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TCDD, blok yük treniyle cofltu

Turkcell, görme ENGELL‹ bisikletçileri olimpiyatlara haz›rl›yor

Türk firmalar›ndan 10 M‹LYAR dolarl›k yat›r›m
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Sonuç: Türk Telekom, ikinci kez

 



Küresel ekonomik kriz her
alanda etkisini ac›mas›zca

gösterdi. Havac›l›k sektörü de
pay›n› alanlar›n bafl›nda geldi.
Dünyada birçok irili ufakl› flirket
batt›. Böylesi bir ortamda, THY
dünyan›n en baflar›l› flirketleri
aras›ndaki yerini ald›. Bunun s›rr›
nedir? ‹flte bu sorunun cevab›n›
biz de Türk Hava Yollar› Genel Müdürü Temel Kotil’e
sorduk. Ortaya zevkle okuyaca¤›n›z bir söylefli ç›kt›. 

Ayn› flekilde Ayna Grubu’nun ‘Asmal› Mescit’ isimli
yeni kaseti ç›kt›. Sahne köflemize, grubun solisti,
Erhan Güleryüz’ü konuk ettik ve güleryüzlü bir
sohbete imza att›k. 

Bir aç›klama…
Di¤er yandan, geçti¤imiz say›da, “Netafl ‘Sat›fl’a

geliyor” bafll›kl› haberi kapa¤›m›za tafl›m›flt›k.
Haberimizin özellikle girifl bölümünde, “…Netafl’›n
uluslararas› emlak flirketlerine sat›laca¤›, Ar-Ge
birimlerinin kapat›laca¤› ve Ümraniye’deki de¤erli
arazisine dev gökdelenler ve ifl merkezlerinin
yap›laca¤› ileri sürülüyor…” fleklinde editöryal bir
de¤erlendirmede bulunduk. Bu de¤erlendirmeyi, s›k›
bir araflt›rma ve bilgiye dayanarak, haberin girifline ve
foto¤raf alt›na koyduk.

Bu editöryal de¤erlendirme,
kesinlikle ve kesinlikle Netafl Genel
Müdürü Müjdat Altay’›n ifadeleri
de¤ildir. Haber, okundu¤unda da
bahse konu olan ifadelerle ilgili
Altay’a ait t›rnak içi hiçbir aç›klama
yoktur. 

Ancak, Netafl’›n Nortel’e ait
yüzde 53.13’luk hissenin sat›fl›n›n

gündemde oldu¤u zaman diliminde yanl›fl
anlafl›lmalara mahal vermemek ad›na, Genel 
Müdür Müjdat Altay, bir aç›klama gönderdi. 
Aç›klama flöyle: 

“…Haberde flirketimizin içinde bulundu¤u hisse
sat›fl› dönemi ile ilgili kayna¤›n› bilemedi¤im baz›
yorumlar›n, özellikle resim alt› olarak kullan›lmas›
sonucu, bana ait yorumlar oldu¤u izlenimini
uyand›rmas›ndan dolay› üzüntü duydum. fiirket
yönetimi olarak, Netafl’›n Nortel’e ait yüzde 53.13
hissesinin sat›fl› ile ilgili süreçte taraf olmad›¤›m›z gibi
bu süreç hakk›nda herhangi bir yorum yapmamaya
da özen gösterdi¤imizi vurgulamak isterim. 

Ulaflt›rma ve iletiflim sektöründe önemli bir bilgi
paylafl›m platformu oluflturdu¤unu düflündü¤üm
Ba¤lant› Noktas› Dergisi ekibinin baflar›lar›n›n
devam›n› diliyorum.”

Dünyada birçok irili
ufakl› flirket batt›.

Böylesi bir ortamda,
THY dünyan›n en
baflar›l› flirketleri

aras›ndaki yerini ald›.
Bunun s›rr› nedir?
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.org

THY ‘uçmaya’ devam ediyor 





Demiryollar›n›n 
en güçlü kalemi

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Bas›n Müflaviri,
fiair Mehmet Ayc›, gençlere ders olacak

hayat hikâyesini anlatt›. 
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THY’nin hedefi 

‘1 numara’ olmak

Avea, ulusal dolafl›m istiyor, Turkcell ve Vodafone s›cak bakm›yor .........8

THY, vizyonunu çizdi: Önce Air
France’›, ard›ndan Lufthansa’y›

sollayarak dünyan›n zirvesine oturmak.
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TCDD, blok yük
treniyle cofltu

Türkiye’nin yüzü, TCDD’nin
bafllatt›¤› blok yük tren
iflletmecili¤iyle gülüyor. 

Sansasyonel
dinlemeler ve T‹B

Tayfun Acarer: “T‹B’de dinleme
yap›lm›yor. Yasal dinlemeyi, Jandarma,

M‹T ve Emniyet yap›yor.”
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1022
Gözlüksüz 
ç›kmaz…

Ayna Grubu’nun solisti Erhan
Güleryüz: “Anadolu’yu gezince bat›

hayranl›¤›m bitti.” 

26
DOSYA RÖPORTAJSAHNE

• 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 27 bankanın 21’ine hizmet veren Provus
her geçen gün gelişmeye ve büyümeye hızla devam etmektedir.

Tel: 0212 329 06 00  /  Fax: 0212 329 06 99  /  www.provus.com.tr
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Dijital ça¤, al›flverifllerimizi
de etkiledi

ABD, internet 
sitelerini flifreliyor

DHM‹: Uçak ve yolcu
trafi¤i h›z kazand›

Türkiye’de 4.2 milyon kifli farkl› s›kl›klarla da olsa
internetten al›flverifl ediyor. ‹nternet kullan›c›lar› en
çok uçak bileti al›yor ve otel rezervasyonu yapt›r›yor.
Ipsos KMG’nin 4 bin kifli ile yürüttü¤ü yüz yüze
görüflmelerle yap›lan araflt›rmaya göre, online
al›flveriflçilerin en fazla sat›n ald›¤› ürün grubu yüzde
27,5’lik oranla uçak bileti ve tatil amaçl› yap›lan otel
rezervasyonlar› oldu. Bu iki kalemin, bilgisayar
donan›m ve elektronik eflya gibi online al›flveriflin
önemli iki öznesini geride b›rakt›¤› belirtiliyor. 

Sahte sitelerin kolayca ay›rt edilebilmesini sa¤lamak
üzere tüm internet sitelerine ‘flifreli kimlik kodu’ eklenecek.
‹nternetin ve alan isimlerinin yönetiminden sorumlu
Amerikan kuruluflu (Icann), siber korsanlar›n kullan›c›lar›
aldatmak için sahte siteler kullanmalar›n› engelleyecek yeni
güvenlik önlemleri getirildi¤ini aç›klad›. Sistem, böylece
bilinen ve meflru sitelere benzeyen sahte sitelere ve internet
kullan›c›lar›n›n kiflisel bilgilerini sa¤layacak virüs ve kötü
niyetli programlar› indirmelerine engel olacak.  

‹lkokul mezunu Mustafa,
Devrim 2’yi üretti

‹lk yerli otomobil “Devrim”in çeflitli olumsuzluklar nedeniyle
üretiminin durdurulmas›ndan etkilenen ilkokul mezunu oto
tamircisi Mustafa Erdinç kendi elleriyle yerli otomobil üretti. 2
y›ll›k çal›flarak üretti¤i otomobile “Devrim-2” ad›n› verdi. Oto
tamircisi Mustafa Erdinç, uzun zamand›r bir otomobil yapmay›
düflündü¤ünü belirterek, izledi¤i “Devrim Arabalar›” filminden
çok etkilenerek bu düflüncesinin uygulamaya karar verdi¤ini
söyledi. Erdinç, tasarlad›¤› modeli hiçbir çizim yapmadan
üreterek çal›flmalara bafllad›¤›n› söyledi 

Devlet Hava Meydanlar› ‹flletmesi (DHM‹) Genel
Müdürlü¤ü’nün yapt›¤› aç›klamaya göre, geçti¤imiz
Temmuz ay›nda uçak trafi¤i; bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre
iç hatlarda yüzde 17,5 art›flla 48 bin 793, d›fl hatlarda yüzde
12,9 art›flla 50 bin 994 olmak üzere toplamda yüzde 
15,1 artarak 99 bin 787 oldu. Türkiye hava sahas›ndan üst
geçifl yapan uçaklar›n say›s› bir önceki y›l›n temmuz ay›na
göre yüzde 3,9 art›flla 26 bin 755’e ulaflt›. Türkiye’deki
havaliman› ve havaalanlar›ndan do¤rudan transit yolcu
dâhil toplam 12 milyon 348 bin 533 yolcu seyahat etti.  
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Sanal f lörtün 
en büyük 3 yalan› 

Ülke tan›t›m›nda mobil
ata¤a kalk›yoruz

En bilinen çöpçatan sitelerinden olan OkCupid, sanal
alemde en çok söylenen yalanlar› ortaya ç›kard›. 1.5 milyon
kullan›c›n›n verilerinden yola ç›karak yap›lan araflt›rma
sonucuna göre insanlar en çok ‘d›fl görünüfl’, ‘maddi durum’
ve ‘foto¤raf’ konusunda yalan söylüyor. Yani, internette
konufltu¤unuz kifli asl›nda, size söyledi¤inden daha k›sa, daha
fliflman olabilir. Ayr›ca size belirtti¤inden çok daha az
miktarda hatta hiç kazanm›yor olabilir. Resmini görmek
istedi¤inizde de asl›nda konufltu¤unuz kiflinin de¤il, farkl›
birinin resmine bakma ihtimaliniz yüksek.  

GSM sektöründe 4N abone say›s›n›n bu y›l sonu
itibar›yla 500 milyona ulaflaca¤› tahmin ediliyor. Instat
araflt›rma flirketinin raporuna göre, 3N’ye göre çok daha
h›zl› veri transferine imkân tan›yan 4N teknolojisi
yayg›nlafl›yor. 4N teknolojisi hizmetinin verildi¤i Kuzey
Amerika ve Avrupa’da abone say›s›n›n y›l sonu itibar›yla
500 milyonu bulmas› bekleniyor. Raporda dünyan›n
di¤er yerlerinde ise 2012 y›l›na kadar 4G hizmetinin
ticari olarak verilmesinin beklenmedi¤i belirtildi. 

Apple ile görüflen Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
iPhone’lara ücretsiz indirilecek ve ‹stanbul’un tan›t›m›n›
yapacak bir aplikasyon haz›rl›yor. Ayn› flekilde
Google’daki aramalarda Türkiye üst s›ralarda yer alacak,
facebook’ta da Türkiye’nin tan›t›m› yap›lacak. Bakanl›¤›n
yapt›¤› yeni çal›flmaya göre, dijital yay›nlarda, sanal
ortamda ve sosyal paylafl›m sitelerinde Türkiye’nin
tan›t›m› yap›lacak. Türkiye’ye gelen yabanc› turistler
iPhone telefonlar›nda ‹stanbul, Antalya Mu¤la gibi illerin
rehberlerini ücretsiz olarak telefonlar›na indirebilecek.   

Uzay› en çok 
kirleten ülke: Çin

Rusya Uzay Ajans› (Roskosmos), uzay› en fazla Çin’in
kirletti¤ini aç›klad›. Roskosmos’un internet sitesinde yay›mlanan
aç›klamada, uzay› Çin’den sonra en fazla kirleten di¤er iki
ülkenin ABD ve Rusya oldu¤u kaydedildi. Aç›klamada, uzaydaki
at›klar›n yüzde 93’ünün bu 3 ülkeden kaynakland›¤› belirtilerek,
"At›klar›n yüzde 40’›n› Çin, yüzde 27,5’ini ABD, yüzde 25,5’ini
Rusya, yüzde 7’sini di¤er ülkeler üretiyor" denildi. NASA da,
Rusya ve Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u (BDT) üyesi ülkelerin
uzay› en fazla kirleten ülkeler oldu¤unu aç›klam›flt›.  

4N abonesi 
500 milyona ulaflacak



Avea, ulusal dolafl›m istiyor,
Turkcell ve Vodafone s›cak    

AVEA, Türkiye’de faaliyet gösteren üç
operatörün sahip olduklar› cep telefonu alt yap›-
s›n›, ‘ortak kullan›ma’ açarak, ‘ulusal dolafl›ma
(roaming)’ izin verilmesi için Bilgi Teknolojileri
ve ‹letiflim Kurumu’yla (BTK) görüflme yapt›.
Avea temsilcileri görüflmede, ulusal dolafl›m›n
eksikli¤inin, cep telefonu pazar›ndaki dengesizli-
¤i beraberinde getirdi¤i görüflünü savundu. Ulu-
sal dolafl›m›n, tüketicilere seçme olana¤› sa¤laya-
ca¤›na ve ülke kaynaklar›n›n daha verimli kulla-
n›laca¤›na vurgu yapt›.  

Ulusal dolafl›m›n tüketiciler aç›s›ndan da
olumlu etkileri oldu¤u görüflünün savunuldu¤u
görüflmede, tüketicilerin hangi iflletmecinin abo-
nesi olduklar›ndan ba¤›ms›z olarak, k›rsal kesim-
ler de dâhil tüm ülkede diledikleri iflletmeciden
hizmet alabilece¤ine vurgu yap›ld›. 

Turkcell ise ulusal dolafl›ma s›cak bakm›yor.
Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s› ‹lter Terzio¤lu,
ulusal roaming konusunun y›llar önce tart›fl›ld›¤›-
n› ve hukuki sürecin tamamland›¤›n›n alt›n› çizi-
yor. Terzio¤lu flu ifadeleri kullan›yor: “Bu konu
bizim için tekrar aç›lmamak üzere kapanm›flt›r.”
Terzio¤lu, ulusal dolafl›m›n baflar›l› olaca¤›n› da
düflünmüyor. Baz istasyonlar›n›n monte edildi¤i
kulelerin ortak kullan›lmamas›n›n önünde de
hiçbir engel olmad›¤›n› ve ortak kullan›lan kule-
ler oldu¤una dikkat çekiyor. 

Vodafone, Genel Müdür Yard›mc›s› Hasan
Süel’de bu dönemde yeniden ulusal roamingin
güdeme gelmesini do¤ru bulmuyor. Operatörle-
rin bugüne kadar Türkiye’nin nüfusunun önemli
bir bölümünü kapsayacak flekilde yat›r›m yapt›¤›-
na dikkat çekerek, “Bu dönemde yeniden günde-
me gelmesine anlam veremiyoruz.”dedi.
Ulusal dolafl›m nas›l olacak? 

Bunun için GSM operatörleri, sahip oldukla-
r› alt yap›y› ve tabii baz istasyonlar›n›, rakip
GSM operatörlerine ve o operatörün müflterile-
rine açacak. Bugüne kadar milyarlarca dolar ya-
t›r›m yapan operatörü korumak için BTK dev-
reye girecek. Operatörün ‘alt yap›s›n›n rakip
operatör taraf›ndan kullan›lmas› karfl›l›¤›nda
ödenecek bedelle’ ilgili tarife belirleyecek. Bu

■ Üç baz istasyonu yerine tek baz
istasyonu kurulmas›n›n çevreye olumlu
etkisi olacakt›r, 

■ Ulusal dolafl›m, tüketicilere seçme
olana¤› sa¤layacak ve ülke
kaynaklar›n›n yat›r›mlara daha verimli
biçimde yönlendirilmesi mümkün
olacakt›r, 

■ Maliyet tasarruflar›, katma de¤er
yaratan faaliyetler için sermaye
oluflturacakt›r,  

■ fiebeke kurulumunda, paylafl›m
oldu¤u durumda birim kapsama
maliyeti, paylafl›m›n olmad›¤› duruma
göre çok daha düflüktür. 

■ ‹letiflimin tüm faaliyetlerde temel
girdi olmas› nedeniyle maliyet
tasarruflar› tüm ekonomiye yay›lacakt›r,  

■ Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
üretkenlik ve uluslararas› rekabetçilik
üzerindeki etkisini güçlendirecektir, 

■ Tüketiciler, hangi iflletmecinin
abonesi olduklar›ndan ba¤›ms›z olarak
k›rsal kesimler de dahil tüm ülkede
diledikleri iflletmeciden hizmet alma
olana¤›na kavuflacaklard›r. 

Avea’n›n, ulusal 
dolafl›m konusundaki 
tespit ve önerileri flöyle:

Avea, GSM operatörlerinin alt yap›lar›n›
birbirlerinin ortak kullan›m›na açmas›n›

istiyor. Turkcell, bu teklife s›cak bakm›yor. 

Avea’n›n ulusal dolafl›m talebine BTK’n›n izin 
vermesi halinde tüketicilerin seçme olana¤› olaca¤› ve

kaynaklar›n daha verimli kullan›laca¤›n› savunuyor.

Vodafone,
Genel Müdür

Yard›mc›s› 
Hasan Süel

»
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k    bakm›yor 
durumda kazan-kazan ilkesi çerçevesinde hem ya-
t›r›m yapan hem de bu yat›r›mdan yararlanan
ma¤dur olmayacak. 
Sistem iflleyebilir mi? 

Avea, ulusal dolafl›ma geçilmesi halinde siste-
min uygulamas›nda bir sorun yaflanmayaca¤›n› sa-
vunuyor. Avea, saha bazl› tesis paylafl›m›ndan fark-
l› olarak, ulusal dolafl›m›n h›zl› bir flekilde yayg›n
olarak uygulanabilece¤ine dikkat çekiyor. Bu ne-
denle ulusal dolafl›m›n uygulamaya al›nmas›ndan
kaynaklanacak yararlar›n k›sa sürede etkisini gös-
terece¤ine iflaret ediliyor. Uluslararas› deneyimle-
rin çoklu¤unun, uygulaman›n kolayl›¤›n› gösterdi-
¤ini belirten Avea kaynaklar›, ulusal dolafl›m›n,
teknik aç›dan dünyan›n her ülkesinde uygulanan
uluslararas› dolafl›ma birçok yönden benzerlik arz
etti¤ine dikkat çekiyor. Ulusal dolafl›m›n fiyatlan-
d›rmas›nda ça¤r› sonland›rma (ara ba¤lant›) ücret-
lerinin esas al›nabilece¤i önerisinde bulunuyor. 

Dünyada örnekleri var
Avea temsilcileri, BTK ile yapt›¤› görüflmede

ulusal dolafl›m›n dünyada örnekleri oldu¤u bilgisini
de sundu. Temsilciler, Avrupa’da zorunlu ulusal do-
lafl›m uygulamas›n›n bulundu¤unu belirterek, “Av-
rupa’da mobil eriflim ve ça¤r› bafllatma pazar›nda
rekabet aksakl›¤› tespit edilerek, EPG belirlenen
tüm ülkelerde (7 ülke) zorunlu ulusal dolafl›m uy-
gulanmaktad›r. Ülkemiz bu tespitin yap›lmas›na
karfl›n zorunlu ulusal dolafl›m›n uygulanmam›fl ol-
mas› nedeniyle bir istisnad›r.” görüflünü dile getirdi. 
Türkiye’de 60 bin baz istasyonu var

Türkiye’de, üç operatörün ikinci ve üçüncü nesil
dâhil toplam 50 ile 60 bin aras›nda baz istasyonu
bulunuyor. Türkiye, baz istasyonu dâhil cep telefo-
nuyla ilgili tüm ekipman› yurt d›fl›ndan ithal ediyor,
avuç avuç dolar ödemek zorunda kal›yor. 
Baz istasyonlar›n›n maliyeti düfltü 

Cep telefonunun ilk kez ç›kt›¤› döneme göre
baz istasyonu da cep telefonu ekipmanlar› da ucuz-
lad›. Ancak, halen bir baz istasyonu için operatör-
ler, ortalama 100 bin dolar ödüyor. Buna, her bir
baz istasyonunun kuruldu¤u yer için verilen kira,
enerji ve di¤er maliyetler de eklendi¤inde ciddi bir
maliyet yükü gündeme geliyor.  

Turkcell Genel Müdür
Yard›mc›s› ‹lter Terzio¤lu
konu ile ilgili olarak, “Ulusal
roaming konusu y›llar önce
tart›fl›ld›. Hukuki süreçleri
tamamland› ve bir sonuca
ba¤land›. Bu konu bizim
için tekrar aç›lmamak
üzere kapanm›flt›r.” dedi. 

Terzio¤lu, BTK ile cep
telefonu flirketleri aras›nda
imzalanan imtiyaz
sözleflmelerinin aç›k
oldu¤unu vurgulayarak,
“Herkesin yapmas›
gerekenler belli. Kim ne
kadar yat›r›m yapacak
bunlar imtiyaz
sözleflmesinde belirlenmifl
durumda. Bunun yap›l›p
yap›lmad›¤› da BTK
taraf›ndan takip ediliyor.
Biz gerekli altyap›
yat›r›mlar›m›z› yapt›k ve
yapmaya devam ediyoruz.
Biz di¤er flirketlerin de
altyap› yat›r›mlar›n›
yapmas›n›n en do¤ru
oldu¤unu düflünüyoruz.”
diye konufltu. 

Terzio¤lu, ulusal
dolafl›m›n baflar›l›
olmayaca¤› görüflünü
savunarak, “Ulusal
roamingin uyguland›¤› ülke
var m›? Benim bildi¤im
yoktur. Baflar›l› olaca¤›n› da
düflünmüyorum.” dedi. 

Bu kapsamda baz
istasyonlar›n›n monte
edildi¤i kulelerin ortak
kullan›labilece¤ini
kaydeden Terzio¤lu, “Bizim
kulelerimiz Vodafone ve
Avea taraf›ndan
kullan›l›yor. Bizim de
kulland›¤›m›z baflka
operatörlere ait kuleler var.
Biz buna aç›¤›z.” dedi.

Terzio¤lu: 
“Ulusal
Roaming’in
uyguland›¤›
ülke var m›?” 

Turkcell Genel 
Müdür Yard›mc›s›
‹lter Terzio¤lu
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HER sansasyonel dinleme olay›n›n ar-
d›ndan gözler Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Ku-
rumu’na (BTK) ve BTK’ya ba¤l› Telekomüni-
kasyon ‹letiflim Baflkanl›¤›’na (T‹B) çevriliyor.
Kurumun Baflkan› Tayfun Acarer, son günlerde
yaflanan dinleme olaylar›na aç›kl›k getirdi. Tür-
kiye’nin gündemindeki gizli beb kay›tlar›n›n
BTK’yla, dolay›s›yla T‹B’le ilgisi olmad›¤›n› söy-
ledi. O tür dinlemelerin, yasal olmayan dinle-
meler oldu¤una vurgu yapt›. 

Acarer, T‹B’in, 5397 say›l› kanunla yasal ze-
minde dinleme yapan kurumlar›n yarg› karar›yla
kendilerine gelmeleri halinde, dinleme yapacak
birimle, dinlenecek kiflinin irtibat›n› sa¤lamakla
görevli oldu¤u bilgisini verdi. T‹B’in kesinlikle
dinleme yapmad›¤›n›n alt›n› çizen Acarer, “5397
say›l› kanunla dinleme yapacak kurumlar, M‹T,
Jandarma ve Emniyet olarak belirlenmifltir. Bu
kurumlar›n d›fl›nda kimse yasal dinleme yapa-
maz.” dedi. Tayfun Acarer, dinleme ile kafalara
tak›lan sorulara flu cevaplar› verdi.

■ 5397 say›l› kanun ne getiriyor?
Kanunla, Türkiye’de dinleme yetkisine sahip

kurulufllar belirlendi. Bunlar da Jandarma, Em-
niyet ve M‹T.

■ 3 kurumun d›fl›nda baflka bir birim dinleme
yapabilir mi? 
Kanuna göre, hay›r. Türkiye’de bu 3 kurumun

d›fl›nda dinleme yapma yetkisine sa-
hip baflka bir kurulufl yok. Aç›k

kanun hükmü böyle.
■ Peki, bu kurulufllar kimleri

dinleyebilir?

Kar›-koca aras›ndaki olaylar› de¤il kesinlikle.
Ülke güvenli¤ini ilgilendiren konularda dinleme
yapar. Kaçakç›l›k bunlardan biri…

■ Ülke güvenli¤i ile ilgili dinleme yaparken,
bir hâkim ve savc› karar›na ihtiyaç var m›?

Kesinlikle var. Yarg› karar› olmadan dinleme
yap›lamaz. Bunun için dinlemeye ihtiyaç duyan
birim, gerekçesiyle birlikte savc›l›k arac›l›¤›yla
mahkeme karar› ç›kart›r.  Hâkim onaylar, sonra
bu karar ‹letiflim Baflkanl›¤›’na iletilir. ‹letiflim
Baflkanl›¤› mevzuata bakar ve uygunsa bu irti-
bat›n teminini yapar?

■ Uygun de¤ilse? 
Uygun de¤ilse, mahkeme karar› da olsa, din-

lemeye izin vermez.
■ ‹rtibat›n temini derken?
T‹B’in yapt›¤› dinleme yapacak birimle, dinle-

necek kiflinin irtibat›n›n teminini sa¤l›yor. Yap›-
lan fley bu. Bununla ilgili onay› veriyor.

■ T‹B dinleme yapm›yor mu?
Kesinlikle T‹B’de bir dinleme yap›lm›yor. Ya-

sal zeminde dinleme yapacak kurumlara izin ve-
riliyor.

■ Peki, internete düflen her ses kay›d›ndan
sonra gözler neden size çevriliyor. 

Bilgisizlikten. Yine tekrarl›yorum biz dinleme
yapm›yoruz. Di¤er yandan, yasal olmayan dinle-
meler T‹B’in onay verdi¤i dinlemeler de¤il. Bü-
tün o dalgaland›r›c› haberlere yol açan dinleme-
lerin hiçbiri T‹B ile ilgili de de¤il. Ayr›ca bu tür
dinlemeler suçtur.

■ O zaman neden hep sizinle iliflkilendirili-
yor?

Bunu anlamakta ben de zorlan›yorum. Yasa
d›fl› dinlemelerden sorumlu tutuluyoruz. Mese-
la, fluanda konufltu¤umuz yere bir dinleyici ko-
yun, ya da kaydedici, 2 kifli konuflurken bir ta-
k›m bilgiler oraya al›nabilir. Bu suçtur. Bu tür
hadiselerle ilgisi olmayan bir birim (T‹B) çok
farkl› kiflilerce yap›lm›fl olan dinlemelerden so-
rumlu tutuluyor. Ben bunun do¤ru ve insafl› bir
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“T‹B’de
dinleme

yap›lm›yor.
Yasal dinlemeyi,

mahkeme
karar›yla

Jandarma, M‹T
ve Emniyet

yapabilir. Bu
kurumlar›n

d›fl›nda kimse
yasal dinleme

yapamaz.”

Baflkan Acarer:
SANSASYONEL
dinlemelerle T‹B’in

»
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yaklafl›m olarak görmüyorum. 
■ Genelkurmay 2. Baflkan› Orgeneral

Aslan Güner’in “PKK’l›lar› dinlemek için
‹srail’den al›nan cihazlarla 2 bin kifliyi
dinletti¤i” iddialar› gündemde… Peki,
Genelkurmay dinleme yapabilir mi? 
Mevzuata göre, dinleme yapacak kurum-
lar Jandarma, M‹T ve Emniyet’tir. Türki-
ye’de bu 3 kurumun d›fl›nda dinleme yap-
ma yetkisine sahip baflka bir kurulufl yok.

■ Genelkurmay’dan yap›lan aç›klama-
ya göre, güvenlik gerekçesiyle cihazlar
yurt d›fl›n› dinlemek için al›nm›fl?

Genelkurmay bu cihazlar› Jandarma
üzerinden mi ald›? bilemiyorum. Ben
mevzuat› söylüyorum. Dinleme yapabile-
cek 3 kurum var diyorum. Yasa da Genel-
kurmay demiyor.

■ O zaman Genelkurmay yasa d›fl› bir

al›m m› yapm›fl?
Aletlerin nas›l

al›nd›¤›n› bilmi-
yorum. Öyle bir
fley söyleyemem.
Ben sadece mevzuat›
hat›rlat›yorum. Mevzuat-
ta cihaz ve dinlemeyi yapacak
birimler belirtilmifl. Belki, Genelkurmay,
Jandarma üzerinden cihazlar› alm›flt›r. 

■ Bu konuyla ilgili soruflturmay› yapan
birim, sizden görüfl isterse verir misiniz? 
Soruflturmay› yürüten birim, cihazlar üze-
rinde inceleme yapmam›z› isterse incele-
riz. Cihazlarla dinleme yap›lm›fl m› baka-
r›z. Bizimki bilirkifli raporu fleklinde olur.

■ Bu cihazlarla uzak mesafeden (yurt
d›fl›) dinleme yap›labilir mi? 

E¤er bu cihazlar mobil flebeke üzerin-

den dinleme yap›yorsa, mümkün de¤il.
Mevcut mobil flebekede dinleme yapacak
cihazlar›n dinleme kapasitesi bellidir.
Uzak mesafeden dinleyemezsiniz. Belli
bir alanda dinleme yapabilirsiniz. Baz is-
tasyonunun yak›n›na gelirsiniz, ya da orta-
ma gelirsiniz. 

■ Dinleme cihazlar›n› yurt içine sokul-
mas›n› önlemek mümkün mü? 

Bana göre mümkün de¤il. Bunun bir-
kaç sebebi var. Kendi alan›nda uzman biri
olarak beni gümrük kap›s›na koysan›z bi-
le, yasa d›fl› cihazlar›n içeri girmesini en-
gelleyebilirim diyemem. Çünkü bu tür ci-
hazlar pek çok fonksiyona sahip olabilir.

Onu nas›l belirleyeceksiniz? Yine bu
cihazlar›n geliflen teknoloji için-

de görünür fonksiyonu d›fl›n-
da gizli birçok fonksiyonu

da olabilir. Yani böylesi-
ne olay› yapabilen, elin-
deki belgeyle karar ve-
rebilecek bir insan ben
ne Türkiye’de, ne dün-
yada oldu¤unu zannet-

miyorum. Çok daha ile-
risi, bu cihazlar farkl›

malzemeler halinde ülkeye
sokulup burada birlefltirilebi-

lir. Cihazlar burada da üretilebilir.
Ne yapacaks›n›z? Adam üretti, zaten yasal
de¤il. Yasal olmad›¤› için de kalkt› birine
satt›, nereden haberiniz olacak sizin? O
nedenle bu kesin bir çözüm de¤il. 

■ Çözüm nedir?
Bence çözüm, burada yap›lacak yasal

düzenlemelerle ki, Say›n Bakan Binali
Y›ld›r›m da onu söylüyor. Bu tür cezalar›n
a¤›rlaflt›r›lmas›. Bunu yapan adam›n veba-
line katlanmas›. Örnek olmas› laz›m in-
sanlara.
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“T‹B’in
yasa d›fl›

dinlemelerden sorumlu
tutulmas›n› anlamakta

zorlan›yorum. Bir kere yasa d›fl›
dinleme suçtur. T‹B’in yasa 
d›fl› dinlemelerden sorumlu

tutuluyor olmas› insafl› 
bir yaklafl›m 

de¤il.”

BTK 
Baflkan›
Tayfun
Acarer



KÜRESEL ekonomik
krizde dünya havayolu sektörü tür-
bülansa girince, hat›r› say›l›r flirket-
ler ya irtifa kaybetti ya da yere ça-
k›ld›. Türk Hava Yollar› (THY) ise,
krizde yükselen ve hedef büyüten
nadir flirketlerden biri oldu. Krizi
avantaja çevirmeyi baflaran THY,
kriz döneminde oluflan boflluklar›
doldurmas›n› bildi. Kriz döneminde
hem büyüyüp hem de kâr eden flir-
ket, her geçen y›l Türk bayra¤›n›
zirveye bir ad›m daha yaklaflt›rd›. 

73 y›ll›k geçmifli ile Türkiye’nin en
önemli markas› olan THY, iniflli ç›-
k›fll› geçen y›llar›n ard›ndan son 7 y›l-
da istikrar› yakalad›. 7 y›lda Avru-
pa’n›n üçüncü büyük flirketi haline
gelen THY, gözünü daha yükseklere
dikti. THY’nin yeni hedefi, 1 numara
olmak. THY’nin yakalad›¤› bu bafla-
r›da en önemli pay flüphesiz Genel
Müdür Temel Kotil’in. 5 y›l önce
THY’nin kaptan koltu¤una oturan
ve flirketi adeta 1. lige tafl›yan Kotil,
Ba¤lant› Noktas›’n›n konu¤u oldu.
2003’ten bu yana THY’de görev ya-
pan Kotil, 2005’te genel müdür oldu.

Kotil, THY’nin yakalad›¤› baflar›n›n
s›rr›n›, d›flar›dan fark edilmeyen an-
cak içeride f›rt›nalar kopartan sevinç-
leri, üzüntüleri ve korkular› anlatt›. 

■ 2003 y›l›nda serbestleflme ile iç
hatlardaki tekel de kalk›yor, di¤er flir-
ketler de piyasaya giriyor. Ancak bu
y›ldan sonra istikrarl›, büyüyen ve
kâr eden bir flirket oluyor THY. Kü-
çülme beklenirken, THY büyümeyi
baflar›yor. Bunun nas›l gerçekleflti¤ini
anlat›r m›s›n›z?

Say›n Ulaflt›rma Bakan›m›z Binali
Y›ld›r›m’›n göreve gelmesiyle Türki-
ye’nin havac›l›k politikas› ve vizyo-
nunda büyük bir de¤ifliklik oldu. ‹lk
defa liberal yaklafl›m getirildi. Milli
flirketimiz THY ile devam edildi ama
daha önceki koruma politikas›ndan
rekabetçi (liberal) koruma dönemine
geçildi.

■ Üstelik bu dönemde THY de
çok muhafazakârd›…

Röportaj: AHMET UTKU 

THY Genel Müdürü Temel Kotil: 
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“HEDEF‹M‹Z DÜNYANIN 
‘1 NUMARASI’ OLMAK”  

“Türkiye bir süper güç olacaksa, bu süper gücün süper bir
havayoluna ihtiyac› var. Bize biçilen görev de bu. THY’nin vizyonunda
dünyan›n en büyük havayolu olmas› var. Önce biz Avrupa’da Air
France’› geçece¤iz, ard›ndan Lufthansa’y› sonra da dünyan›n bir
numaras› olaca¤›z. Bunun için y›llara ihtiyaç var. 2023 iyi bir süre.”

»
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Tabii… Ne kadar muhafaza-
kâr oldu¤unu söyleyeyim: ‹ç
hatlarda baflka havayolu
flirketinin uçmas› müm-
kün de¤ildi. THY koru-
nuyordu ama özel vergi-
lerle eli kolu da ba¤lan›-
yor, geliflmesi de engelleni-
yordu. ‹ç hatlarda di¤er flir-
ketlerin de uçmaya bafllamas› ilk
zamanlar korkuya neden oldu ama
bunu çabuk atlatt›k. ‹ç hatlar rekabete aç›-
l›rken sektörde çok önemli de¤ifliklikler de
yap›ld›. 
‘Havayolu tafl›mac›l›¤› 
lüks olarak görülüyordu’

2003 y›l›ndan önce sektörde kocaman ve
özel vergiler (ÖTV) vard›. Havayolu ile ta-
fl›ma lüks olarak görülüyordu. Tafl›mac›l›k
ister karayoluyla, ister trenle, ister gemiyle,
ister uçakla, isterse uzay arac›yla gidilsin
hiçbir zaman lüks olamaz. ‹htiyaç olundu-
¤unu Say›n Bakan›m›z tespit etti ve özel
vergilerin indirilmesini sa¤lad›. Bunlar ka-
dar önemli bir ad›m daha at›ld›; altyap›, ya-
ni havaalanlar›. Kapal› havaalanlar› tek tek
aç›l›rken, neredeyse bütün havaalanlar› ye-
nilendi. 
‘Esenbo¤ay› görenler flafl›r›yor’ 

Bir Esenbo¤a… Görenler flafl›r›yor. ‘Bu
kadar k›sa sürede böyle bir havaalan›n› na-
s›l açt›n›z?’ diye soruyorlar. ‹ç hatlardaki
serbestleflme THY yönetici ve çal›flanlar›
için zihinsel dönüflüme neden oldu. Bun-
dan önce THY iç hatlarda, sabit fiyat uygu-
lamas› vard›. Sabit fiyat tekelcilik demektir.
‘‹stiyorsan al, istemiyorsan alma’ demektir.
Maliyeti koyars›n›z, hacmi s›f›r olarak al›rs›-
n›z, zarar etmeyecek bir fiyattan satars›n.
‹fliniz çok kolayd›r. Rekabet bafllay›nca sa-
bit bilet fiyat›ndan ç›kt›k. De¤iflken fiyat uy-
gulamaya bafllad›k. Talep üzerine bilet fiya-
t›n› belirledik. Öte yandan hacim büyürken

verimlilik artt› ve giderler azal-
d›. Böylece bilet fiyatlar›

düfltü. 
■ Fiyatlar›n düflmesi yol-
cu say›s›n› nas›l etkiledi?

2003 y›l›nda ben flirkete
bafllad›¤›mda 10 milyon

420 bin yolcu tafl›yorduk.
Bunun yaklafl›k yar›s› yurt içi

yar›s› da yurt d›fl›yd›. Biz bugün
15 milyon yurt içi tafl›yoruz. Di¤er

flirketler de bizim kadar tafl›yor. ‹ç hatlarda
tafl›nan yolcu say›s› 5 milyondan 30 milyo-
na ç›km›fl. Yani yurt içinde uçakla
yolculuk yapan kifli say›s› 7 y›l-
da 6 kart artt›. Buna devrim
derler. Dünyan›n hiçbir ye-
rinde bu flekilde art›fl yok-
tur. THY olmasa yolcu sa-
y›s› bu kadar artmazd›. 
■ ‹ç hatlarda doyum nok-
tas›na ulafl›ld› m›?

Hay›r, hay›r. Türkiye’de ne
kadar seyahat varsa, yani otobüs-
le, otomobille yolculuk varsa bunun ha-
vayoluna gelme ihtimali var. Bilet fiyatlar›
ortada. Bir restorandaki yemek fiyat›na
uçabiliyorsunuz. 

■ Y›lda 30 milyon yolcu. Ne kadar daha
artar?

Bence ikiye katlan›r. 60 milyona ulaflmas›
öyle 5 y›lda de¤il, birkaç y›lda olur. Art›
Türkiye’de insanlar›n gelirleri de, yolculu¤u
da artt›. Otobüsle seyahat etmeyi göze ala-
mayanlar art›k uçakla daha rahat yolculuk
yapabiliyor. Bizim iç hatlarda bilet fiyat›m›z
Euro baz›nda ortalama, üç kat afla¤› düfltü.
Buna ra¤men kâr edebiliyoruz. 

■ 2003 y›l›nda di¤er flirketlerin iç hatlar-
da uçmaya bafllamas›yla flöyle bir korku
vard›; mevcut pastadan di¤er flirketler de
pay alacak. Bu da THY’nin yolcu say›s›n›
azaltacak endiflesi de vard› galiba…

‹lk baflta pay›m›z› küçült-
tüler ama biz çok güçlü bir

havayoluyuz. Sonra pazar büyü-
dü, pay herkes için artmaya bafllad›.

Vergilerin düflmesi, yeni havaalanlar›n›n
aç›lmas›, altyap›n›n tamamlanmas› bizi ve
di¤er havayollar›n› da çal›flmaya teflvik etti.
THY’nin 2002’ye göre 2010’da yolcu say›s›
3 kat, koltuk say›s› 3 kat artt›. 

■ Serbestleflmenin ard›ndan özel flirket
oldunuz. Özel ile kamu aras›nda ne fark
var?

THY için 2006 bir baflka dönüm noktas›
oldu. 21 May›s 2006 tarihi benim ömrümde
unutmayaca¤›m bir tarihtir. Pazartesi günü
THY’nin özel flirket oldu¤u gündür. Yüzde
51’in borsada ifllem görmeye bafllad›¤› gün-
dür. THY için yepyeni bir sayfad›r. THY
Genel Müdürü ve Temel Kotil olarak söy-
lüyorum; THY özelleflmeseydi bugünkü
flekline gelme ihtimali kesinlikle yoktu. Bi-
zim günlük karar vermemiz gerekiyor. 

■ Türkiye’de özelleflmeler hep sanc›l› ol-
du. Çok elefltirildi…

THY özelleflti ama kamunun alt›n hissesi
var. Alt›n hisseyi temsil eden bir yönetim
kurulu üyemiz var. Bu yönetim kurulu üye-
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»

“THY, reklamlar›nda KEVIN COSTNER gibi bir
dünya  markas›n› oynatt›. Bu THY’nin özgüvenini 
ifade etti. K›vanç Tatl›tu¤ reklamlar› ise özellikle

Arap dünyas›nda TANINMAMIZI SA⁄LADI.”

“THY 2003 YILINDA iç hatlarda 5 milyon yolcu tafl›yordu. 
7 y›lda 6 kat artarak 30 M‹LYONA ç›kt›. Buna DEVR‹M

DERLER. Dünyan›n hiçbir yerinde bu flekilde art›fl yoktur.”



mizin flirketin önemli kararlar›nda veto et-
me hakk› var. 

■ Hangi kararlar bunlar?
fiirketin zarar›na olacak hat açma, uçak

alma konusu gibi… fiirketi gerçekten s›k›n-
t›ya sokacak konularda tek bir oy bile sonuç
alabiliyor. 

THY’nin bu y›l 6 milyar dolar ciro yap-
mas›n› bekliyoruz. Geçen y›llarda cironun
yüzde 10’u civar›nda bir karl›l›¤›m›z oldu.
Yine ayn› flekilde olursa 600 milyon dolar
civar›nda olacak. Bunun 300 milyonu ka-
munun, 300 milyonu da di¤er hissedarlar›n
olur. Konufltu¤umuz para 300 milyon do-

lard›r. Dolay›s›yla özellefltirmeyle ilgili kifli-
sel görüflüm; kamunun bütün iktisadi kuru-
lufllar› özellefltirilmelidir. Aksi halde kendi-
mizi kand›rm›fl oluruz. Piyasada rekabet
edemeyen kurulufllar›n hiçbir flans› yok.
Rakiplerinizin sahip oldu¤u karaktere sa-
hip de¤ilseniz rekabet edemezsiniz. 

■ Dünyada pek çok havayolunun batt›¤›
ya da küçüldü¤ü ekonomik kriz dönemin-
de THY büyüdü ve kapasite art›rd›. Bunu
nas›l baflard›n›z?

Ben 2005’te genel müdür oldum. 2006
en fazla büyüdü¤ümüz y›l oldu. Yüzde 27
gibi kapasite art›rm›flt›k. O cüssedeki bir

flirket için çok ürkütücü bir y›ld›. 
■ Neden? 
Çünkü, 24 yeni yurt d›fl› hatt› açt›k. Her

aç›lan hat o y›l için maliyetin artmas› de-
mekti. Bizim için kriz bu. Ald›¤›m›z tedbir-
lerle, uygulad›¤›m›z ekonomik modellerle,
pazarlama teknikleriyle bugüne kadarki en
büyük kriz y›l›m›z› atlatt›k. Bu kriz baflkas›-
n›n yaflad›¤› de¤il sadece THY’nin yaflad›¤›
bir krizdi. Kendi krizimizi kendimiz yap-
m›flt›k. 
‘2007’de büyük kar ettik’ 

‹flte 2006’da yaflananlar›n ard›ndan ben-
de ve di¤er yönetici arkadafllarda müthifl

15kapak konusu

»»

■ Kârl›l›¤›n artmas›nda Anadolu
Jet’in etkisi var m›?

Anadolu Jet kendi bafl›na bir proje,
onu sadece kârl›l›k üzerine oturtmak
yanl›fl olur. Anadolu Jet’i kurmam›z›n
nedeni Ankara’y› bir merkez yapmakt›.
Türkiye’ye daha kolay uçal›m. Transfer
yolcular oluflsun, Ankara üzerinden
flehirler birbirine ba¤lans›n. Bir transferle
insanlar Diyarbak›r’dan Adana’ya,
‹zmir’e, Çanakkale’ye gidebilsin. ‹ç
hatlardan elde etti¤imiz gelir, toplam
gelirimizin yüzde 21’idir. Anadolu Jet’in
ise pay› toplam gelirimizin yüzde 5’ini
oluflturuyor. As›l gelirimiz bizim yurt d›fl›
uçufllardan geliyor. 

■ Anadolu Jet markas›yla iç
hatlarda uçmaya bafllad›ktan sonra
di¤er havayolu flirketleri endifleye
kap›ld›. ‘THY bizim pazar pay›m›z› al›r
da batar m›y›z?’ diye... 

Biz her havayoluyla rekabet ederiz. Bu
rekabet hiçbir zaman k›r›c› rekabet
de¤ildir. Tamamen yolcunun lehine olan
bir rekabettir. Anadolu Jet bizim bir
ürünümüzdür ve Ankara’y› merkez
seçmifltir. Biz Ankara’y› merkez
seçti¤imizde Ankara’da hiçbir havayolu
yoktu. Birisinin pazar›na girmifl de¤iliz. 

■ Anadolu Jet’ten bekledi¤inizi
ald›n›z m›?

Anadolu Jet’ten bekledi¤imiz 
ald›k. Ankara’dan Türkiye’nin her yerine
uçma politikam›z var. Türkiye’yi 
birbirine ba¤l›yoruz. Ankara’dan
ba¤lamak çok ak›ll›ca bir olay. Ankara’da
müthifl bir büyüme oldu. Esenbo¤a’dan
y›lda 1.5 milyon yolcu uçuyordu, Anadolu
Jet’in kurulmas›ndan sonra bu say› 5
milyonu geçti. 

Anadolu Jet’ten
bekledi¤imizi ald›k
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bir özgüven olufltu. 2007’de ise büyük bir kâ-
r›m›z oldu ve nakit biriktirmeye bafllad›k.
2008’de küresel deprem y›l›na girdik. Ama
geçmiflteki taktikleri, teknikleri biliyorduk.
Bu bizim d›fl›m›zdaki bir krizdi. 2008’de di-
¤er havayollar›n›n kapasite kesti¤ini görün-
ce biz o boflluklar› doldurduk.
‘Avrupa’daki firmalara 
büyümede 10 puan  fark atabilirdik’

Avrupa’daki havayolu flirketlerine büyü-
mede 10 puan fark atabilirdik. Yani onlar
yüzde 5 büyürken biz yüzde 15 büyüyebili-
yorduk. Bekledi¤imizden daha iyi bir sonuç-
la yüzde 15 fark att›k. O y›l devrim gibi bir
sonuç oldu. Operasyon kâr›nda dünyada
6’›nc›, nette ise 4’üncü olduk. Bu nakit girifli
demek oluyor. Bu durum dünyada flok dal-
gas› oldu. THY gibi daha önce fazla bilin-
meyen bir flirket kârda 4’üncülü¤e ç›kt›.
2009’a böyle girdik. Elimizde biriktirdi¤imiz
çok büyük bir nakit olufltu. 2009’da da ayn›
politikay› sürdürdük. Karar al›p yan gelip
yatt›k sanmay›n. Gün gün bunu takip ettik.

2009’un ilk çeyre¤inde kâr oran›m›z düfl-
müfl gözüküyordu. Hemen

önlem ald›k ve bunu
artt›rmaya bafllad›k.
Artt›rd›k, artt›rd›k.
2009, 2008 kadar gü-
zel oldu. Hem nakdi-
miz, hem dünyadaki
itibar›m›z artt›. 

■ 2009’da kriz y›-
l›nda bir f›rsat daha

y a k a l a d › n › z .
Uçak say›-

n›z artt›.

Di¤er flirketlerin küçülmesi ve uçak iptalleri
sizin için avantaj oldu mu? 

2003 y›l›nda verdi¤imiz büyük sipariflten
sonra ikinci büyük sipariflimiz gecikti. Tekrar
siparifllere 2009’un ortalar›nda bafllad›k.
Krizin tam ortas›na denk geldi¤i için hem fi-
yat hem de teslimat olarak ideal bir sonuç
oldu. Biz sipariflleri verdikten sonra uçak fi-
yatlar› artmaya bafllad›. 
‘THY 2023’te dünya  birincisi olacak’

■ Bundan sonraki hedefleriniz nedir?
Bundan sonra THY’nin hedefi Türki-

ye’nin kendine biçti¤i rolü yerine getirmek.
THY olarak kendimizi aflt›k, ülkemizi aflt›k.
‹ç pazara dönük k›r›c› rekabetten ziyade d›fl
pazara dönük etkin bir rekabet içindeyiz.
Türkiye bir süper güç olacaksa, bu süper gü-
cün, süper bir havayoluna ihtiyac› var. Bize
biçilen görev de bu. THY’nin vizyonunda
dünyan›n en büyük havayolu olmas› var.
Önce biz Avrupa’da Air France’› geçece¤iz,
ard›ndan Lufthansa’y› sonra da dünyan›n
bir numaras› olaca¤›z. Bunun için y›llara ih-
tiyaç var. 2023 iyi bir süre. Güçlü ülke güçle-
nirken, havayoluna da f›rsat oluflturuyor.
Türkiye’nin siyasi aç›l›mlarla, ülkelerle olan
iliflkilerin geliflmesi ve vizelerin kalkmas›
THY’nin dünya birincisi olma hedefini des-
tekliyor. 

■ Vizelerin kalkmas› nas›l bir sonuç do-
¤urdu?

Biz fiam’a haftada 4 sefer yapard›k. fiimdi
21 sefer yap›yoruz. Sadece Halep’e 7 sefer
yap›yoruz. 

Rusya’da kapasite problemi yafl›yoruz.
Yüzde 20 kapasite artt›rmam›za ra¤men
uçaklar›m›z yetmiyor. Libya çok iyi. Brezilya
ile iliflkilerimiz gelifliyor. Sao Paolo uçufllar›-
m›z full. Bilet bulunmuyor. Haftada 4 sefer
yap›yoruz. Her gün uçabiliriz ama uça¤›m›z
yok. Bu uçufllardan sonra ‹stanbul’a 10 bine
yak›n Brezilya’dan turist gelmifl. 
‘Kevin Costner özgüvenin ifadesi’

■ THY dünyada büyüyor. Kevin Costner
reklamlarda oynad›. Kazan›m› oldu mu?

De¤iflik dönemlerde de¤iflik at›l›mlar
yap›yoruz. ‹lk reklamlar›m›z daha duygu-
sald›. ‹kinci grup reklamlar›m›zda Kevin
Costner gibi bir dünya markas›n› oynatt›k.

Costner THY’nin özgüvenini ifade etti.
Harcad›¤›m›z› kat kat geri al›yoruz. Bunun

çok dönüflü oldu. Amerika’da havaalan›nda
bir kifliyle sohbet ederken kendimi tan›tt›m.
Hemen bana, “Siz reklamlar›n›zda Kevin
Costner’i oynat›yorsunuz.” dedi. Farkl› ülke-
lere, farkl› reklamlarla tan›t›yoruz kendimi-
zi. K›vanç Tatl›tu¤’un oynad›¤› reklamlar
özellikle Arap ülkelerinde büyük ilgi gördü.
fiimdi sponsorluklara yöneldik. Barcelona,
Mencester gibi tak›mlara sponsor olduk. 

■ Barcelona’ya sponsor olmaya nas›l ka-
rar verdiniz?

2006’dan bu yana marka toplant›s› yap›-
yoruz. Teklifler bu toplant›larda ç›k›yor. Yi-
ne böyle bir toplant›n›n sonunda ortaya ç›k-
t›. Bizim Barcelona müdürümüz var. ‹lk gö-
rüflmeyi yapt› ve olabilece¤ini bildirdi. 2 ay-
l›k bir görüflme sürecinden sonra sponsor-
luk anlaflmas› yap›ld›. 

■ Barcelona memnun mu?
Biz bu görüflmeleri tamamlad›¤›m›zda

onlar›n Abu Dabi’de turnuvalar› vard›.
Onar› Barcelona-‹stanbul-Abu Dabi tafl›d›k.
6 kupa kazand›lar. Çok u¤urlu geldik. Bafl-
kanlar›, “THY’yi kalitesi için seçtim. THY
ile daha büyük bir marka olmak için seç-
tim.” dedi. Bu seyahatte bizim personelimiz,
kabin ekibimiz enfes hizmet verdiler. Bunu
beklemiyorlard›.  
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“Bizim iç hatlarda bilet fiyat›m›z Euro baz›nda ortalama,
üç kat afla¤› düfltü. Buna ra¤men kâr edebiliyoruz. Bir

restorandaki yemek fiyat›na uçabiliyorsunuz.”
■ Kapasite art›r›yorsunuz, yeni

uçaklar›n›z geliyor. Pilot sorunu
yafl›yor muzunuz? Yabanc› pilot
baflvurusunda art›fl var m›?

Türkiye’de kaptan problemi yafland›. 
Bir kiflinin kaptan olabilmesi için belli bir
süre uçmas› gerekiyor. Türkiye’de o kadar
say›da kaptan yoktur. Çünkü y›llardan bu
yana dura¤an bir sektördü. THY d›fl›nda
birkaç charter (dolmufl uçak) firmas› vard›.
fiimdi onlar daha güçlü firmalar oldu.
Dolay›s›yla bir aç›k var. Bundan dolay› da
yurt d›fl›ndan kaptan temin ettik. Ciddi
say›da yabanc› kaptan›m›z var. Bu 
bizim için bir ifl. “Türkiye’de kaptan
kalmad› büyümeyelim.” diyecek 
durumda de¤iliz. Çünkü büyümenin
getirdi¤i yarar çok daha yüksek. 

■ ‹leride yine kaptan pilot sorunu
yaflanmaya devam eder mi?

Hay›r. Çünkü bizim ilk pilot al›m›m›z
2004 y›l›nda olmufltu. 5-6 y›l oldu. 
Bunlar flimdi kaptan olmaya 
bafllayacak. Dolay›s›yla kaptan sorunu
giderek azalacak.  

“Kaptan sorunu
giderek azalacak”

Kotil:
Barcelona
bizi kalitemiz
için seçti.
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Asl›nda iki Türkiye var… Biri, nüfusuyla,
ekonomik büyüklü¤üyle, sanat ve kültür

merkezi olufluyla tek bafl›na ‹stanbul’dan
oluflan bir Türkiye… Di¤eri de ‹stanbul’un
d›fl›nda kalan di¤er Türkiye…

Demiryollar›na son y›llarda yap›lan büyük
yat›r›mlara kabaca bak›ld›¤›nda, a¤›rl›kl›
olarak ‹stanbul d›fl›nda  geliflti¤i gibi bir
izlenim veriyor.

En büyük ve TCDD’nin bu anlamda ilk
büyük hacimli projesi olan yüksek h›zl›
tren’in , çeflitli nedenlerle ‹stanbul’a henüz
ulaflmam›fl olmas›, Anadolu’nun de¤iflik
yerlerinde yap›lan ve yap›lmaya devam
edilen dev projelerin ‹stanbullular için
anlam›n›n biraz düflük kalmas›na neden

olabilir…
Hakl› da olabilirler…
Ankara-Konya bu sene

sonunda, Ankara-Sivas H›zl›
Tren Hatt›’n›n ise gelecek
sene sona ermesi, Kars-
Tiflis Hatt› ile Avrupa’n›n
Asya’ya ba¤lanacak olmas›,
Tekirda¤-Muratl› hatt›n›n
aç›lmas› ile yük

tafl›mac›l›¤›nda 600 km civar›nda yol
tasarrufunun sa¤lanmas›, Adapazar›’nda
kendi h›zl› trenlerimizi yap›yor hale
gelmemiz, Çank›r›’da kendi makaslar›m›z›
imal edecek bir fabrikan›n temelinin
at›lmas›, Mersin-Toprakkale-Adana hatt›n›n
sinyalli hale gelmesi, ‹zmir’de Egeray’›n
seferlerine bafllamas› gibi büyük ölçekli
projeler karfl›s›nda, elbette onlar da
seviniyorlard›r…

Fakat, Türkiye’nin en kalabal›k nüfusu, en
büyük ekonomik merkezi, sosyal ve kültürel
baflkenti gibi özelliklere sahip oldu¤u halde
demiryollar› konusunda bu büyük
projelerden henüz nasibini alamam›fl olmas›
karfl›s›nda,  sevinçlerinin biraz buruk kalm›fl
olmas› da, ihtimal dahilinde olsa gerek.

Asl›nda ben de fark›nda de¤ildim, böyle

bir ihtimali geçen hafta ‹stanbul’da sefere
konulan modern banliyö tren setlerinin aç›l›fl
törenlerine gösterdikleri ilgiyi görünce fark
ettim.

Beraber bindiklerinde ilk deneme
seferinde, Bakan›m›z Binali Y›ld›r›m, Genel
Müdürümüz Süleyman Karaman ve di¤er
TCDD heyetine yapt›klar› iltifatlar görünce
anlad›m ki, ‹stanbullular demiryollar›
alan›nda yap›lan son dönemdeki
projelerden biriyle bu kez ilk defa yüzyüze
gelmifl olmalar› nedeniyle, sevinçle kar›fl›k bir
flaflk›nl›k içindeler…

Deneme seferine kat›lan bir vatandafl,
trenden indikten sonra, peronda ›fl›ldayan
yeni banliyö trenine dönüp bir daha
bakarak, yan›ndakine “ ‹flte bu yahu, iflte
bu! Bugünleri de gördük elhamdülillah”
diyordu.

Hatta bir kad›n yolcu, benzer sevincin
flaflk›nl›¤› ile olsa gerek, peronda yürüyen
Binali Y›ld›r›m Bey’e yaklafl›p, “ Say›n
Bakan›m, 81 nolu Yeflilköy-Belediye otobüsü
çok geç geliyor, 1 saat beklemek zorunda
kal›yoruz” diye, bir flikayette bulundu.

Say›n Bakan’›m›z her zamanki
so¤ukkanl›l›¤› ile kad›na “ Bizim alan›m›z
de¤il ama, yine de bir sorufltural›m” dedi ve
kad›n uzaklaflt›ktan sonra yard›mc›s›na
gerekli talimat› verdi…

Diyece¤im o ki, ‹stanbul için tren vakti
çoktan gelmifl durumda…

Ankara-Eskiflehir hatt›n› ‹stanbul’a
ekleyecek olan yüksek h›zl› tren ve
bitti¤inde gözleri kamaflt›racak büyüklük ve
güzellikte olan Marmaray Projesi’nin
çal›flmalar›n›n da gece-gündüz devam
etti¤ini biliyorlard›r ama, insan bazen
beklemekten yorulur… 

Çünkü özlemi sona erdirecek en önemli
ve tek eylem, dokunmakt›r…

‹stanbullular her gün medyadan izledi¤i
demiryollar› projelerine art›k dokunur hale
gelmek istiyorlar…

‹stanbul için tren vakti

Asl›nda iki 
Türkiye var… Biri,

nüfusuyla,
ekonomik

büyüklü¤üyle,
sanat ve kültür

merkezi olufluyla
tek bafl›na

‹stanbul’dan
oluflan bir Türkiye…

Di¤eri de
‹stanbul’un d›fl›nda

kalan di¤er
Türkiye…

Adnan
Ekinci

adnanekinci@baglantinoktasi.org

köfle
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DEM‹RYOLCU olmay› tesadüfen seçti
ama demiryollar›n›n sesi ve son dönem Türk
edebiyat›n›n güçlü bir flairi oldu. Hem iflini hem
de fliirini hiç ihmal etmedi. TCDD’de Bas›n Mü-
flavirli¤i yapt›. Son 3 y›ld›r da Ulaflt›rma Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n Bas›n Müflavirli¤ini yürütüyor.
Mehmet Ayc› ile geçmiflten günümüze yaflad›kla-
r›n› anlatt›¤›, içten bir söylefli yapt›k. 

■ Nerede do¤dunuz? 
1971 y›l›nda Adana, Saimbeyli’de do¤dum. 

■ Nas›l bir evde yetifltiniz?
Bizim biri köyde, biri yaylada iki evimiz vard›.

Yaylada keçi beslerdik, köyde de bahçemiz vard›.
Toplam 11 kardefliz, ben 6.’y›m. Babam daha an-
nesinin karn›ndayken kaybetmifl babas›n›…  Biri
üvey olmak üzere iki babaanne, anne-baba, amca
ve çok kardeflli olarak, kalabal›k bir aileydik. Ka-
labal›¤a ra¤men, konuflmadan anlaflan, sessiz bir
aileydik. 

■ Peki, baban›z›n, babas›z büyümesi sizleri na-

»

Demiryolcu fiair Mehmet Ayc›: 

‹yi insan olal›m yeter bize…

“Ortaokulda hem okudum, hem çal›flt›m. 
Mevsimine göre ya pamuk toplad›m, 
ya mandalina, ya portakal, ya fleftali… 
P›rasa, lahana kestim, çapaya gittim.”

TCDD Meslek 
Lisesi’nde okurken,
arkadafllar› Teoman
Deveci, Yusuf Koç 
ve Bülent Ustabafl› 
ile (1987)



s›l etkiledi?
Babam›n önünde tabi bir baba modeli

olmay›nca her ifli kendisi yap›yor. Sabah
erken kalk›yor, ifl yap›yor. Bizi de öyle ye-
tifltirdi. Her ifli kendimiz yapt›k. Bizde ço-
cuk yürümeye bafllad›¤› andan itibaren
yapmas› gereken ifller vard›r. Ben her sa-
bah günefl do¤madan uyand›m ve akflama
kadar da üzerime düflen iflleri yapt›m. 

■ Hep ifl mi yapard›n›z, oyun oynamaz
m›yd›n›z çocukken? 

Ata binerdim. Ata binmek bizim için bir
oyundu, iyi ata binerdim. Onun d›fl›nda çe-
lik-çomak oynard›k. Bilye vard›, misket.
Ama biz onu pek oynayamazd›k; bay›rd›
her taraf… Oynayacak düz alan yoktu. 
“Hiçbir Cuma okula gidemedim”

■ ‹lkokulu nerede okudunuz? 
Köyde okudum. Ama hiçbir Cuma günü

ben okula gitmedim. Y›lda belki 5 kez an-
ca gitmiflimdir Cuma günleri okula. Sebep
de, Perflembe gününden biz yaylaya ç›k›-
yorduk. Cuma günü de babam ve amcam
köye Cuma namaz›na iniyordu. Ben de
mecbur onlar›n yoklu¤unda kalan ifllere
bakmak zorundayd›m. Perflembe giderdik
yaylaya, pazartesi erkenden, gün ›fl›madan,
sisler içinde inerdik. 
“S›raya göre benim 
okumamam laz›md›”

■ Köyde hayat›nda çocuklar› pek okut-
may› düflünmezler, sizde de böyle bir du-
rum var m›yd›? 

Tam öyle denemez ama paras›zl›ktan
öyle bir durum da vard›. Bizim ailede s›ra-
s›yla bir okuyan bir okumayan var. Sebep
de, okuyamayan imkân›n az oldu¤u döne-
me denk geliyordu. Benim normalde s›ra-
ya göre okumamam gerekiyordu ama çok
istedim devam etmeyi. Köyde ortaokul
yoktu. Ben çok ›srar edince ailem de, Ko-
zan’da tan›d›klar›m›z vard›, onlar›n yan›n-
da kal›p, okumama izin verdi. Kozan’a git-
mek için önce 12 kilometre yolu yaya yürü-
yorsunuz. Kalan› ise dolmuflla gidiyorsu-
nuz. 

■ Okudu¤unuz dönemde de çal›fl›r m›y-
d›n›z? 

Kesinlikle… Mevsimine göre pamuk,
mandalina, portakal ve fleftali toplad›m.
P›rasa, lahana kestim, çapaya gittim. 

■ ‹fli nas›l bulurdunuz?
Hafta sonlar› iflçilerin topland›¤› bir yer

vard›. ‹fl seçme flans›m›z yoktu. Kimin ne
ifli varsa oraya gelir, sizi al›r götürür. Yev-
miye al›rd›k. ‹flveren, hangi ifle gitmiflsek,
yan›m›za 1-2’fler kilo portakal, p›rasa verir-
di. Ben kald›¤›m evin ekonomisine de bu
flekilde katk›da bulunurdum. 

■ Kendi paran›z› erken yaflta kazand›n›z
yani? 

Öyle olmad›. Yine harçl›ks›z kald›m.
Çünkü ald›¤›m harçl›¤› da kald›¤›m evin
han›m›na verirdim. Evin beyinin ise haberi
olmazd› benim harçl›¤›m› verdi¤imden… 

Param olmad›¤› için ço¤u zaman arka-
dafllarla ci¤er yeme¤e gitti¤imizde, ben ‘to-
kum’ derdim. 

■ Neden, harçl›¤›n›z› verirdiniz? 
Evde kalmam›n karfl›l›¤› gibi düflünürdüm.
“Ben büyüdüm ama 
yeni giysiler al›nmad›”

■ Harçl›¤›n›z yoktu, peki üstünüze bafl›-
n›za bir fleyler alabiliyor muydunuz?

Okula bafllarken ailem, bir pantolon, bir
ceket, iki gömlek, bir ayakkab›, bir kravat
alm›flt› bana. Ortaokulu bitirene kadar da
yeni bir fley al›nmad›. Ben büyüdüm, giye-
cekler küçüldü ama yenisi al›nmad›. Unu-
tamad›¤›m bir olay yaflad›m o günlerde…
Bir gün, çok fazla ›slanm›flt›m okula gider-
ken, okula vard›¤›mda ö¤retmenler kendi
odalar›nda bulunan soban›n önünde kuru-
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“2007’den beri Bakan Bey’le
çal›fl›yorum. Faydal› olmaya çal›fl›yoruz.
Her yerde söylüyorum; Bakanl›¤a
gitmeden önce Binali Y›ld›r›m’›n bende
sesiz- sakin, a¤›r bir insan imaj› vard›.
Tan›y›nca, kesinlikle biyografisi
yaz›lmay› hak eden derinlikte biri
oldu¤unu gördüm. Nezaketi,
yetene¤i… Ne kadar yetenekli olursa
olsun herkes arkas›nda kal›yor onun.
Politika belirliyor, ö¤retmen gibi
çal›flan›n› yetifltiriyor. Çocuklu¤undan,
e¤itim sürecinden, hayat tecrübesinden
kaynaklanan güçlü bir mizac› var.
Herkese karfl› bir mesafesi var ama 
hiç kimse de onun samimiyetini, iyi
niyetini sorgulayamaz. Alt kademeden,
üst kademeye kadar herkese ayn›
nezaketi gösteren biri… Özel
kaleminden, korumas›na kadar herkese
‘han›m, bey’ diye hitap eder. Her
insanda sayg› duyulmas› gereken bir
de¤er oldu¤unu düflünür.

Allah nasip ederse, portresini
yazmay› düflünüyorum.” 

“Kimse bakan›n iyi
niyetini sorgulayamaz’ 

Adana, Saimbeyli-
De¤irmenciufla¤› Köyü
‹lkokulu’nda okurken (1980, sol
bafltan ikinci, ayakta duruyor) 

»»
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lanmam› istedi. Ben ceketi ç›karmadan,
soban›n önünde durdum. ‘Ceketini ç›kar,
daha çabuk kurulan›rs›n’ dediler. Ama ç›-
karamad›m çünkü gömle¤imin kolu k›sal-
m›fl ve y›rt›lm›flt›. 

■ Neden Demiryolu Meslek Lisesi’ni
tercih ettiniz?

Aileme masraf› olmas›n diye yat›l› okulu
tercih ettim. Kurumlar s›nav›na girdim.
Eskiflehir’deki Demiryolu Meslek Lisesi’ni
kazand›m. 
■ Yat›l› okumak nas›ld›? Neler yaflad›n›z?

Hem Eskiflehir’de hem demiryollar›nda
okulun lakab› Oksford’tu (‹ngiltere’deki
Oxford Üniversitesi)… Eskiflehir’in en iyi
okulu olmas›ndan dolay› böyle bir lakab›
vard›. Okulda ‘devre’cilik vard›. ‹zinsiz üst
s›n›fa gidemezsin, yemek s›ras›nda üst s›-
n›flar›n önüne geçemezsin. Üst s›n›flar› so-
kakta görünce önünü iliklemek ve selam
vermek zorundas›n. Yeni bafllad›¤›m y›l,
üst s›n›flar gece hepimizin yüzünü boya-
m›flt›. Ben uyanm›flt›m ama yüzümü boya-
yan kifli eli ile sus iflareti yap›nca, gözlerimi
kapatm›fl ve uyuyormufl gibi yapm›flt›m.
Böyle bir düzen ama korurlar da seni…
■ Lise bitince ilk görev yeriniz neresi oldu?

Liseden ç›kar ç›kmaz da mesle¤e gir-
dim, üniversiteyi de (Anadolu Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi) çal›fl›rken okudum. ‹lk
olarak Haydarpafla’ya tayinim ç›kt›. Ama
‹stanbul’da hayat zordur diyerek, becayiflle
Ankara’ya geldim. 20 y›ld›r Ankara’day›m. 
“Saz çalmak, halk 
flairi olmak isterdim”

■ fiairli¤e, yazarl›¤a nas›l ad›m attan›z?
Ailemde sözlü kültürle büyüdük, boz-

laklar, a¤›tlar söylenirdi… Ben de halk fla-
irli¤ine özenirdim küçükken. Saz›m olsun,
çalay›m, fliir söyleyeyim isterdim. Ayakkab›
alam›yorsun, saz› nas›l alacaks›n. O zaman
at›n kuyru¤undan kendime bir saz yapt›m,
sesi ç›kmayan… Ortaokulda fliir yazmaya
bafllad›m, yar›flmalara kat›l›yordum okul
ad›na, dereceler al›yordum. Orta ikide ye-
rel bir gazete yar›flmada kazanan fliirimi
bast›rd› sonra da her hafta bir fliirimi bas-
mak istediler. Ben de kabul ettim. Orta so-
na kadar yay›nland›. 

■ Eflinize fliir yazd›n›z m›?
Evet, bir fliirim var, eflime yazd›¤›m. Ço-

cuklar›m içinde fliirler yazd›m.
■ Mehmet Ayc› istedi¤i yerde mi?
Dünya hayat› iflte… Öyle veya böyle ge-

çer önemli de¤il. Benim as›l önemsedi¤im
flu; iyi bir insan olarak çekip gideyim dün-
yadan. Kimseye zulmetmeyeyim, temel
prensibim iyi insan olmak olsun. Türk fliiri-
ne parmak izi b›rakmak, iflimi iyi yapmak
hepsi bu iyi insan olman›n içinde. Zaten
önemli olan da bu. 

“Ne kadar yetenekli olursa olsun herkes Bakan Bey’in arkas›nda
kal›r. Herkese karfl› bir mesafesi var ama hiç kimse de onun
samimiyetini, iyi niyetini sorgulayamaz. Alt kademeden, üst
kademeye kadar herkese ayn› nezaketi gösteren biri…”

“Eskiflehir Demiryolu Meslek Lisesi’ni kazand›¤›ma dair kâ¤›d›m geç geldi. Kay›tta
gecikmemek için hemen yola ç›kt›m. Babamlar cebime 60 bin lira para koydu. Birkaç
elbise ald›m, akflam bindim Adana’dan, sabah Eskiflehir’e vard›m. Okula gittim
evraklar› teslim ettim ama sa¤l›k raporu istiyorlar. Rapor için heyet karar› gerekiyor
ama heyeti oluflturacak 3 tane doktor yok Eskiflehir’de. 3-4 gün kald›m ama raporu
alamad›m. Son çare Demiryolu Hastanesi’nin bulundu¤u en yak›n il olarak Ankara’ya
gittim. Ankara’da göz doktoru yokmufl, oradan da alamad›m. ‹stanbul’a gitmeye
karar verdim. ‹lk kez trene bindim ve ‹stanbul’a gittim. ‹stanbul’da göz doktoru
nereden geldi¤imi ö¤renince, bürokrasiye lanet etti ve gözlerime bakmadan ‘sa¤lam’
raporu verdi. Ben de geri Eskiflehir’e döndüm. Kayd›m› yapt›rd›m.” 

“Sa¤l›k raporu için iki flehir dolaflt›m” 

Demiryollar› Genel Müdürlü¤ü
deposunda bulunan Anadolu- Ba¤dat
Demiryollar› kütüphanesine ait
kitaplar› tasnif ederken (2000)

Mehmet Ayc›, ‹stanbul, Had›mköy’de
k›sa dönem askerli¤ini yaparken (1997) 

O¤ullar›, Taha Ya¤mur ve 
Berat Irmak Ayc›

“Süleyman Bey,  mühendis ama bir
mühendisin çok ötesinde farkl› bir
sosyal çevreye sahip. Ortak
tan›d›klar›m›z diyor ki kendilerine,
‘bizim orda Mehmet Ayc› var.’ Beni
ça¤›rd› konufltuk ve kendisiyle
çal›flmaya bafllad›k. 20 y›ll›k ifl
hayat›mda Süleyman Bey’den önemli
fleyler ö¤rendim; ‘her zaman iyinin
iyisi var’ der. ‹nisiyatif kullanmam›z›
ister. Bize der ki; ‘Demiryollar› için biz
iyisinin iyisini yapal›m. Sonucunda
hapis olsa da bizim vicdan›m›z rahat
olsun. En kötüsü hapiste tavla
oynar›z.’ Demiryollar›ndaki hantall›¤›
k›rmak için bunu hepimize söylerdi.”
“Süleyman Bey anlat›lmaz…”

Süleyman Bey gibi bir adam…
Anlat›lacak gibi de¤il… Onun kadar
insani yönü geliflmifl, merhametli bir
bürokrat tan›m›yorum. Babacan,
yapt›¤› iflin tüm süreçlerinden
haberdar olan, demiryolunda yaprak
k›m›ldasa heyecan duyan bir insan.  

“‹fl hayat›mda
Süleyman Bey’in
etkisi çok oldu”
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TCDD’nin hedefi, 2023 y›l›na kadar 
6 bin 792 km Yüksek H›zl› Tren (YHT) ve
4 bin 707 km konvansiyonel hat yaparak,
toplam demiryolu a¤›n› 22 bin 504
kilometreye ç›karmak. 2035 y›l›na kadar
ise 9 bin 752 km YHT ve 5 bin 663 km
konvansiyonel hat yaparak, toplam
demiryolu a¤›n› 26 bin 420 km’ye
yükseltmek. Devlet Demiryollar› ayn›
zamanda mevcut yollar›n geometrik
koflullar›n›n iyilefltirilmesi için de tüm
hatlardaki dingil bas›nc›n› minimum 
22,5 ton’a ç›kartmay› hedefliyor. 

2023 hedefi: 
Demiryolu a¤›n› 22 bin
504 km’ye ç›karmak 

TCDD, blok yük tren
iflletmecili¤iyle cofltu; 

tarihinde ilk defa gazl›
içecekler trenle tafl›nd›

TCDD’nin hedefi, 2023 y›l›na kadar 6 bin 792 km
Yüksek H›zl› Tren (YHT) ve 4 bin 707 km

konvansiyonel hat yaparak, toplam demiryolu a¤›n›
22 B‹N 504 K‹LOMETREYE ÇIKARMAK. 



TÜRK‹YE Cumhuriyeti Devlet Demir-
yollar›’n›n (TCDD) yüzü, 2004 y›l›nda hayata ge-
çirdi¤i blok yük treni iflletmecili¤iyle gülüyor. Kü-
resel krize ra¤men, blok tren iflletmecili¤inde
önemli bir kay›p yaflanmad›.  2009 y›l›nda, 21,8
milyon ton tafl›ma yap›larak, 2002’ye göre, yük ta-
fl›ma miktar›nda yüzde 41’lik bir art›fl sa¤land›. As-
l›nda 2008’de bu oran çok daha yüksekti. Zira kri-
zin etkisinin daha az görüldü¤ü bu y›l, blok tren-
lerle 23,5 milyon ton yük tafl›nd›. 2002’ye göre yük
tafl›ma miktar›nda yüzde 61, gelirde ise yüzde
179’luk bir art›fl sa¤lanm›flt›.
Saatte 5 kilometreden 25 kilometreye

Peki, TCDD yük tafl›mac›l›¤›ndaki baflar›s›n› ne-
ye borçlu? TCDD, yolcu tafl›mac›l›¤›nda oldu¤u gi-
bi, yük tafl›mac›l›¤›nda da gelirlerini art›rmak için
önce altyap›ya önem verdi. 6 y›lda 4 bin 600 kilo-
metre yol yenilemesi yapt›. Çeken-çekilen araçlar›
iyilefltirdi. 2003-2009 y›llar› aras›nda 244 milyon
harcayarak 76 adet lokomotif temin etti. Böylece,
saate 5 kilometre h›zla 15 günde al›nan Soma-Er-
zurum aras›, blok tren tafl›mac›l›¤›yla saatte 25 kilo-
metre h›zla 3 günde al›nd›. 
‹lk defa meflrubat trenle tafl›nd›

Demiryolu hatlar›n›n yenilenmesi, yük trenin h›-
z›n›n yükselmesi, özel sektörün de dikkatini çekti.
Özel sektör yüklerini demiryolu ile tafl›may› seçti.
Böylece, 2002’ye kadar a¤›rl›kl› olarak kömür tafl›-
nan demiryollar›nda blok tren iflletmecili¤iyle bir-
likte, tafl›nan ürün çeflitlili¤i artt›. ‹lk defa, gazl› içe-
cekler demiryolu ile tafl›nmaya baflland›. 2002’ye
kadar yine tafl›mas› yap›lmayan petrol ve petrol
ürünleri, otomobil, sanayi ürünleri, inflaat malze-
meleri, g›da maddeleri, konteyn›r gibi eflyalar blok
trenlerle tafl›nmaya baflland›.
Uluslararas› tafl›malarda patlama yafland›

TCDD, blok tren tafl›mac›l›¤›nda uluslararas› ta-
fl›mada da adeta patlama yapt›. Türkiye (ithalat-ih-
racat), Bat›’da Almanya, Macaristan, Avusturya,
Bulgaristan, Romanya, Slovenya’ya, Do¤uda ‹ran,
Suriye ve Irak’a; Orta Asya’da ise Türkmenistan,
Kazakistan ve Pakistan’a karfl›l›kl› olarak blok tren-
le tafl›mac›l›k yap›yor. 2002 y›l›nda Irak’a 20 bin ton
yük tafl›mas› yap›l›rken, 2009 y›l›nda bu tafl›ma yüz-
de 2 bin 248 art›flla 493 bin tona ç›kt›. 2010 y›l›nda
da 500 bin ton tafl›ma yap›lmas› bekleniyor. Al-
manya’ya yap›lan tafl›ma ise 2009 y›l›nda rekor k›r-
d›. Bu ülkeye 2002 y›l›nda 344 ton yük tafl›mas› ya-
p›l›rken, 2009 y›l›nda tafl›nan yük miktar› yüzde 66
bin 972 art›flla 230 bin tona ç›kt›. Polonya ile Türki-
ye aras›ndaki tafl›mac›l›kta da s›çrama yafland›. Ay-
n› y›llar aras›nda Polonya’ya 586 ton yük tafl›mas›
yap›l›rken, 2009 y›l›nda bu tafl›ma yüzde 2 bin 611
art›flla 15 bin tona ç›kt›.

23dosya

Devlet
Demiryollar› 

blok yük treni
iflletmecili¤iyle,
hem yurt içinde

hem de yurt
d›fl›nda cofltu.

2002’ye göre 
yük tafl›ma
miktar›nda 

yüzde 61, gelirde
ise yüzde 179’luk
bir art›fl sa¤lad›. 

»

Haber: ZEK‹ GÖKTÜRK

ÜLKE BAZINDA YÜK TAfiIMALARI (‹thalat+‹hracat)
(Netton)

‹RAN 165.924 269.861 281.600 63 70
SUR‹YE 252.319 529.349 394.224 110 56
IRAK 20.824 493.000 500.000 2248 2301
BULGAR‹STAN 294.977 360.798 429.387 22 46
AVUSTURYA 34.656 100.412 118.994 190 243
MACAR‹STAN 438.523 652.023 844.192 49 93
ALMANYA 344 230.729 259.543 66972 75349
ROMANYA 18.256 52.185 56.440 186 209
SLOVENYA 46.116 83.605 114.940 81 149
POLONYA 586 15.889 38.188 2611 6417

2002-
2010
Fark 
% si

2002
2009
Fark
% si

ÜLKELER
2009

Gerçek-
leflme

2002
Gerçek-
leflme

2010
Beklenen
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Onu gözlüklerinden tan›yorlar
“ Benim kalabal›k önünde konuflma fobim, çekimserli¤im vard›. Gözlük böyle bafllad›.
Gözlü¤ü tak›nca Ayna Grubu’nun solistiyim, ama ç›kar›nca hiç kimse beni tan›maz. ” 

‘fiöhretsizlik daha iyi’ diyen Ayna
Grubu’nun solisti Erhan Güleryüz,
resminin çekildi¤i her an gözlüklerini takt›. 

Erhan Güleryüz:

AYNA Grubu’nun solisti Erhan Güleryüz
ile Necip Faz›l, Mehmet Akif Ersoy gibi ef-
sanelerin bir zamanlar yaflad›klar› ve gru-
bun son albümüne de ismini veren mekân-
da, Asmal› Mescit’teki stüdyolar›nda bu-
lufltuk. Gözlüksüz geldi¤i için bizden de
‘d›flar›da görsek tan›mazd›k’ sözlerini duy-
du. Di¤er sanatç›lar, tan›nmamak için göz-
lük takarken, kendisinin tan›nmak istedi¤i
zamanlar gözlük takt›¤›n› ö¤rendik. 

“D›flar›da beni gözlüksüz pek tan›yan

ç›kmaz.” diyen Güleryüz, Malatya’ya kon-
ser vermeye gittiklerinde, bafl›na gelen ola-
y› bize flöyle aktar›yor: “Gözlüklerimi ç›ka-
r›nca zaman zaman komik fleyler yafl›yo-
rum. Yak›n zamanda Malatya’da konseri-
miz vard›. Tabi ben konser alan›na 3-4 saat
evvel gittim. Kap›da görevli beni görünce
tan›mad› ve ‘nereye?’ diye sordu. Ben de,
‘konsere’ dedim. Konserin bafllamas›na çok
oldu¤unu, beni alamayaca¤›n› söyledi.
Grubun solisti oldu¤umu anlatmak için



epey u¤raflt›ktan sonra içeri al›nd›m.” 4,5
y›l sonra hayranlar›n›n karfl›s›na ‘Asmal›
Mescit’ albümü ile ç›kan Erhan Güleryüz
ile müzik serüvenlerinin ilk bafllad›¤› nok-
taya kadar gittik. Ayna’n›n ilk albümlerin-
deki ‘Ceylan’ flark›s› ile mi yoksa ikinci al-
bümlerinde yer alan ‘Kiziro¤lu’ flark›s› ile
mi daha büyük ç›k›fl yapt›¤›n› röportajdan
önce kendi aram›zda tart›flt›k. Soruyu mu-
hatab›na sorduk ve afla¤›da keyifle okuya-
ca¤›n›z› tahmin etti¤imiz röportaj›m›z ç›kt›. 

■ ‹lk ç›k›fl yapt›¤›n›z dönemde ‘Cey-
lan’la m› yoksa ‘Kiziro¤lu’yla m› daha çok
dinleyici kitlesine ulaflt›n›z?

Ceylan, sözsüz bir melodi, fieyh fiamil
diye bildi¤imiz bir melodi. Kiziro¤lu ise
neredeyse 400 y›ll›k bir halk türküsü. Sözü
ve müzi¤i birlikte gelmifl. Hangisi daha
çok geri dönüflümü ald› derseniz, bu konu-
da ikisine de haks›zl›k yapamay›z. Konser-
lerde arka arkaya çald›¤›m›zda ayn› reaksi-
yonu al›yoruz. ‹kisinin de sözleri ezber-
de… Tüm flark›lar›m›z hep bir a¤›zdan
söyleniyor. 

■ ‹lk albümden sonra neler de¤iflti siz-
de?

Bat› hayranl›¤› ile büyümüfltük maale-
sef. Ama albümün hemen sonras›nda
Anadolu’nun her yerine konserlere gittik.
Daha ilk konserlerimizde anlad›k ki, dün-
yan›n en medeni topraklar›nda büyümü-
flüz. Medeniyetin ilk kuruldu¤u topraklar
ama bizim gözümüzden o kadar çok kaç›-
r›l›yor ki… Dolaflt›kça gözümüz aç›ld›.
Kendi cehaletimizi gördük, kendimizi ge-
lifltirme telafl›na düfltük. O telaflla flimdi 9.
albümde, yeni ad›m atmaya bafllam›fl gibi
hissediyoruz. 

■ Anadolu’yu görmeniz k›r›lma nokta-
n›z o zaman?

Evet, tabi. Türkçeye so¤uk bakm›yor-
dum ama o y›llarda Türk müzi¤ini sevdi¤i-
mi söylesem bana gülerlerdi. O y›llar böy-
leydi. fiimdi tamam›n› çok sevdi¤im bir ül-
kede yafl›yorum ve herkes için müzik yap›-
yorum. Asl›nda 300 milyon Türk dünyas›
için flark› yapmam›z gerekiyor. Türkçeyi o
kadar çok kifli konufluyor çünkü. Hem
Türkçemiz dünyan›n en güzel, en anlafl›l›r
dili… ‹nflallah yeni albümümüz dâhil yap-
t›¤›m›z flark›lar bir gün türkü gibi olur.

Anonimleflir.     
Çekingen oldu¤um için 
gözlük takmaya bafllad›m

■ Tabi en dikkat çeken yönünüz, göz-
lükleriniz oldu. Böyle dikkat çekici bir
imaj› bulma süreciniz nas›l oldu? 

Bu imaj de¤ildi asl›nda… Benim kala-
bal›k önünde konuflma ile ilgili bir fobim,
çekimserli¤im vard›. Gözlük böyle bafllad›.
Gözlü¤ü tak›nca Ayna Grubu’nun solisti-
yim, ama ç›kar›nca hiç kimse beni tan›-
maz. Akflam konserde de öyle oldu (Tak-
sim Meydan›’nda verdikleri konser), ç›-
kartt›m gözlü¤ü, tak›m elbiseyi, tan›nma-
dan, yürüyerek stüdyoya geldim. Di¤er
yandan, insanlar ünlü olmak için ç›rp›n›-
yorlar ama ben samimiyetle söylüyorum,
ünlü olmak iyi bir fley de¤il. Hatta bir süre
sonra patolojik bir hâl al›r.  Ulafl›m ve ile-
tiflim sektörünü yak›ndan takip eden Gü-
leryüz, bir zamanlar ciddi bir uçak korku-
suna sahip oldu¤unu ama flimdilerde b›ra-
k›n korkuyu, pilotluk lisans› alacak derece-

ye nas›l geldi¤ini de anlatt›.
■ Türkiye’deki iletiflim ve ulafl›m sektö-

ründeki geliflmeleri nas›l buluyorsunuz?
Ulafl›m ve iletiflimin takibinin yan› s›ra

mümkün oldu¤unca içinde olmaya çal›fl›-
yoruz. Ulafl›m alan›yla ilgili olarak; perfor-
mans grubuyuz dolay›s›yla konserler için
flehir flehir, ülke ülke dolafl›yoruz. Biz de
ülkemizde olan ulafl›m olanaklar›n›n ta-
mam›n› en iyi flekilde de¤erlendirmek du-
rumunday›z. 

‹letiflimle ilgili de tüm Türk vatandaflla-
r›nda oldu¤u gibi cep telefonumuz var.
Ça¤r› cihazlar›n›n oldu¤u dönemlerde on-
lar› da kulland›k, cep telefonlar›n›n tu¤la
gibi oldu¤u dönemlerde onlar› da kullan-
d›k. Ama flimdi art›k cep telefonundan sa-
dece iletiflim için faydalanm›yoruz. Her
dakika cep telefonunun kullan›labilece¤i
yeni bir teknoloji üretiliyor. Sonuna kadar
kullanmaya çal›fl›yoruz. 

■ ‹letiflim sektörünün en büyük s›k›nt›-
s› nedir sizce?

Do¤ru bilgiye ulaflmakta s›k›nt› yaflan›-
yor. ‹nternette var olan bilgilerin bir k›sm›
asl›nda yanl›fl. Bunu pek gözetmiyor kulla-
n›c›lar. 

■ Kendinizden örnek verebilir misiniz?
Sizinle ilgili yanl›fl bilgiler dolafl›yor mu in-
ternette?

Mesela, wikipedia’da Ayna Grubu’nun
ne zaman yola ç›kt›¤› ile ilgili tarihte hata
var. Grubun bafllang›c› olarak 93 denmifl
oysa 96. Onu düzelttirmek için tek tek o
kanallara girip, u¤raflman›z gerekiyor. Bi-
reysel tan›mlamalarda de¤il sadece, bilim-
sel olarak ihtiyaç duydu¤unuz birçok bilgi-
de hata oluyor. Ayr›ca önemle do¤ru ol-
mas› gereken bilgilerde de yanl›fll›klara
rastl›yorsunuz s›kl›kla. Bu tabi insanlar›n
seçimlerini çok tehlikeli biçimde de¤ifltire-
bilecek bir yanl›fl bilgi ak›m›. ‹nternetin,
iletiflimde çok büyük bir avantaj sa¤lad›¤›
gerçek ama her avantaj yan›nda dezavan-
taj da getiriyor. 

■ Yolculukla aran›z nas›l? Ne tür ula-
fl›m arac›n› kullanmay› tercih edersiniz?

Ben e¤er grupla bir turne yolculu¤u de-
¤ilse, motorla yolculu¤u seviyorum.  

■ Motor için flehirleraras› yollar uygun
mu peki? 
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“ THY dünya

standartlar›n›n son
derece üzerinde bir

havayolu hizmeti veriyor.
Hem yolculuk, hem

güvenlik, hem temizlik,
zamanlama, yer

hizmetleri gibi konularda
çok baflar›l› ve benim

huzurla yolculuk
yapt›¤›m bir kurum.”

»»



Çok tehlikeli çünkü hala motosiklete
gerekti¤i kadar önem verilmiyor. Motosik-
let kullananlar›n ne yaz›k ki insan oldu¤u-
nu kavrayamayanlar var. O konuda çok
büyük riskler yafl›yor motor sürücüleri.
Umar›m önümüzdeki y›llarda, çok da kötü
tecrübelerle ö¤renmemek kayd›yla, e¤i-
timle, motosiklet sürücülerinin sa¤l›¤› ile
ilgili daha iyi ad›mlar at›l›r. 

■ Duble yollar›n yap›lmas›, di¤er ula-
fl›m yollar›n›n artmas› kazalar› büyük
oranda azaltt› asl›nda. Geliflmeleri takip
edebiliyor musunuz?

Duble yollarda yolculuk ettim. Ediyo-
rum da. fiimdi Ege, Karadeniz, Anado-
lu’nun birçok yerinde duble yollar var.
Karfl›l›kl› gidip geliyoruz. Eskiden tek fle-
ritli, son derece tehlikeli yollar› kullan›yor-
duk. O zamanlar ben ‹zmir’e 16 saatte git-
ti¤imi bilirim. fiimdi 8 saatte, sa¤l›kl› bir
flekilde gidiyoruz. Yollar›m›zda çok güzel
düzenlemeler var ama bu güzel düzenle-
melere ra¤men bir kifli bile kazada haya-
t›ndan olursa eksiklik vard›r. Bir kifliyi bile
kaybetmemiz gerek. 

■ Geliflmeler havac›l›k sektörü için de
söz konusu. Art›k uça¤a binmek de lüks
say›lm›yor. Ne dersiniz bu konuda?

Evet, uçak lüks de¤il art›k, motor lüks
kal›yor flimdilerde. Çok daha kolay, çok
daha olanakl› uçakla yolculuk etmek.
Özellikle tabi THY dünya standartlar›n›n
son derece üzerinde bir havayolu hizmeti
veriyor. Hem yolculuk, hem güvenlik, hem
temizlik, zamanlama, yer hizmetleri gibi
konularda çok baflar›l› ve benim huzurla
yolculuk yapt›¤›m bir kurum. Ülkemizde
güzel fleyler oluyor THY de onlardan biri. 
“RJ-200’lerin 
sat›lmas› bile çok önemli”

RJ-200’lerin sat›lm›fl olmas› bile benim
için çok önemli. Umuyorum sadece THY
de¤il, özel havayolu flirketlerimiz de dünya
standartlar›na kavuflsun. Çünkü gelece¤in
dünyas›nda insanlar›n çok daha fazla ulafl-
mak ve iletiflmek ihtiyac›nda olaca¤›n› dü-
flünüyorum. 
Uçak fobisini yendi, 
pilot olmaya haz›rlan›yor

■ Uçaklarla yak›ndan ilginiz oldu¤unu
görüyoruz. Bu ilginizi biraz daha açabilir
misiniz?

Asl›nda çok uzun y›llar uçak korkum

vard›. 2 y›l boyunca uça¤a binmeden, kon-
serlere otobüsle gitmek durumunda kal-
d›k. Zaman zaman s›k›nt›l› günler yafl›yor-
duk. Ayn› gün iki konsere yetiflmek duru-
munda kal›yorduk. Otobüsle yolculuk da
bizleri çok zorluyordu… 

Uçak fobimi epey süre nas›l yenerim di-
ye düflündüm, kitaplara baflvurdum. Arafl-
t›rd›m. ‹lk Amerika turnemizde büyük bir
iflkenceyle uçak yolculu¤u yapt›¤›m s›rada
flans yüzüme güldü. Orada Boeing fabri-
kas›nda mühendis olan bir abimiz fabrika-
y› gezdirdi. Uça¤›n nas›l yap›ld›¤›n›, ton-
larca çelik y›¤›n›n gökyüzünde nas›l gitti¤i-
ni uçak üzerinde anlatt›. ‹nsan görünce
daha iyi alg›l›yor san›r›m. O fabrika gezi-
sinden sonra uçak korkum kalmad›. 
“fiimdi lisans al›p, 
uçak kullanmak istiyorum”

Yak›n bir dönem için en büyük hayalim,
kendime tek motorlu bir uçak al›p, Hazer-
fen’de tur atabilece¤im bir ortam olufltur-
mak. Küçük uçaklarla uçma flans›m oldu.
‹nternet üzerinden simülatör vas›tas›yla
uçufl yapabiliyorsunuz, sanal olarak. Ben
de bunu deneyece¤im. Sonra da, uçufl brö-
vesinin verildi¤i bir kursa kat›larak, ama-
tör pilot belgemi almak istiyorum. Yani ya-
k›n zaman›n uçak korkusu sahibi, günün
birinde pilot olacak.      

■ Tren yolculuklar› ile aran›z nas›l?
H›zl› trene bindiniz mi?

H›zl› trenle yolculuk etmedim ama y›l-
larca normal treni çok kulland›m. Eskifle-
hir’e konser amaçl› trenle çok gittik. Okul
y›llar›nda da treni kullan›rd›m. Tüm dün-
yada art›k h›zl› trenler daha çok tercih edi-
liyor. Neredeyse hava yollar› ile eflde¤er
flekilde hayat› kolaylaflt›r›yor. 

■ Yeni albümünüzün internetten kor-
san olarak indirilme ihtimali hakk›nda ne-
ler söylersiniz?

Teknolojinin geliflmesi, müzi¤in tafl›nd›-
¤› mecralar› da de¤ifltirdi. Tek bir kayd›n›z
bile olsa paylafl›m sitelerinde yerini bulu-
yor. Bu avantaj üreten için büyük s›k›nt›ya
dönüflüyor. Müzik endüstrisinin tüm dün-
yada korsan paylafl›mlardan dolay› çok bü-
yük zede ald›¤› aflikâr. Ama geçifl dönemi
diye bak›yorum, dünyada pek çok fley de-
¤ifliyor ve bedellerini hep beraber ödüyo-
ruz. Önümüzdeki y›llarda telifle, hakkani-
yetle ilgili insano¤lunun biraz daha bilinç-
lenece¤ini düflünüyorum.
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“Üniversite y›llar›nda, ilk kez trene bindim. ‹zmir’den, Nazilli’ye gitmek için 
Alsancak’ta trene atlad›m fakat oturacak yer yok. Ben de arkalara ilerledikçe bak›yorum,
oturan say›s› giderek azal›yor. En son vagona bakt›m, bombofl… Acayip mutlu oldum.
Hemen en arka 5’liye geçtim. Hani otobüslerde vard›r ya böyle kurnaz yolcular gibi…
Uzand›m oraya boylu, boyunca… Tren hareket etti, tam h›z›n› ald›ktan sonra ben
savruldum yatt›¤›m yerden. Anlad›m ki, en arka vagona binip bir de uzanmak ak›ll›ca
de¤ilmifl. Me¤erse kamç›n›n ucu gibi, trenin arkas› da en fazla savrulan yeriymifl.
Boynum çok a¤r›m›flt›. Kurnazl›¤›m›, düfltü¤üm komik durumu hiçbir zaman
unutmuyorum. Buldu¤umuz her koltu¤a sald›rmamay› ö¤retti bana o tren yolculu¤u.”

“Uyan›kl›k yapaca¤›m 
derken en kötü yolculu¤u yaflad›m”

sahne
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Pakistan’daki büyük sel felaketine, “iyilik treni” ad›
verilen bir trenle yard›m gönderilmesi, yard›m

uçaklar›ndan, yard›m t›rlar›ndan oluflan konvoylardan,
banka hesaplar›ndan, elden verilen nakit yard›mlardan
daha içli bir durum arz ediyor. Trenin icad› bafll› bafl›na
insanl›¤a yap›lm›fl bir iyiliktir ve “iyilik treni” ad› verilen
yard›m treni ise iyilik içinde iyiliktir desek bafl›m›z a¤r›maz.

Okuyucunun, aman efendim, siz Nazilerin utanç
trenlerinden, esir trenlerinden, medeniyet götürece¤iz
diye ülkeleri sömürmek için yap›lan yollarda o ülkelerin
kan›n› ve ili¤ini sömüren “Bat›” trenlerinden haberdar
de¤il misin, diyerek bafl›m›z› a¤r›taca¤›n› biliyorum.

Biliyorum da, en az›ndan bizim co¤rafyam›zda trenlerin
böyle bir sicili yok. Yabanc› flirketlerle farkl› niyetlerle
yap›lan ilk demiryollar› bile bu ülkenin ve ülke insan›n›n
kötü an›s›n› bar›nd›rm›yor.

Hat›rlad›¤›m›z trenli ac›lar›n “kötü” oldu¤unu söylemek
ise ülkemize de insan›m›za da haks›zl›k olur.

Her ana gardan yola ç›kan tren, dönemine göre ister
posta olsun, ister ekspres olsun, ister mavi olsun, hatta
ister yük treni olsun, blok tren olsun; tafl›d›¤›yla, kalk›fl›,
seyrü seferi, duruflu ve var›fl›yla bir iyilik olarak seferini
tamaml›yor; diye biliyoruz.

Bu bilgi, bizim son yüz elli y›ll›k trenli hayat›m›z›n
ö¤retti¤i bir bilgidir. “Yaflanm›fll›k”la taçland›¤› için de
kuru de¤ildir.

fiimdi yüksek h›zl› tren iflletmecili¤iyle birlikte yeni bir
boyut kazanan trenin bu ülkeye yapt›¤› “yeni iyilik” di¤er
trenleri gözden düflürmemeli…

S›n›f›, ad›, cinsi ne olursa olsun, Anadolu co¤rafyas›nda
iflleyen her tren iyiliktir.

Daha net söylersek, tren bu ülkenin iyili¤idir.

‹yilik trenleri 

Trenin icad› bafll›
bafl›na insanl›¤a

yap›lm›fl bir iyiliktir
ve “iyilik treni” ad›

verilen yard›m treni
ise iyilik içinde

iyiliktir desek
bafl›m›z a¤r›maz.
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DÜNYADAy›lda yaklafl›k 80 milyon ki-
fli geliflmifl ülkelerden geliflmekte olan ülkelere
seyahat ediyor. Seyahat edenlerin yüzde 22 ila
64’ünde seyahatle iliflkili hastal›k görülüyor.
Özellikle, bebekler, çocuklar, yafll›lar, gebeler
veya kronik hastal›¤› olan kifliler seyahatle ilgili
riskler aç›s›ndan özel olarak de¤erlendiriliyor.
Dünya Sa¤l›k Örgütü, Orta ve Uzak Do¤u, Af-
rika ve Latin Amerika’y› seyahat enfeksiyonlar›
aç›s›ndan en riskli bölgeler olarak tan›ml›yor. 

Yo¤un bir seyahat sirkülasyonun yafland›¤›
yaz sezonunda, fiifa Kad›köy Hastanesi Klinik
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar› Uzma-
n› Dr. Aylin ‹zat Liceo¤lu, seyahat enfeksiyonla-
r› ve korunma yollar› hakk›nda bizleri uyar›yor.
Liceo¤lu’nun verdi¤i bilgilere göre; seyahat risk-
leri kiflinin yafl›na, cinsiyetine, sa¤l›k durumuna
veya seyahatin yap›laca¤› yere, amac›na, süresi-
ne ba¤l› olarak de¤ifliyor.  
Seyahat enfeksiyonlar›ndan korunma

Licelio¤lu, bulaflma yolunu engelleyerek, bir-
çok seyahat enfeksiyonundan kendimizi koruya-
bilece¤imize dikkat çekiyor. Bulaflma yollar›n›
ve al›nacak tedbirleri ise flöyle s›ral›yor: 

Vektörler: E¤er flartlar uygunsa vücudumuzu
kapatacak giysiler giymeliyiz. Giysilerin kapata-
mad›¤› vücut bölgeleri için böcek uzaklaflt›r›c›lar
etkilidir. Etkisinin devam› için mutlaka 6 saat
arayla tekrarlanmal›d›r. Cibinlik kullanmak, ci-
binlikleri ilaçlamak da etkili olacakt›r. Hava ak›-
m› sineklerin uçmas›n› zorlaflt›rd›¤›ndan klimal›
otellerde bu önlemlere gerek yoktur.

Su ve yiyecekler: Birçok enfeksiyon
hastal›¤› su ve yiye-

ceklerden ge-
çer. Bu ne-
denle birkaç
saattir oda s›-
cakl›¤›nda bu-
lunan piflmifl yi-
yecekler yenme-
meli, tamamen
piflmifl ve hala s›-
cak olan yemekler
yenmelidir. Çi¤ ve
az piflmifl yumurta

içeren yemekler yen-
memelidir. Kabuklu

sebze ve meyveleri ancak kendimiz soyarsak ye-
meliyiz. Sokak sat›c›lar›ndan yemek ve dondur-
ma al›nmamal›, sular›n güvenli¤inden emin ol-
mad›¤›m›z yerlerde ya a¤z› kapal› ticari sular ya
da kaynat›lan sular tüketilmelidir. Böyle bölge-
lerde buz küpleri de hastal›k bulaflma riskini ar-
t›rabilir ve tüketilmemelidir. Difl f›rçalarken da-
hi mutlaka temiz oldu¤u bilinen sularla f›rçalan-
mal›d›r. Temizli¤i flüpheli havuz ve deniz sula-
r›nda kesinlikle yüzülmemelidir. Yiyecek ve içe-
ceklerle ilgili temel kural ‘kaynat›n, piflirin, so-
yun veya yemeyi unutun’ olmal›d›r. 

Solunum yolu: Özellikle geri kalm›fl ülkelere
uzun süreli seyahatler için önemlidir. Aktif tü-
berkülozu olan kiflilerin uçakla seyahatine izin
verilmemelidir. Seyahat s›ras›nda kalabal›k or-
tamlardan ve öksüren kiflilerden uzak durulma-
ya çal›fl›lmal›.

Cinsel yol: HIV ve cinsel yolla bulaflan di¤er
hastal›klar risk teflkil etmektedir. Bu nedenle
yeterince tan›nmayan kiflilerle cinsel temastan
kaç›nmak veya kondom kullanmak önerilir. An-
cak kondomda dahi y›rt›lma veya dökülme ne-
deniyle yüzde 3 - 5 oran›nda risk bulundu¤u
unutulmamal›d›r.  

Kan yolu: Seyahat s›ras›nda herhangi bir ne-
denle sa¤l›k kurulufluna baflvurmak gerekti¤in-
de kullan›lacak i¤nelerin mutlaka tek kullan›m-
l›k olmas›na dikkat edilmeli, dövme gibi ifllem-
lerden kaç›n›lmal›d›r.

Turist ishali olmak
istemeyenler dikkat! Turist ishali: Seyahat edenler genellikle

yeni ve yöresel yemekleri tatmak
istediklerinden s›kl›kla ishalden yak›n›rlar.
Öncelikle korunma yollar›na dikkat etmek
gerekir. Buna ra¤men ishal gelifltiyse ve
sa¤l›k kurulufluna gitme olana¤› yoksa
hastan›n kendisini geleneksel yiyeceklerle
tedavi etmesi önerilebilir.

S›tma: S›tma, tropikal ve subtropikal
ülkelerde hayat› tehdit eden enfeksiyonlar›n
en önemlilerinden biridir. Dünyada 100’den
fazla ülkede endemiktir ve bu ülkelere
seyahat edenler yerli halka göre daha fazla
risk alt›ndad›rlar. Dünyan›n birçok ülkesinde
farkl› s›tma türleri mevcuttur. Bu nedenle
seyahat öncesi dan›flma merkezlerinden,
gidilecek ülkede bulunan s›tma türü
hakk›nda dan›flmanl›k hizmeti al›nmal› ve
önerilen ilaçlar do¤ru flekilde uygulanmal›d›r.
Seyahatten dönüflte 3 ay içinde atefl
yüksekli¤i meydana gelirse mutlaka s›tma
yönünden araflt›r›lmal›d›r.

Seyahat sonras› en s›k
görülen hastal›klar: 

Bebekler,
çocuklar, yafll›lar,

gebeler veya
kronik hastal›¤›

olan kifliler
seyahatte risk

gruplar› aras›nda
yer al›yor. En s›k

rastlanan hastal›k
ise ‘turist ishali’.

Hastal›¤a
yakalanmamak
için yiyecekleri

kaynat›n, piflirin,
soyun veya

yemeyi unutun!

»
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Türk firmalar›ndan 10 milyar   d

Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, yapt›¤›

ikili ve bölgesel
iflbirli¤i

anlaflmalar›yla
Türk flirketleri TAV

Holding, ÇELEB‹
Holding ve L‹MAK

Holding’e yurt
d›fl›nda 13 ülkede
toplam 10 milyar
dolarl›k yat›r›m

imkân› sundu.

Sivil
Havac›l›k
Genel
Müdürü
Ali Ar›duru
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‹ç hat nokta say›s›:
■ 2002 y›l›nda sadece THY 2
merkezden 25 noktaya,
■ 2009 y›l›nda 6 havayolu iflletmesi
taraf›ndan 8 merkezden toplam 44
noktaya

Yurt d›fl›nda uçulan nokta say›s›:
■ 2002 y›l›nda 60,
■ 2009 y›l›nda 130

‹ç hatlarda yolcu say›s›:
■ 2002 y›l›nda 8.5 milyon,

■ 2009 sonu  41 milyon

D›fl hatlardaki
yolcu say›s›:

■ 2002 y›l›nda
25 milyon,
■ 2009 y›l›nda 
45 milyon
‹ç ve d›fl
hatlarda
2002’de
toplam 33.5

milyon 2009
y›l›nda toplam

86 milyon yolcu

Uçak filosu:
■ 2002

y›l›nda 110,
■ 2009’da 300
Bugün itibariyle 346 uçak

Havaalan› say›lar›
■ D›fl-‹ç Hat 23
■ Sadece ‹ç Hat  31
■ Özel Statülü  13
Toplam: 67

Havayolu say›s› ve ciro:
■ 2002 y›l›nda 14 havayolu
iflletmesinin cirosu 2.2 milyar dolar,
■ 2009 17 havayolu iflletmesi 10
milyar dolar› aflt›

Havac›l›k sektöründe 
çal›flan personel say›s›:
■ 2002 y›l›nda 48 bin 790,
■ 2010’da 110 bin kifli

Hava ulafl›m anlaflma say›s›:
■ 2002 y›l›nda 81 ülkeyle,
■ 2010’da 109 ülkeyle
■ 2002 y›l› bölgesel iflbirli¤i
anlaflmalar› olmazken bugün 130
ülke ile görüflme, 7 ana bafll›kta 79
ülke ile iflbirli¤i anlaflmas›

r   dolarl›k yat›r›m 

Rakamlarla Türk
havac›l›k sektörü:

ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, 2003 y›-
l›nda hayata geçirdi¤i “Bölgesel Havac›l›k
Projesi”yle yurt içi ve yurt d›fl› otoritelerin
yapt›klar› tahminlerin ötesinde bir büyüme
gösterdi. Mesela; 2002’de 110 olan uçak sa-
y›s› 2010’da 346’ya ç›kt›. ‹stihdam say›s› ise
2002’de 48 bin iken 100 bini geçti. Ayn› y›l-
lar aras›nda sektörün 2,2 milyar dolar olan
cirosu 10 milyar dolar› aflt›. ‹ç hat yolcu sa-
y›s› 8.5 milyondan 41 milyona ulaflt›. Hava-
yolu trafi¤indeki art›fl ise son 9 y›lda iç hat-
larda yüzde 88 artt›. 

Ancak, Ulaflt›rma Bakanl›¤› ve Sivil Ha-
vac›l›k Genel Müdürlü¤ü yurt içindeki bu
baflar›larla da yetinmedi. Sektörün yurt d›-
fl›nda da önünü açmak için 2009 y›l›nda
çoklu müzakere, hava ulaflt›rma ve iflbirli¤i
olmak üzere toplam 130 ülke ile görüflme-
ler gerçeklefltirdi ve anlaflmalar imzaland›.
KE‹, D-8, TRACECA, AKDEN‹Z, RSO-
O, AFCAC ve T-MAG olmak üzere 7 böl-
gesel oluflumun da temelini att›. 

Ortaya ç›kan tablo, özellikle havaalan› in-
flas› konusunda uzman Türk firmalar›n›n
önünü açt›. Tepe Afken (TAV)Holding, Çe-
lebi Holding ve Limak Holding gibi Türk
firmalar› yurt d›fl›nda 13 ülkede toplam 10
milyar dolarl›k yat›r›m imkân› buldu. Bun-
lar, Avrupa’n›n genç cumhuriyetlerinden bi-
ri olan Kosova’n›n ülkedeki tek havaalan›
olan Pirifltina Uluslararas› Havaalan›’n› Li-
mak Liderli¤indeki, (Limak-Aeroports de
Lyon-Fransa)konsorsiyum yapacak. TAV
Holding ise dünyan›n birçok ülkesinde yat›-
r›mlar›n› sürdürüyor. Tiflis, Batum, M›s›r,
Katar, Tunus, Libya ve Makedonya TAV’›n
yat›r›m yapt›¤› ülkeler. Çelebi Holding’de,
Hindistan’da, Macaristan’da, Belçika’da ve
Polonya’da yat›r›mlar›na devam ediyor.  

Sivil Havac›l›k Genel Müdürü Dr. Ali
Ar›duru, Türk firmalar›n›n yurt d›fl›nda ya-
t›r›m imkânlar›n›n her geçen y›l artaca¤›n›
belirtiyor. Ayn› zamanda D-8 Ülkeleri Sivil
Havac›l›k Baflkanl›¤› ve Türkiye-Ortado¤u
Sivil Havac›l›k Grubu Baflkanl›¤› görevini
yürüten Ar›duru, yap›lan ikili anlaflmalarla
sektörün önünü açt›klar›n› belirterek flöyle
devam ediyor: “Bize düflen nedir? Türk gi-
riflimcisinin önünü açmakt›r. Bizde yapt›¤›-

m›z ikili ve bölgesel anlaflmalarla bunu sa¤-
l›yoruz. Yat›r›m yapmalar› için milyar dolar-
l›k pazar› sektörün önüne seriyoruz. Kanal-
lar, yollar aç›yoruz. Gidin, yat›r›m yap›n di-
yoruz. Bizim açt›¤›m›z yoldan, havayolu ifl-
letmecilerinin yan› s›ra, terminal iflletmeci-
lerimiz, yer hizmetleri kurulufllar›m›z bu ül-
kelerde yat›r›m yapmaya bafllad›. Bu ifllet-
mecilerimizi giderek büyüyor, dünya mar-
kas› oluyor. Bizde SHGM olarak mutlu
oluyoruz.” 
7 bölgesel iflbirli¤inin temeli at›ld›

Türkiye, Türk sivil havac›l›k sektörünün
gelifliminin devam etmesi için KE‹, D-8,
TRACECA, AKDEN‹Z, RSOO, AFCAC
ve T-MAG gibi 7 bölgesel oluflu-
mun temelini att›. Bu çerçeve-
de 79 ülke ile çoklu iflbirli¤i
anlaflmas› yap›ld›. Bu ifl-
birlikleri, sivil havac›l›k
düzenlemeleri, hava-
alan› yat›r›mlar›, hava-
c›l›k yönetimi, hava
sahas› yönlendirmele-
ri, insan kaynaklar›,
bak›m, e¤itim ve yer
hizmetleri gibi pek çok
alanda yap›ld›. 
Tek kurufl harcamadan 
6 havaalan› infla edildi

Türk ifladamlar›, sadece yurt d›fl›nda
de¤il, Türkiye’de de yat›r›mlar›na devam
ediyor. Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n hayata ge-
çirdi¤i Yap-‹fllet-Devret (Y‹D) modeliyle 1
milyar dolarl›k uluslararas› ölçekte 6 termi-
nal binas› hizmete girdi. Yeni 6 terminal bi-
nas›yla ilave 85 milyon yolcu kapasitesi sa¤-
land›. Terminallerin hizmete girmesiyle 8
bin 500 kifli ifl sahibi oldu. Terminal binas›
ayn› zamanda yan sanayiye de 1 milyar do-
lar katk› sa¤lad›.
2020’de 200 milyarl›k 
havaalan› yat›r›m› yap›lacak

Havac›l›k sektörüne her geçen y›l yap›la-
cak yat›r›m miktar› artacak. Mevcut durum-
da, dünyada havada dolaflan uçak say›s› 17
bin 389. Bu uçaklarla y›lda 4,2 milyar yolcu
tafl›n›yor. 2020’de uçak say›s›n›n 35 bine,
yolcu say›s›n›n da 9 milyara ulaflaca¤› tah-
min ediliyor. Buradan hareketle, 10 y›l için-
de 200 milyar dolarl›k havaliman› yat›r›m›
yap›lmas› bekleniyor. 

Haber: AHMET SEL‹M

»

Dünyada
havada dolaflan 17

bin 389 uçakla y›lda 4,2
milyar yolcu tafl›n›yor.

2020’de uçak say›s›n›n 35 bine,
yolcu say›s›n›n da 9 milyara

ulaflmas› tahmin ediliyor.
Tahminlere göre, 10 y›l içinde

200 milyar dolarl›k
havaliman› yat›r›m›

yap›lmas› 
gerekiyor. 



KÜRESEL KR‹ZDEN ETK‹LENEN VE YARIM
KALAN GEM‹LER‹N TAMAMLANAB‹LMES‹

‹Ç‹N BAKANLAR KURULU KARARI ÇIKTI.
KARAR, KRED‹ VERECEK BANKALARA

PARANIN GER‹ DÖNÜfiÜ KONUSUNDA
TEM‹NAT VER‹YOR.

BUNA RA⁄MEN
BANKALAR, GEM‹

SAH‹PLER‹NE KRED‹
VERMEYE

YANAfiMIYOR.

ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, ekonomik
kriz nedeniyle tersanelerde yar›m kalan 70’e
yak›n geminin tamamlanabilmesi için sektör
ad›na önemli bir ad›m atarak Bakanlar Kuru-
lu’ndan karar ç›kartt›. Ç›kan karar, tersaneler-
de yar›m kalan gemi sahiplerine finansman
deste¤inin önünü aç›yor. Bankalara da kredi-
nin dönüflü konusunda tereddüt yaflamamas›
için ‘Kredi Garanti Fonu’ kapsam›nda teminat
veriyor. Böylece, gemi sahipleri ald›klar› kredi-
lerle gemilerini tamamlayabilecek, bankalar›n
paras›n›n geri dönüflünün teminat› da devlet
olacak. Ancak Bakanlar Kurulu karar›na ra¤-
men, gemi sahiplerine kredi vermekte istekli
davranm›yor. 

Gemi ‹nfla Sanayicileri Birli¤i (G‹SB‹R)
Baflkan› Murat Bayrak da bankalar›n kredi
vermek istemedi¤ini do¤ruluyor. Bunda, Ba-
kanlar Kurulu karar›n›n, bankalar› kredi açma
konusunda mecbur tutmamas›n›n etkili oldu-
¤unu savunuyor. Fonun iflleyiflinde bankalar›n
teamüllerinin esas al›nd›¤›na dikkat çekerek,
“Oysa sektör mensuplar›n›n birço¤u, kriz ne-
deniyle temerrüde düfltü. Firmalar, protesto
olmufl, kimisi kara listeye girmifl, dolay›s›yla bir
kere yara alm›fl. Ne kadar basiretli tüccar olur-
san›z olun, böyle bir krizde mutlaka yara al›-
yorsunuz. Bankalar da Bankac›l›k Yasas›’na
göre bu flekildeki müflterilerine basiretli tüccar
gözüyle bakam›yor. Kredi açmakta isteksiz

davran›yor.” ifadesini kullan›yor. Bu neden-
le de bankalar›n kendilerine kredi vermek

istemedi¤ini söylüyor. 
Bankalar›n bu isteksizli¤ini aflmak
için, Bakanlar Kurulu karar›na kü-
çük bir ek yap›lmas› gerekti¤ine

dikkat çeken G‹SB‹R Baflkan›,
eklenmesini istedi¤i
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maddeyi flöyle aç›kl›yor: “Kredibilitesi
yok olmufl, kriz döneminde temerrüde
düflmüfl firmalar ve ifl adamlar›n›n istih-
barat›nda ç›kan olumsuzluklar dikkate
al›nmaz.”

Bu maddenin eklenmesi halinde ban-
kalardan rahatl›kla kredi alabileceklerini
belirtiyor. Aksi halde bunun zor oldu¤u-
nun alt›n› çizen Bayrak, “Kredi Garanti
Fonu’nun garantörlü¤ünde fluana de¤in
herhangi bir firmaya kredi verilmedi. Ve-
rildi¤ini duymad›m. Kolay ifllerlik kaza-
nacak da bir olay de¤il.” diyor.
Navlun ücretleri dibe vurdu 

Dünya ticaretindeki daralma ve navlun
ücretlerindeki düflüfl, denizcilik sektörü-
nü kelimenin tam anlam›yla ‘alabora’ et-
ti. Gemi sipariflleri durdu, tüm dünyada
onlarca hatta yüzlerce gemi, yük bulama-
d›¤› için limanlarda beklemeye bafllad›. 
280 geminin infla çal›flmas› sürüyor 

Deniz Ticaret Odas› verilerine göre,
krizin yak›c› biçimde hissedildi¤i 2009 y›-
l›n›n ikinci yar›s›nda Türkiye genelindeki
71 tersanede, 280 geminin infla çal›flmala-
r› sürüyordu. Bu gemilerden önemli bir
bölümü tamamland›. Ancak, bankalarla
kredi sorunu yüzünden 70’e yak›n gemi-
nin inflas› yar›m kald›. Bakanlar Kurulu
karar›, ifllerlik kazan›rsa 70 geminin infla-
s› tamamlanabilecek. 
Bakanlar kurulu karar› büyük destek 

Denizcilik Müsteflarl›¤›’ndan
üst düzey bir yetkili ise, bu ka-

rar›n denizcilik sektörü için
büyük önem tafl›d›¤›n› be-
lirterek, “Denizcilik sektö-
rü iflletme kredisi; tersane-
lerde baflkas› nam ve hesa-

b›na yap›m› devam eden
gemilerin inflas› için kullan›-

lacak olan ve bu karar›n yay›nla-
d›¤› 13 May›s 2010 tarihi itibar›y-

la en az yüzde 15’i infla edilmifl geminin
tamamlanmas› amac›yla tersane sahiple-
rine sa¤lanacak kredileri kaps›yor.” dedi.
Yetkili, sözlerini flöyle sürdürdü:  

“Söz konusu yat›r›m kredisi, tersaneler-
de yap›m› devam eden en az yüzde 15’i in-
fla edilmifl gemilerin tamamlanmas› ama-
c›yla faaliyette bulundu¤u Ulaflt›rma Ba-
kanl›¤›’ndan al›nm›fl belge ile tevsik olu-
nan, kendi nam ve hesab›na gemi infla
eden veya kendi nam ve hesab›na gemi in-
fla ettiren gemi infla veya iflletmecili¤i fa-
aliyetinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti
kanunlar›na göre kurulmufl iflletmeler ile
Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› gerçek ki-
flilere sa¤lanacak kredileri içeriyor.”
En fazla 30 milyon TL

Yetkili, denizcilik sektörü iflletme kre-
dilerine sa¤lanacak kefalet tutar›n›n, ya-

rarlan›c› bafl›na 7 milyon TL’yi, bir risk
grubuna ait yararlan›c›lar için ise 10 mil-
yon TL’yi geçemeyece¤ini kaydederek,
“Denizcilik sektörü yat›r›m kredilerine
sa¤lanacak kefalet tutar› ise yararlan›c›
bafl›na 20 milyon Türk Liras›n›, bir risk
grubuna ait yararlan›c›lar için de 30 mil-
yon Türk Liras›n› geçemez.” dedi.

Kredi Garanti Fonu’nun, 24 Haziran
2010 tarihinde toplanarak ana statüsüne
gemi infla sektörünü de dâhil etti¤ini be-
lirten yetkili, Kredi Garanti Fonu kapsa-
m›nda bankalar›n, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) ve sektör temsil-
cileri ile biraraya gelerek istiflare toplant›-
lar› yapt›¤›n› söyledi.

Toplant›larda, sektöre kulland›r›lacak
kredilerin protokol tasla¤›n›n haz›rland›-
¤›n›, tasla¤›n Hazine Müsteflarl›¤› ve ban-
kalara gönderildi¤ini kaydeden yetkili,
“Hazine Müsteflarl›¤› ve bankalar›n uy-
gunluk karar›n› vermesinin ard›ndan ya-
r›m kalan gemilerin tamamlanmas› için
flirketlerin bankalara kredi baflvurusunda
bulunmas› ve protokolde yer alan husus-
lar›n yerine getirilmesiyle kredi kullan›m›
ve yar›m kalm›fl gemilerin tamamlanmas›
süreci bafllam›fl olacakt›r.” dedi.
500-600 milyon TL 
kaynak aktar›lacak

Yetkili, bu kararla ilgili bürokratik ifl-
lemlerin uzad›¤› ve bankalar›n kredi ver-
mekte isteksiz davrand›¤› yönündeki
elefltirilerin an›msat›lmas› üzerine, “Sü-
reç, bir miktar uzam›fl olabilir. Gerekli
çal›flmalar yap›l›yor. Biz de yak›ndan ta-
kip ediyoruz.” aç›klamas›n› yapt›. 

Yetkili, Kredi Garanti Fonu’nun vere-
ce¤i teminatla, sektörün kullanabilece¤i
kredi miktar›na iliflkin soru üzerine de,
“Hesaplamalar 500-600 milyon TL ara-
s›nda bir kayna¤a ihtiyaç oldu¤unu göste-
riyor.” diye konufltu.  
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Bankalar, gemi sahiplerine
KRED‹ VERMEYE SO⁄UK 

Gemi ‹nfla Sanayicileri Birli¤i
(G‹SB‹R) Baflkan› Murat Bayrak,
Bakanlar Kurulu karar›na ek bir

madde eklenmesi halinde,
bankalar›n kredi vermeye daha

s›cak bakaca¤›n› belirtiyor.



ULAfiTIRMA Bakanl›¤›’na ba¤l›
Devlet Demiryollar› (TCDD), 13 Mart
2009 tarihinden bu yana, Ankara-Eskifle-
hir aras›nda h›zl› tren seferlerini baflar› ile
gerçeklefltiriyor. Türkiye, dünyada h›zl›
tren iflletmecili¤i yapan 8, Avrupa’da ise 6
ülkeden biri. Ancak, TCDD’nin politikas›
sadece h›zl› tren iflletmecili¤i yapmak de-
¤il; bir yandan da h›zl› tren üretimini Tür-
kiye topraklar›nda gerçeklefltirmek… 

Bu kapsamda, Adapazar›’nda
Kore-Türkiye ortak giriflimiy-
le kurulan ve flimdilik ha-
fif rayl› tren üretimini
gerçeklefltiren fabrika,
ileride Türkiye’nin ilk
h›zl› tren fabrikas›
olacak. 

Bakanl›k, ayr›ca h›zl› trenin di¤er ak-
samlar›yla ilgili de çal›flmalar›n› sürdürü-
yor. Kardemir’de h›zl› tren raylar› üretili-
yor. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) te-
kerlek tak›m› üretimi yap›yor. Ba¤lant›
Elamanlar› Fabrikas› iki y›ldan beri h›zl›
tren hatlar›nda kullan›lmak üzere Erzin-
can’da üretim gerçeklefltiriyor. Son ola-
rak, 22 A¤ustos 2010 tarihinde de Karde-
mir, Avusturyal› Voestalpine Firmas› ve
TCDD ortakl›¤› ile Çank›r›’da, Yüksek
H›zl› Tren Makas Fabrikas›’n›n temeli
at›ld›.   Fabrikan›n temel atma törenine,
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Çank›-
r› Valisi fiemsettin Uzun, TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman, Voestalpine
Firmas› CEO’su Dieter Fritz, Kardemir
Genel Müdürü Fad›l Demirel ve bölge
milletvekilleri kat›ld›. 

Y›ld›r›m, törende yapt›¤› konuflmas›n-
da 70 y›ld›r demiryollar›n›n ihmal edildi-
¤ine de¤indi.“‹hmal öyle bir hâl ald› ki,
demiryollar› art›k Türkiye’nin yükünü de-
¤il, Türkiye, demiryollar›n›n yükünü çe-
ker oldu.” ifadesini kullanan Y›ld›r›m, ba-
k›m ve onar›m yap›lmad›¤› için demiryol-
lar›ndaki trenlerin süratinin de yar› yar›ya

düfltü¤ünü vurgulad›. 
‹ktidarlar› döneminde de-
miryollar›na can verdikleri-

ni dile getiren Bakan
flöyle konufltu: “Demir-
yollar›na büyük önem
verdik. Türkiye’yi h›z-
l› trenle tan›flt›rd›k.
Bununla da yetinme-
dik, 1995’te özelleflen

ancak zor durumda
olan Kardemir’e konvan-

siyonel ve h›zl› tren raylar›
yapt›rarak aya¤a kald›rd›k. Sa-

karya’da h›zl› tren fabrikas› kurduk.
MKE’ye tekerlek tak›m› üretimi yapt›r-
d›k. Erzincan’da Ba¤lant› Elemanlar›
Fabrikas› kurduk. Çank›r›’da, H›zl› Tren
Makas Fabrikas›’n›n temeli att›k. Böylece
yerli sanayiyi de ayakta tutuyoruz.”
3 bin 540 flantiye çal›fl›yor 

Bakan Y›ld›r›m, Türkiye’yi adeta flanti-
yeye çevirdiklerini söyledi. Sadece kara-
yollar›na 75 katrilyon kaynak aktard›klar›-
n› hat›rlatarak, “Türkiye’de sadece 3 bin
540 flantiyede yol, havaalan›, demiryollar›,
yat liman›, bal›kç› bar›na¤› inflaat› devam
ediyor.” dedi. 
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Türkiye, h›zl› tren
makas› da üretecek

H›zl› tren iflletmecili¤inde dünyada 8’inci, Avrupa’da
6’›nc› olan Türkiye, h›zl› tren için makas üretimini de

yapacak. Demiryollar›nda kullan›lacak makaslar,
Çank›r› Makas Fabrikas›’nda üretilecek. Temeli at›lan

fabrikada ilk y›l, 140 kifli istihdam edilecek.

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Çank›r›’da kurulan “Yüksek H›zl› Tren Makas Fabrikas›”n›n temelini att›. 

Temeli at›lan Çank›r› Yüksek H›zl› Tren
Makas Fabrikas›, konvansiyonel hatlar
için üretim yapan mevcut Çank›r› Makas
Fabrikas›’n›n yan›ndaki 22 dönümlük
arazi üzerine infla edilecek. ‹lk yat›r›m
tutar› 7,9 milyon Avro’yu bulacak
fabrikan›n yerli üretim oran› üç y›l içinde
yüzde 62’ye ulaflacak. On y›ll›k yat›r›m
süreci sonunda ise 150 milyon dolar
de¤erinde bir pazar pay› hedefleniyor. 
140 kifli istihdam edilecek 

TCDD’nin fabrikadaki pay› yüzde 
15 olacak. Makas konusunda 
dünyan›n ilk firmas› olarak gösterilen
Avusturyal› ortak Voestalpine’nin pay›
yüzde 51, Kardemir’in ise yüzde 34
olacak. Fabrika’da ilk y›llarda 140 kifli
istihdam edilecek. 

Makaslar›n yüzde 10’u
ihraç edilecek

»



TÜRK‹YE, Akdeniz çana¤›nda-
ki 300 milyar dolarl›k yat turizminden
daha fazla pay almak için 15 bin ba¤la-
ma kapasiteli 23 yat liman›n›n aç›l›fl›n›
yapmaya bafllad›. Bunlardan 7 tanesi bu
y›l içinde aç›ld›. Tamam› Yap-‹fllet-Dev-
ret (Y‹D) modeli ile yap›lacak 16 yat li-
man›n›n devreye girmesiyle birlikte
Türkiye’nin ba¤lama kapasitesi 25 bine
ulaflacak. Yat turizminden 3.5 milyar
dolar gelir elde eden Türkiye, 25 bin yat
ba¤lama kapasitesine ulaflt›¤›nda, bu
geliri 8 milyar dolara ç›kacak. 
7 liman›n yap›m› sürüyor 

2023 y›l›nda ise yat turizminden 10
milyar dolar gelir elde edilmesi bekleni-
yor. 2030 y›l›nda 50 bin ba¤lama kapasi-
tesi hedefi koyan Türkiye, sadece yattan
12 milyar dolar kazanacak. ‹hale süreci
devam eden 9 yat liman› için özel sektör
230 milyon dolar yat›r›m yapacak. Ak-
deniz Çana¤›’nda dolaflan 1 milyonun
üzerinde yat bulunuyor. Bunun yüzde
85’lik bölümü Fransa, ‹spanya ve ‹talya
limanlar›n› tercih ediyor. 

Yap›m› devam eden limanlar flöyle:
■ Antalya-Kafl Yat Liman› 500 yat

kapasitesi ile 2011 y›l›n›n turizm sezo-
nundan önce iflletmeye aç›lacak. 

■ Mersin Yat Liman› 800 yat kapasi-
tesi ile inflaat› devam ediyor. 2011 y›l›-
n›n turizm sezonundan önce iflletmeye
aç›lacak. 

■ Antalya-Gazipafla Yat Liman› 350
yat kapasiteli. Maliye Bakanl›¤›’nca yer
teslimi yap›l›yor. 

■ Datça Yat Liman› 350 yat kapasite-
li. ‹halesi yap›ld›, yer teslimi yap›l›yor. 

■ Mersin Kumkuyu Yat Liman› 300
yat kapasiteli. ‹halesi yap›ld›. ‹hale söz-
leflmesi YPK onay› bekliyor. 

■ Mu¤la Ören Yat Liman› 350 yat ka-
pasiteli. ‹hale sözleflmesi YPK onay›
bekliyor. 

■ Dalaman Yat Liman› ve Deniz
Otobüsü Yanaflma Yeri 1100 yat kapasi-
tesi ile ihale edildi. 

‹hale süreci devam edenler:
‹zmir Karaburun 300, Yeni Foça 325,
Trabzon 225, ‹stanbul Silivri 650, Bal›-
kesir Avfla Türkeli 350 kapasiteli. 

Plan sürecinde olanlar: 
Mu¤la Fethiye Çavufllu 1200, ‹zmir Çefl-
me fiifne 1000, Tekirda¤ 250, ‹zmir Sefe-
rihisar Ürkmez 625 ba¤lama kapasiteli. 
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Yat turizminden 
3.5 milyar dolar gelir

elde eden Türkiye, 
25 bin yat ba¤lama

kapasitesine
ulaflt›¤›nda, bu geliri 

8 milyar dolara ç›kacak.

»

Yat turizmi hedefimiz: 
8 M‹LYAR DOLAR
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TÜRKCELL, ‘görme engelli’
12-18 yafl aras›ndaki 30 genci, 2012’de
yap›lacak “Paralimpik Engelliler Yaz
Olimpipyatlar›”na özel olarak haz›rl›-
yor. Turkcell taraf›ndan Ankara ve To-
kat’taki körler okulundan seçilen 30
sporcu, görme engelli bisiklet dal›nda
yar›flmak, üzere Tokat’ta kampa ald›.
Gençler, sonbahardan itibaren uluslara-
ras› yar›flmalara kat›lmaya bafllayacak.
As›l hedef ise 2012’de Londra’da yap›-
lacak “Paralimpik Olimpiyatlar›”na ka-
t›lmak. Görme engelli gençlere, olimpi-
yatlara kat›labilmeleri için Antrenör
Volkan Vural denetiminde kampta s›k›
bir çal›flma program› uygulan›yor. Gün-
de 2,5 saat, haftada 6 gün idman yap›lan
kampta haftan›n 3 günü de fizik kondis-
yon çal›flmas› yap›l›yor. Sporcular›n
do¤ru beslenmesi için de yönlendirme
yap›l›yor. Zaman zaman da psikolog
deste¤i veriliyor. 

Olimpiyatlara haz›rlanan görme en-
gelli gençlerden Mesut Kepenek (15),
kampta olmaktan büyük mutluluk
duydu¤unu kaydediyor. Bisikletin üze-
rindeyken kendini daha özgür hissetti-
¤ini aktar›yor. Görme engelli birinin
bisiklet kullan›yor olmas›n›n harika bir
duygu oldu¤unu belirterek, “Bu imkâ-
n› bize sunan Turkcell’e teflekkür edi-
yorum. Yar›flmada derece için pedal
çevirece¤iz.” diyor.

Bisikletleri Japonya’dan özel geldi
Olimpiyatlara kat›lacak görme engel-

li gençler için bisikletler Japonya’dan
özel olarak getirtildi. Görme engellile-
rin kullanaca¤› bisikletler, hem kulla-
n›m hem de görüntü olarak mevcut ya-
r›fl bisikletlerinden farkl›. Bu bisikletle-
rin iki koltu¤u bulunuyor. Ön koltu¤a
gören biri, arka koltu¤a ise görme en-
gelli yar›flmac› oturuyor. ‹kisi de pedal
çeviriyor. Ancak, ön koltu¤a oturan ve
bisiklet kullanma konusunda deyimli
olan kifli ayn› zamanda bisikletin kon-
trolünü de sa¤l›yor. Bu flekilde hem ta-
k›m ruhu sa¤lan›yor hem de gören kifli,
görme engellinin gözü oluyor. 
Turkcell 6 dalda genç  
sporculara destek oluyor 

Turkcell, sadece görme
engelli genç sporculara
destek vermiyor. Genç-
lik ve Spor Genel Mü-
dürlü¤ü’yle girilen ifl-
birli¤iyle “Gelece¤e
Koflanlar Projesi” kap-
sam›nda 6 spor dal›nda
yetenekli 180 gencin ya-
r›flmalara haz›rlanmas›
için malzeme ve antrenör
deste¤i de veriyor. Turkcell,
görme engelli bisiklet branfl› d›fl›n-
da, atletizm, halter, kayak, tenis ve yüz-
me dal›nda gençlere destek oluyor.

»

Turkcell, görme engelli 30 genci, 2012’de
yap›lacak paralimpik olimpiyatlar›na haz›rl›yor.
Tokat’ta kampa al›nan 30 genç, antrenör eflli¤inde
günde 2,5 saat, haftada 6 gün idman yap›yor. 

Paralimpik nedir?

‘Engelli olimpiyat›’ anlam›na gelen
“paralimpik”, paralel ve olimpik
kelimelerinin birleflmesinden
olufluyor. ‹lk olarak 1948’de
‹ngiltere’de 2.Dünya Savafl›
gazilerinin kat›l›m› ile bir spor
organizasyonu düzenlenmifl ve bu
organizasyon 4 y›l sonra Hollandal›
sporcular›n kat›l›m› ile uluslararas›
kimlik kazanm›fl.

Engelli sporcular için
ilk olimpik stilde

organizasyon ise
1960’ta Roma’da

düzenlendi.
Türkiye
paralimpik
oyunlar›nda
ilk alt›n
madalyas›n›
2004 y›l›nda
Atina’da

at›c›l›k dal›nda
elde etti. Bir

sonraki
paralimpik oyunlar›

2008 y›l›nda Pekin’de
gerçekleflti. Türkiye, görme

engelli bisiklet dal›nda ise ilk defa
olimpiyatlara kat›lacak.

Görme
engelli Mesut

Kepenek, bisikletin
üzerindeyken kendini daha
özgür hissetti¤ini belirtiyor.

Görme engelli birinin bisiklet
kullan›yor olmas›n›n

harika bir duygu
oldu¤unu ifade

ediyor. 
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK), geçti¤imiz Nisan, May›s
ve Haziran aylar›n› kapsayan 2010 y›l›
ikinci çeyrek telekomünikasyon sektörü-
nü masaya yat›rd›¤› raporunu aç›klad›.
Rapora göre; Türkiye’de telefonla ko-
nuflma süresi artmaya devam ederken,
abone say›s›nda düflüfl sürdü. Vatandafl-
lar Nisan, May›s ve Haziran ay›nda top-
lam 616 milyon saatten daha fazla tele-
fonla konufltu. 16.27 milyon sabit telefon
aboneleri, 3 ayda abone bafl›na ortalama
6.5 saat konuflurken, 61.5 cep telefonu
abonesi de 3 ayda abone bafl›na ortala-

ma 8.4 milyon saat telefonla konufltu. 
En az aboneyi Turkcell kaybetti 

2009 y›l›na kadar sürekli artan cep tele-
fonu abone say›s›, geçen y›l oldu¤u gibi
bu y›l da düflmeye devam etti. 2009 y›l›
bafl›ndan bu y›l›n Haziran ay›na kadar
Turkcell yüzde 3,26, Vodafone yüzde
4,46, Avea da yüzde 4,82 oran›nda abone
kaybetti. Abone kayb›nda, numara tafl›ma
ve her yöne tarifeler etkili oldu. Y›l›n›n
ikinci üç ayl›k döneminde ise, önceki üç
ayl›k döneme göre abone say›lar› bak›-
m›ndan Turkcell’de yüzde 1, Avea’da yüz-
de 1,5 azalma görülürken, Vodafone’da

»

(((( (( ((
2010 Nisan, May›s ve

Haziran aylar›n›
kapsayan y›l›n ikinci 
üç ayl›k döneminde,

sabit ve mobil
iflletmecilerinin net

sat›fl gelirleri yaklafl›k
5,3 milyar lira oldu.

Bunun 3,46 milyar liras›
cep telefonu

operatörlerine ait.

BTKikinci çeyrek sonuçlar›n› aç›klad›;

KONUfiMA SÜRES‹ ARTIYOR
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ise yüzde 2,6 art›fl yafland›. 
3N’de abone say›s› yükseldi

Sabit ve cep telefonu abone say›s›
düflerken, 2009 y›l› ortas›nda hizmete
giren 3N aboneli¤inde ise art›fl devam
etti. Mart ay› sonunda 8,7 milyon olan
3N abone say›s› Haziran ay› sonunda
11,4 milyonu aflt›. 3N hizmetiyle birlik-
te mobil internet hizmeti alan kullan›c›
say›s› da 640 bin 580’den 832 bin 321’e
yükseldi. 
Türkiye konufluyor 

2010 y›l› ikinci üç ayl›k dönemde ise
hem mobil hem de sabit trafikte art›fl
sürdü. Toplam mobil trafik miktar›
30,99 milyar dakika olurken, sabit tra-
fik miktar› ise 6,3 milyar dakika olarak
gerçekleflti. Y›l›n ilk çeyre¤ine göre,
ikinci çeyrekte mobilde trafikteki art›fl,
yüzde 8,17 oran›nda, sabitte telefonda-
ki konuflma yüzdesi ise 8,6 oran›nda ar-
t›fl gösterdi. 
GSM operatörlerinin 
konuflma trafi¤i artt›

GSM operatörlerinin konuflma tra-
fi¤i ikinci çeyrekte de artt›. 2010 y›l› bi-
rinci çeyrekte yaklafl›k 34,4 milyar daki-
ka olan toplam trafik miktar›, 2010 y›l›
ikinci çeyrekte yaklafl›k 2,9 milyar daki-
ka art›flla 37,3 milyar dakikaya ulaflt›. 
‹kinci çeyrek konuflma 
trafi¤inde Vodafone lider 

2010 y›l› ilk çeyre¤ine göre ikinci
çeyre¤inde operatörler aras›nda konufl-
ma trafi¤ini en çok art›ran operatör
11.76 ile Vodafone oldu. S›ras›yla,
Turkcell yüzde 8,35, Avea’n›n ise yüzde
3,5 oran›nda trafi¤ini art›rd›. 
En çok Avea’n›n 
aboneleri konufluyor 

En çok Avea’n›n aboneleri konufl-

tu. Haziran ay› sonunda Turkcell’in
aboneleri ayl›k ortalama 177 dakika,
Avea’n›n aboneleri 272 dakika ve Vo-
dafone’un aboneleri 266 dakika ko-
nufltu. Ancak, son bir y›lda  Avea’n›n
trafik pay› yüzde 32’den yüzde 24’e
düflerken, Vodafone’nun pay› yüzde
26’dan yüzde 31’e, Turkcell’in pay›
yüzde 42’den yüzde 45’e yükseldi. 
Türkiye 3 ayda 
5,3 milyar liral›k konufltu 

2010 Nisan, May›s ve Haziran ayla-
r›n› kapsayan y›l›n ikinci üç ayl›k dö-
nemde sabit ve mobil iflletmecilerinin
net sat›fl gelirleri yaklafl›k 5,3 milyar
lira oldu. Bunun 3,46 milyar liras› cep
telefonu operatörlerine ait. Gelire gö-
re Turkcell’in pazar pay› düflerken,
Vodafone ve Avea’n›n pazar pay›nda
art›fl yafland›.  Haziran ay› sonunda
mobil sektördeki gelirlerin yüzde
58,79’u Turkcell’in, yüzde 22,61’i Vo-
dafone’un ve yüzde 18,59’u Avea’n›n.
2010 y›l› Haziran ay› itibariyle Turk-
cell için abone bafl›na ayl›k geliri 20,3
lira, Vodafone’un 17,3 lira ve Ave-
a’n›n 18,5 lira. 
Ayl›k 12 milyar SMS at›l›yor 

2010 y›l› ikinci üç ayl›k dönemde

k›sa mesajda (SMS) küçük de olsa
bir art›fl yafland›. Y›l›n ilk çeyre¤ine
göre ikinci çeyrekte SMS say›s› yak-
lafl›k yüzde 0,67’lik bir art›flla 36,3
milyar adete yükseldi. Bu verilere gö-
re Türkiye’de ayda 12 milyardan faz-
la k›sa mesaj at›l›yor. Turkcell’in abo-
nelerinin k›sa mesaj say›s› yüzde 5,3
artarken, Avea’n›n yüzde 4,9, Voda-
fone’un yüzde 2,3 oran›nda azald›. 
Numara tafl›ma h›z kesti

2008 y›l› sonunda bafllayan numa-
ra tafl›ma h›z kesti. A¤ustos ay› bafl›-
na kadar cep telefonu abonelerinin
18,7 milyonu bir baflka ifadeyle yak-
lafl›k yüzde 30’u operatörünü de¤ifl-
tirdi. Nisan, May›s ve Haziran ay›n-
da toplam 3,4 milyon abone numa-
ras›n› tafl›d›. Y›l›n ilk 3 ay›na göre
numara tafl›ma yüzde 6 oran›nda
azald›. 
‹nternet 1 y›lda yüzde 25 art›

Türkiye’deki internet abone say›s›
2010 y›l› ilk 6 ay›nda 2009 y›l›na göre
yüzde 12, ilk çeyre¤e göre ikinci çey-
rekte ise yüzde 4,3 oran›nda artarak
7,7 milyonu aflt›. Böylece son bir y›l-
da internet abonesi yüzde 25 oran›n-
da art›fl göstermifl oldu. 

2010 y›l› ilk yar›s›nda cep telefonu
abonelerinin yaklafl›k yüzde 72’sini
ön ödemeli aboneler oluflturdu.
Fatural› abone oran›nda art›fl
yaflan›rken, ilk 3 ayda yüzde 23,7
olan fatural› abone say›s› yüzde
28’e yükseldi. En fazla ön ödemeli
aboneye Vodafone, en fazla
fatural› aboneye ise Avea sahip.
Vodafone’nun abonelerinin
yaklafl›k yüzde 81’i, Turkcell’in
yüzde 72, Avea’n›n yüzde 61’i ön
ödemeli. AB’ye göre Türkiye’de
fatural› ve ön ödemeli abone
oran›nda ciddi bir dengesizlik var.
AB’de cep telefonu abonelerinin
yüzde 51’i ön ödemeli, yüzde 49’u
fatural› abonelerden olufluyor.

Türkiye faturas›z 
hatt› seviyor 

Sektördeki toplam yat›r›m miktar› ise
yaklafl›k 844 milyon lira olarak gerçekleflti.

2010 y›l› ilk çeyre¤inde en fazla yat›r›m
yapan Vodafone, ikinci çeyrekte en az

yat›r›m yapan operatör oldu.
‹kinci çeyrekte en fazla yat›r›m

yapan operatör
ise Avea. 

Yat›r›mda 
Avea öne geçti

16.27 milyon sabit telefon abonesi, 3 ayda abone 
bafl›na ortalama 6.5 saat, 61.5 cep telefonu abonesi de 

3 ayda abone bafl›na ortalama 8.4 saat konufltu. 
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AVRUPA Birli¤i Genel Sekreterli-
¤i “100 Konuda Avrupa Birli¤i’nin Gün-
lük Hayat›m›za Etkileri” isimli kitapç›k
yay›nlad›. Kitapç›kta, AB mevzuat›n›n ha-
yat›m›za yapaca¤› pratik katk›lar anlat›l›r-
ken, Ba¤lant› Noktas›, AB’nin ulafl›m ko-
nusundaki getirilerini derledi. Yeni düzen-
lemelerde ‘benim’ diyen floförlerin bile
belirli periyotlarda e¤itime tabi tutulmas›
gereklili¤i dikkat çekiyor. ‹flte “Avrupal›
Türkiye”nin ulafl›mda uymas›n›n zorunlu
oldu¤u kurallar: 
Ehliyet almakla ifl bitmiyor

AB’de profesyonel sürücülerin ifli ehli-
yet almakla bitmiyor. Sürücülerin ehliyet
ald›ktan sonra da dönemsel e¤itimlerden
geçmesi gerekiyor. Yetkilendirilmifl bir
e¤itim merkezi taraf›ndan yap›lmas› öngö-
rülen söz konusu e¤itimler baflta ‘karayolu
güvenli¤i’ ve ‘benzinin ak›lc› ve optimal
kullan›m›’ olmak üzere sürücülerin çeflitli
konulardaki bilgilerinin sürekli olarak
güncellenmesini sa¤l›yor. Profesyonel sü-
rücülerin, ehliyetlerini ald›ktan sonra en
az 3, en fazla 7 y›l içerisinde ilk dönemsel
e¤itimlerini almalar› gerekiyor. Daha son-
ra bu dönemsel e¤itimler her 5 y›lda bir,
en az 7 saatlik kurslar halinde, toplam 35
saat sürecek flekilde veriliyor.
Karayollar›nda 
uykusuz sürücü terörüne son

Karayollar›nda yük veya yolcu tafl›mac›-
l›¤› yapan sürücülerin çal›flma koflullar›n›
s›k› kurallarla düzenliyor. Sürücüler için
günlük çal›flma süresi 9 saati aflm›yor. Bu
süre herhangi bir hafta içerisinde 2 defal›-
¤›na 10 saate ç›kar›labiliyor. Haftal›k ça-
l›flma süresi azami 56 saat, ancak birbirini
izleyen 2 hafta içinde 90 saati aflmayacak
flekilde düzenleniyor. Yani haftada 56 haf-
ta saat araç kullanan sürücü, ikinci hafta
en fazla 34 saat çal›flabiliyor. 4,5 saat ke-
sintisiz araç kullanan sürücünün, en az

45 dakika mola vermesi gerekiyor.
Araçlar›n tipine göre sürücülerin ve

sürücülere efllik eden kiflilerin yafl
ve deneyimlerinin de belirli

kriterleri karfl›lamas› ge-
rekiyor. 

Yükleme-boflaltma yapanlar da 
en az 30 dakika dinlenecek

Yaln›zca sürücüler için de¤il, karayo-
lunda hareket halinde çal›flan herkes için
çal›flma süreleri s›n›rland›r›larak, çal›flan-
lar›n sa¤l›¤› ve karayollar›n›n güvenli¤i ko-
runuyor. Bu alandaki AB mevzuat›, tafl›-
mac›l›k ile ilgili yükleme, boflaltma, temiz-
leme, teknik bak›m ve benzeri tüm faali-
yetleri kaps›yor. Çal›flma süresi haftada 48
saati geçemiyor. Bunun haftada 60 saate
kadar uzat›lmas› mümkün ancak bu du-
rumda 4 ay içerisinde çal›fl›lan sürenin
haftal›k ortalama 48 saati aflmamas› gere-
kiyor. 6 saatlik çal›flman›n ard›ndan en az
30 dakika, 9 saatlik çal›flman›n ard›ndan
ise en az 45 dakika mola verilmesi zorun-
lu. Gece çal›flanlar›n ise 24 saat içindeki
azami çal›flma süreleri 10 saat ile s›n›rlan-
d›r›l›yor.
Tafl›tlara kay›t cihazlar› ve 
h›z s›n›rlay›c› cihazlar geliyor

Üye devletlerde yolcu veya yük tafl›yan
araçlara ‘kay›t cihazlar›’ yerlefltirilmesi zo-
runlu. Buna göre söz konusu araçlarda

kay›t cihaz› ve 28 günlük veri depolayabi-
len haf›za kartlar› kullan›lmas› gerekiyor.
Bu kartlar üye devletlerdeki yetkili ku-
rumlardan al›n›yor. Kay›t cihazlar›n›n
okuyucuya yerlefltirilen kart›n kilitlenme-
sini sa¤layacak flekilde tasarlanm›fl olmas›
gerekiyor. Böylelikle h›z, mesafe, dinlen-
me süreleri ve tarihlere iliflkin tüm bilgiler
cihazdaki karta otomatik olarak yükleni-
yor. Kartlar araç dura¤an haldeyken ç›-
kart›labiliyor. 

AB mevzuat›na göre, baz› yolcu ve yük
tafl›ma araçlar›na da belirli h›z seviyelerini
geçmelerini engellemek amac›yla h›z s›-
n›rland›r›c› cihazlar tak›lmas› zorunlu.
Yerlefltirilen cihazlar sayesinde yolcu tafl›-
ma araçlar› saatte 100 km, yük tafl›ma
araçlar› ise saatte 90 km’den fazla h›z ya-
pam›yor. Bu ketagoriler, araçlar›n yolcu
ve yük tafl›ma kapasiteleri ve a¤›rl›klar›na
göre de¤ifliyor. 
Sivil havac›l›kta çal›flanlar y›lda
blok 900 saatten fazla uçamayacak

AB ülkelerinde sivil havac›l›k sektö-
ründe çal›flanlar y›lda 2 bin saatten fazla

»
AB’ye göre; y›llar›n floförleri bile belirli    

AB,     

Yap›lan düzenlemeyle, yolcu veya yük tafl›yan araçlara
‘kay›t cihazlar›’ yerlefltirilmesi zorunlulu¤u geliyor. Kay›t
cihazlar›, 28 günlük veri depolayabiliyor. Böylelikle h›z,

mesafe, dinlenme süreleri ve tarihlere iliflkin tüm
bilgiler cihazdaki karta otomatik olarak yükleniyor. 
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çal›flt›r›lam›yor. Uçufl personelinin y›ll›k
blok uçufl süreleri 900 saat ile s›n›rlan-
d›r›l›yor. ‹lgili düzenleme, çal›flanlar›n
her y›l belirli bir süre tüm hizmetlere
ara vermelerini gerektiriyor. Buna göre,
çal›flanlar›n en az 7 gün, y›lda en az 96
gün hizmete ara vermesi zorunlu. AB,
sivil havac›l›k mesle¤ine özel baz› sa¤l›k
ve güvenlik flartlar›n›n iflverenler tara-
f›ndan sa¤lanmas› yükümlülü¤ü de geti-
riyor. Çal›flanlar›n ifle bafllamadan önce
ücretsiz bir sa¤l›k kontrolünden geçme-
leri ve daha sonra belirli aral›klarla bu
kontrollerin sürdürülmesi gerekiyor. 
Gemilerde sa¤l›k ve 
güvenlik s›k› önlemlere tabi

Mevzuatta, denizlerde gerekli t›bbi
deste¤in sa¤lanabilmesi amac›yla belirli
kurallar getiriliyor. Her üye devletin,
kendi bayra¤›n› tafl›yan tüm gemilerde
gerekli t›bbi donan›m›n›n bulundurul-
mas›n› garanti alt›na almas› gerekiyor.
Her bir cankurtaran sandal› için, içeri¤i
detayl› olarak tan›mlanan su geçirmez
bir ilaç sand›¤› bulundurulmas› zorunlu.
Ayr›ca, 500 tondan a¤›r, 15 veya daha
fazla iflçi tafl›yan ve 3 günden daha uzun
bir yola ç›kan tüm gemilerde yeterli
ekipmana sahip bir revir olmas›; 100 ve-
ya üzerinde iflçi tafl›yan ve 3 günü afla-
cak uluslararas› bir yolculu¤a ç›kan ge-
milerde ise bir doktor bulundurulmas›
gerekiyor.

Tafl›tlara kay›t cihazlar› ve 
h›z s›n›rlay›c› cihazlar geliyor

Üye devletlerde yolcu veya yük tafl›yan
araçlara ‘kay›t cihazlar›’ yerlefltirilmesi zo-
runlu. Buna göre söz konusu araçlarda
kay›t cihaz› ve 28 günlük veri depolayabi-
len haf›za kartlar› kullan›lmas› gerekiyor.
Bu kartlar üye devletlerdeki yetkili ku-
rumlardan al›n›yor. Kay›t cihazlar›n›n
okuyucuya yerlefltirilen kart›n kilitlenme-
sini sa¤layacak flekilde tasarlanm›fl olmas›
gerekiyor. Böylelikle h›z, mesafe, dinlen-
me süreleri ve tarihlere iliflkin tüm bilgiler
cihazdaki karta otomatik olarak yükleni-
yor. Kartlar araç dura¤an haldeyken ç›-
kart›labiliyor.  AB mevzuat›na göre, baz›
yolcu ve yük tafl›ma araçlar›na da belirli

h›z seviyelerini geçmelerini engellemek
amac›yla h›z s›n›rland›r›c› cihazlar tak›l-
mas› zorunlu. Yerlefltirilen cihazlar saye-
sinde yolcu tafl›ma araçlar› saatte 100 km,
yük tafl›ma araçlar› ise saatte 90 km’den
fazla h›z yapam›yor. Bu kategoriler, araç-
lar›n yolcu ve yük tafl›ma kapasiteleri ve
a¤›rl›klar›na göre de¤ifliyor. 

Tehlikeli kimyasal madde tafl›yan gemi-
ler ise, gerekli antidotlar› içeren t›bbi mal-
zemeleri bulundurmakla yükümlü. T›bbi
malzemelerin düzenli ikmalinden gemi
sahibi ve yönetimi, bak›m›ndan ise kaptan
sorumlu. Bu nedenle, t›bbi malzemeleri
kullanacak olan kaptan›n veya kaptan›n
bu amaçla görevlendirece¤i iflçilerin özel
bir t›bbi e¤itimden geçmeleri gerekiyor.  

    periyotlarla e¤itimden geçecek

    ‘benim’ diyen floförü tan›m›yor!
Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecinde Türkiye ulafl›m konusunda da gerekli
mevzuat düzenlemelerini yapt›. Yap›lan düzenlemeye göre, sürücü belgesine
sahip herkes, en az 3, en fazla 7 y›l içerisinde dönemsel e¤itimden geçecek.
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Türk Telekom’da, Türk
Telekom Grubu Baflkanl›¤› ve

Türk Telekom Genel
Müdürlü¤ü görevini 5 y›ld›r
sürdüren Dr. Paul Doany’in

yerine iki yeni isim geldi.
Grup Baflkanl›¤›’na Hakam

Kanafani, Türk Telekom
Genel Müdürlü¤ü görevini ise

K.Gökhan Bozkurt getirildi.

TÜRK Telekom genel müdür-
lü¤ü için zaman zaman gündeme gelen
genel müdür de¤iflikli¤i nihayet ger-
çekleflti. Türk Telekom Genel Müdürü
ve Türk Telekom Grubu baflkanl›¤›n›
yürüten Dr. Paul Doany’in yerine,
Türk Telekom Genel Müdürlü¤ü’ne
Kamil Gökhan Bozkurt, Türk Telekom
Grubu baflkanl›¤›na ise Hakam Kana-
fani atand›. Doany ise, Türk Telekom
Yönetim Kurulu ve ‹cra Komitesi üye-
li¤i görevlerini yürütecek. Ayr›ca, Türk
Telekom Grubu ifltirakleri yönetim ku-
rullar›ndaki görevlerini de sürdürecek.  

Paul Doany baflkanl›¤›nda son 5 y›lda
yapt›¤› yat›r›mlar ile dev bir teknoloji
flirketine dönüflen Türk Telekom’un ye-
ni Genel Müdürü Gökhan Bozkurt da
piyasalardan olumlu not ald›. 

Önceki haftalarda borsada 6,15 TL’lik
fiyat ile zirve yapan flirket hisseleri,
Gökhan Bozkurt’un koltu¤a oturmas›n-

dan sonra 6,35 ile yeni bir rekor k›rd›.
Türk Telekom haftay› 6,30’luk hisse fi-
yat› ve 22 milyar TL’yi aflan piyasa de¤e-
ri ile tamamlad›. Böylece bayra¤› önceki
genel müdür Dr. Paul Doany’den dev-
ralan Türk Telekom’un yeni genel mü-
dürü Gökhan Bozkurt ve ekibine bir
anlamda piyasalardan güvenoyu gelmifl
oldu. 
Paul Doany döneminde 
yat›r›mlara h›z verildi 

Türk Telekom, özellefltirmenin ard›n-
dan Paul Doany baflkanl›¤›nda yat›r›m-
lar›na h›z vermiflti. Altyap› ve teknoloji-

ye odaklanan flirket, 8 milyar TL’yi aflan
yat›r›ma imza att›. Ayr›ca Invitel’in sat›n
al›nmas› ve JADI Link gibi anlaflmalar
ile bölgesel güç olma yolunda çok
önemli ad›mlar at›ld›. fiirketin sat›n al-
malara ay›rd›¤› kaynak 800 milyon dola-
r› aflt›. Türk Telekom markas› da bu ge-
liflmelerden pay›n› al›yor. fiirketin mar-
kas› son iki y›ld›r Türkiye’nin en de¤erli
markas› olarak belirleniyor. Geçti¤imiz
günlerde bir ‹ngiliz marka de¤erlendir-
me flirketi, 1,6 milyar dolar ile Türk Te-
lekom’un Türkiye’nin en de¤erli marka-
s› oldu¤unu aç›klam›flt›. 

»

Türk Telekom’da
genel müdürlük
koltu¤una Gökhan
Bozkurt oturdu
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OSMAN
ÇAKMAKÇI

osmancakmakci@baglantinoktasi.org

“Tutturmufl gidiyorsun hayat›n anlam›
yok diye. Bunca insana baksana nas›l

da uyum içinde yaflay›p gidiyorlar…”
“Onlar hayat›n anlam›n› sorgulam›yorlar

ki… Kendilerini unutmufl bir flekilde hayat
onlara ne getiriyorsa onunla yetinerek,
anlams›z birtak›m meflgalelerle oyalan›yorlar o
kadar. Buna yaflamak m› denir, yoksa
debelenmek mi?”

“Nas›l yaflasalard› yani? Hayat böyle bir
fley… Senin sand›¤›n gibi çok da karmafl›k ya
da yüce bir fley olmak zorunda de¤il. Di¤er
canl›lar nas›l yafl›yorsa biz de öyle yafl›yoruz
iflte...”

“Sen öyle san, hayat çok karmafl›k ve bir
kere geldi¤imiz bu dünyada mümkün
oldu¤unca dolu dolu yaflamal›, sanki zorunlu
bir görevi yerine getiriyormufluz gibi kendimizi
hayat›n anlams›z ak›fl›na b›rakmamal›y›z.
Unutma ki, bu dünyada yaln›z bafl›m›za
yaflam›yoruz ve bu dünyaya geldi¤imizde
zaten as›rlard›r devam etmekte olan bir
hayat›n içine do¤uyoruz. Do¤du¤umuzda bu
dünyada bir hayat devam ediyordu çünkü. Bir
toplumun içine do¤uyoruz ayn› zamanda. O
toplumun bir kültürü, bir tarihi, bir yaflama
biçimi var. Dünya bofl bir kâ¤›t de¤il. Kargac›k
burgac›k yaz›larla dolu, bizim onu okumam›z›,
demek onu çözmemizi ve anlamland›rmam›z›
bekliyor. O yaz›lar› çözmezsek e¤er hayat›n
s›rr›na da eremeyiz.”

“Bana biraz abart›yormuflsun gibi geliyor.
Yaflam gizli sakl› bir fley de¤il ki onu çözelim.

Akan bir ›rmak denize kavuflurken anlam›n›
sorguluyor mu? Günefl her sabah do¤up her
gece batarken anlam›n› sorguluyor mu?
Çiçekler her bahar aç›p her güz solarken
anlam›n› sorguluyor mu? Bence anlamdan
önce en önemli sorun uyumdur, uyum içinde
yaflamakt›r, dünyan›n kendi çevresinde dönüfl
h›z›na uyum içinde.”

“Tamam, elbette uyum çok önemli, hatta
en önemlisi. Ama fluan yaflad›¤›m›z dünyada
bir uyum bulundu¤unu düflünüyor musun
sen? Nerde uyum? Tam aksine bu dünya
ça¤›m›zda art›k tam bir uyumsuzluk sergiliyor;
bir bunal›m içinde. ‹flte böyle bunal›m
dönemlerinde hayat›n anlam› sorusu tekrar
tekrar gündeme gelir. Asl›nda hayat›n
anlam›n›n pefline düflmek, senin de belirtti¤in
gibi, uyumun pefline düflmektir.”

“Öyleyse sen hayat›n anlam› yok derken
hayatta uyum mu yok demek istiyorsun?”

“Biraz öyle, ama tabii ontolojiik sorunlar da
var. ‹nsan›n do¤as› ile dünyan›n do¤as›n›n en
bafl›ndan birbiriyle uyumsuz oldu¤unu da
düflünüyorum ben. Yani dünyan›n hamuru
baflka, insan›n hamuru baflka ve bunlar bir
uyum içinde de¤iller. O kadar derine inmek
istemiyorum, ama uyumu belki de haz›r
bulamayaca¤›z hiçbir zaman. Sürekli uyum
yaratmak zorunda kalaca¤›z kim bilir...
Dünyay› yeniden düzenlememiz gerekiyor
belki de.. Uyum; onu yaratmak zorunday›z.
Neyse… Daha sonra devam ederiz.”

“Peki, ederiz.”

Hayat›n anlam›

“Yaflam gizli sakl› bir
fley de¤il ki onu

çözelim. Akan bir
›rmak denize

kavuflurken anlam›n›
sorguluyor mu?

Günefl her sabah
do¤up her gece

batarken anlam›n›
sorguluyor mu?

Çiçekler her bahar
aç›p her güz

solarken anlam›n›
sorguluyor mu?

Bence anlamdan
önce en önemli
sorun uyumdur,

uyum içinde
yaflamakt›r,

dünyan›n kendi
çevresinde dönüfl

h›z›na uyum içinde.”
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TURKCELL Genel
Müdür Yard›mc›s› ‹lter Ter-
zio¤lu, uçaklarda cep telefo-
nunu SMS ve internet kulla-
n›m›na açmak için altyap›
çal›flmalar› yapt›klar›n› aç›k-
lad›. Terzio¤lu, Türk Hava
Yollar›’n›n (THY) baz› çe-
kincelerinin oldu¤unu belir-
terek, bunun d›fl›nda Türki-
ye’deki cep telefonu tekno-
lojisinin uçaklarda kullan›l-

maya haz›r oldu¤unu belirtti. 
Cep telefonu kullan›m›n

uça¤›n elektronik sistemine
zarar vermedi¤ini aktaran
Terzio¤lu, fluanda Air Fran-
ce’›n kendi uçaklar›nda bu
denemelerde bulundu¤una
dikkat çekti. Terzio¤lu,
THY’nin çekinceleri konu-
sunda ise flöyle konufltu:
"Hakl› olarak düflündü¤ü
baz› gerekçeler var. Uçak-

larda konuflma olursa çok
büyük rahats›zl›k olabilece-
¤ini düflünüyorlar. Düflünün
100 kiflinin ayn› anda konufl-
tu¤unu. Yoksa uçakta cep
telefonu kullanmak elektro-
nik sisteme zarar vermez.

Otobüslerde de ayn›. Ada-
m›n ABS’si bozuk. Cep tele-
fonu bozdu diyor. Bu, kolay-
c›l›¤a kaçmaktan baflka bir
fley de¤il. Yoksa üretici flir-
ketler otobüsleri geri ça¤›r-
mas› laz›m."

‹LET‹fi‹M operatörü
Avea, seyahat eden abonele-
rine avantaj sa¤layan hizmet-
lerini sunmaya devam ediyor.
Daha önce Eskiflehir-Ankara
h›zl› tren hatt›n› 3N ile bir fir-
man›n flehirleraras› otobüsle-
rini internetle donatan, aka-
binde Türk Hava Yollar›
(THY) ile mil program›n›
bafllatan flirket, ‹stanbul De-
niz Otobüsleri (‹DO) ile yeni
bir hizmet bafllatt›. Avea Ge-
nel Müdürü Erkan Akdemir,
kara ve havayollar›nda gelifl-

tirdikleri mobil iletiflim çö-
zümlerini, ‹DO iflbirli¤iyle
deniz ulafl›m›nda uygulaya-
caklar›n› söyledi. 

‹stanbul Deniz Otobüsleri
(‹DO) iflbirli¤iyle gerçekle-
flen proje kapsam›nda, Se-
a&Miles kredi kart› sahibi
Aveal› yolcular, ödedikleri
Avea faturas› veya kontör
yüklemesi kadar ‹DO mil pu-
an, toplad›klar› ‹DO mil pu-
an kadar da konuflma süresi
kazan›yor. Sea&Miles üyesi
faturas›z aboneler 50 mil pu-

an karfl›l›¤›nda 20 kuruflluk
yükleme yapabilirken, fatura-
l› aboneler ise 50 mil puan
karfl›l›¤›nda 1 dakika alabile-
cekler. Avea Genel Müdürü
Akdemir, ayn› flekilde abone-
lerin her 1 liral›k fatura veya
kontör yüklemesiyle de 1 mil
puan kazanacaklar›n› dile ge-
tirerek, Aveal›lar›n, kazan-
d›klar› milleri ‹DO’nun tüm
d›fl hatlar seferleri ile iç hat-
lar›n deniz otobüsü seferle-
rinde kullanabileceklerini
kaydetti.  

Uçaklarda 
cep telefonu
dönemi bafll›yor
Tüm dünyada cep telefonlar›n›n uçaklarda
kullan›lmaya bafllanmas› ile ilgili çal›flmalar
yürütülürken, Türkiye de geride kalmad›.
Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s› Terzio¤lu,
THY’nin çekinceleri d›fl›nda, Türkiye’de cep
telefonu teknolojisinin uçaklarda
kullan›lmaya haz›r oldu¤unu söyledi.  

Avea, abonelerine denizde de mil veriyor

»

»
Müflterilerinin otobüs ve tren yolculu¤u s›ras›nda internete ücretsiz girmesini sa¤layan
Avea, deniz yolculuklar› s›ras›nda da abonelerini bedava millerle konuflturacak.
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ANKARA-Konya
aras›n› mevcut trenle 10,5
saatten 1 saat 15 dakikaya
indirecek h›zl› tren, ilk se-
ferini fieb-i Aruz törenle-
rinin yap›laca¤› 17 Ara-
l›k’ta gerçeklefltirecek.
Devlet Demiryollar›, Bafl-
bakan Tayyip Erdo¤an’›,
Konya’da Mevlânâ’n›n
ölüm y›ldönümünde dü-
zenlenecek fieb-i Aruz tö-
renlerine ‘h›zl› trenle’ gö-
türmeyi planl›yor. Bu çer-
çevede çal›flmalar›n› h›z-
land›ran kurulufl, 212 ki-
lometrelik çift hatt›n 155
kilometresinin ray döfle-
mesini tamamlad›. Geriye
kalan 57 kilometrelik hat-
t›n ise en geç bir ay içinde
bitirilmesi bekleniyor. 

Baflbakan, h›zl› trenle
Konya’ya götürülürken
trenin sürati 160 kilomet-
reyi geçmeyecek. Çünkü

hat, o tarihte halen dene-
me seferlerinin yap›ld›¤›
günlere denk gelecek.
Böylece Baflbakan, hem
test sürüflüne kat›lm›fl
olacak hem de h›zl› tren-
le Konya’ya gidecek. Yet-
kililer, Ankara-Konya
aras› h›zl› trenin sürati-
nin, 350 kilometre h›za
uygun olarak infla edildi-
¤ini, ancak seferlerin An-
kara-Eskiflehir’de oldu¤u
gibi 250 kilometre h›zla
yap›laca¤›n› söyledi. An-
kara-Konya aras› h›zl›
tren hatt›n›n, 2011 y›l›n›n
ilk üç ay›nda yolcu tafl›-
maya bafllayaca¤›n› dile
getirerek, "1-1,5 ay içinde
deneme seferlerine bafl-
layaca¤›z. Y›lsonuna ka-
dar deneme seferleri sü-
rer. En geç 2011’in ilk
çeyre¤inde yolcu tafl›ma-
ya bafllar›z." dedi.

KAPADOKYA bölge-
sinin güzelliklerini gökyüzün-
den seyretme imkan› sunan
balon turlar›na yabanc› turist-
lerin yan› s›ra art›k yerli turist-
ler de büyük ilgi gösteriyor. 

Bölgede balon turlar› dü-
zenleyen Atmosfer Ballo-
ons’un ‹flletme Müdürü Buket
Dirican, Peribacalar›’yla ünlü
Kapadokya bölgesinin özellik-
le son y›llarda s›cak hava ba-
lonculu¤unda oldukça iddial›
bir merkeze dönüfltü¤ünü söy-
ledi. 

Sivil Havac›l›k Genel Mü-
dürlü¤ü’nün yaklafl›k 4 y›l ön-
ce yeni iflletmelere izin verme-
siyle balon turizminin önünün

aç›ld›¤›n› belirten Dirican, flir-
ket say›s›n›n artmas›yla bölge-
deki do¤al ve kültürel güzel-
likleri gökyüzünden kufl bak›fl›
seyretmek için gelen turist sa-
y›s›n›n da art›fl gösterdi¤ini
kaydetti. 

Turlara kat›lan turistlere
Kapadokya’y› 500 ile 1000
metre aras› yükseklikten izlet-
tirdiklerini, kimi zaman vadi-
ler aras›nda alçak uçufllara da
yer verdiklerini ifade eden Di-
rican, yaklafl›k 1 saat 15 daki-
ka süren balon turu ile Kapa-
dokya uygarl›¤›n›n yürüyerek
ulafl›lamayacak en uzak ke-
simlerinin bile keflfedildi¤ini
ifade etti.  

»

»

“Cep telefonu
kullan›m› uça¤›n
elektronik
sistemine zarar
vermiyor.”

Balon iflletmecili¤i yapan
flirket say›s› 16 oldu

Baflbakan, 
fieb-i Aruz törenine
h›zl› trenle gidecek 

Balon iflletmecili¤i yapan flirket say›s› 16 oldu
Spot: Yabanc› turistlerin yan› s›ra yerli turistlerin
de ilgi göstermesiyle Kapadokya’da 3 y›l önce 6
olan balon iflletmecili¤i yapan flirket say›s› 16’ya,
gökyüzünde süzülen balon say›s› da 71’e ç›kt›.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Ankara-
Konya aras›nda bafllayacak h›zl› tren
seferlerinin deneme seferine kat›lacak.
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SOLDAN SA⁄A: 1) Foto¤rafta görülen Sivil
Havac›l›k Genel Müdürü / Bir pulun de¤iflik
flekillerde bas›lmas› 2) Ya¤da veya sacda piflirilen
bir tür börek / ‹stanbul’un bir ilçesi / Nazi hücum
k›tas› / Önder, lider 3) Güler yüzlü, nefleli / Bir tür
muhallebi / Rizespor k›saltmas› 4) Kültür, hars /
Dili tutuk / Doldurma 5) Gökteki ay / Dingil / Asla
6) Dia / Fazlaca bön, ahmak 7) Uzakl›k bildirir /
K›saca mekanize / Bir nota / Fenerbahçe futbol
tak›m›nda oynayan Gökhan önadl› futbolcu 8) Çok
baflar›l› ve zengin ifladam› / Yetmeyecek miktarda
olan / Latince tekrar anlam›na gelen ön ek 9) Gelin
mücevherat› / Kötülemek / Antalya’n›n bir ilçesi 10)
Tavlada dü say›s› / Bir tür hayvan yiyece¤i /
Al›flveriflte durgunluk, k›tl›k / Fermiyum
elementinin simgesi 11) Nikel / Din kurallar›na
ayk›r› olan / Sayg›n, itibar› olan 12) Radyum /
Küçültücü söz veya davran›fl / Yaymak

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) 15. yüzy›l›n en büyük
sufilerinden biri olan ve ayn› zamanda Fatih Sultan
Mehmet’e hocal›k da yapm›fl düflünür 2) En az›ndan, hiç
olmazsa / El de¤memifl, kullan›lmam›fl 3) Birleflme, birlik
kurma / Bir ba¤laç 4) Yard›m istedi¤ini anlatan bir söz /
Deri üzerine yap›flt›r›lan bir tür iyilefltirici 5) K›saca
referans / Bir binek hayvan› / Eskiden bir fleyin do¤ru
oldu¤unu belirtmek için yap›lan iflaret 6) fiark›, türkü /
Yay ile at›lan çubuk / Delikli silindir 7) Muhafaza etmek
8) Bir ilimiz / Arthur C. Clarke’nin bir eseri 9) Bir ilimiz /
En k›sa zaman süresi 10) Haberci / Kuzu sesi 11)
Arapçada ben / ‹lerlemifl hastal›k 12) Ermifl kiflilerin
gösterdiklerine inan›lan do¤aüstü durum 13) ‹stanbul’un
eski isimlerinden biri / Osmanl›’da gece bekçisi 14) Ba¤,
ba¤lant› / Tehlikeli, sarp ve zor geçit 15) Bir say› / Vücut
ifrazat› 16) Benzer / Dini tören / Roma’n›n ünsüzleri 17)
Samsun’un bir ilçesi / ‹slam inanc›na göre cennet ile
cehennem aras›nda bir yer 18) Efsane durumuna gelmek  
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