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“Kimseyi SANSÜRLÜ internet beklemiyor!”

Eskiflehir’e yap›lacak GAR ‹STASYONU k›skand›racak

Görme ENGELL‹LER internet sörfünde! 

“Araç say›s› artt›kça ALT YAPI sorunlar› ortaya ç›k›yor”

»»»
»
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»Trendeki Bond çantan›n içinden ç›kan ‘ÇOBAN SALATA’ ünlü tiyatrocuyu nas›l flafl›rtt›? 

“SINIRLARIMIZDAN

GÜNDE 10 B‹N
“SINIRLARIMIZDAN

GÜNDE 10 B‹N
T‹CAR‹ TAfiIT G‹R‹YOR”T‹CAR‹ TAfiIT G‹R‹YOR”

Talat Ayd›n:
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‹pek Çeken:

“Alk›fl›, reytinge
de¤iflmem”
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Türkiye, genel seçimlerin ard›ndan yeni bir süreç
yafl›yor. Bu süreçte, özellikle ulaflt›rma ve iletiflim

alan›n›n, devlet kanad›ndaki, aktörlerinin de¤iflip
de¤iflmeyece¤ini ya da ne kadar›n›n de¤iflece¤ini
zaman içinde görece¤iz ancak bizim sektör dergisi
olarak temennimiz tabiî ki; sektöre faydas›
dokunacak, sektörü yönlendirebilecek genifl ufuklu
flahsiyetlerin görevlerini sürdürmesi veya bu
görevlere gelmesidir. Bu de¤iflim sürecinde Ba¤lant›
Noktas›, sektörü yine yak›ndan takip edecek,
günlük geliflmeleri derinlemesine iflleyerek
okuyucular›na iletmeye devam edecektir.  

★★★

Haziran say›m›z›n içeri¤ine gelecek olursak;
Kapak sayfalar›m›z› Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müsteflar
Yard›mc›s› Talat Ayd›n’a ay›rd›k. Ayd›n, Türk
karayolu tafl›mac›l›¤›n›n ulaflt›¤› potansiyeli 
anlatt›. Türkiye’nin ulaflt›¤› potansiyelin di¤er
ülkelerde nas›l rahats›zl›klara sebep oldu¤una iflaret
etti. Ayd›n, Türkiye’nin uluslar aras› tafl›mac›l›kta
kota ya da s›n›rlamalar›n kald›r›lmas›n› önerdi¤ini
ancak di¤er ülkelerin yanaflmad›¤›n› belirterek,
önemli bilgiler verdi.    

★★★

Geçti¤imiz ay en çok 22 A¤ustos’ta ne olaca¤›,
internet kullan›c›lar›n› nas›l bir uygulaman›n
bekledi¤i konufluldu, tart›fl›ld›. BTK ve T‹B ‘filtre’
uygulamas›n› anlatmaya u¤raflt›kça, bilinir-bilinmez
nedenlerle, kamuoyunu bilgilendirmekle görevli
medya, bu konuda pek de gerçek bilgiler sunmad›
vatandafla. Bu konuda BTK Baflkan› Tayfun

Acarer’in bir sitemini burada okuyucular›m›zla
paylaflmak istiyoruz. Acarer, ›srarla anlatmalar›na
ra¤men, medyan›n ‘filtre’ olay›n› net flekilde
anlatmad›¤›ndan flikâyet ediyor. Okuyucular›m›z›n
bildi¤i gibi, bir üniversitede hocal›k da yapan
Acarer, ö¤rencilerine flu soruyu soruyor:
“Arkadafllar siz benim söylediklerimi anl›yor
musunuz?”, “Evet” yan›t›n› al›yor ö¤rencilerinden.
Sonra da, “Peki medya neden hala benim
dediklerimi anlamak yerine kendi bildiklerini
yazmaya devam ediyor?” diye soruyor. ‹flte
‘Hoca’n›n ald›¤› yan›t flöyle: “Hocam biz sizin
anlatt›klar›n›z› ö¤renmek için dinliyoruz.” 

Genç ö¤rencilerin bu cevab› birçok fleyi anlat›yor
san›r›z. Biz de sayfalar›m›zda bu konuya yer
ay›rarak, 22 A¤ustos’ta asl›nda ne olaca¤›n›,
filtrenin asl›n› anlatt›k. Yaln›z, 25 May›s’ta yap›lan
‹nternet Kurulu toplant›s›nda al›nan kararlar
sonras›nda, BTK’n›n ‘Güvenli ‹nternet’
düzenlemesini yeniden gözden geçirebilece¤ini
söyleyebiliriz.  

★★★

Bunun d›fl›nda tiyatrocu ‹pek Çeken’i daha
yak›ndan tan›mak, Türk Dil Kurumu’nun iletiflim ve
ulafl›m sektörüne ait terimlere buldu¤u Türkçe
karfl›l›klar› ö¤renmek ve görme engelli vatandafllar›n
internette sörfünü daha kolay hale getiren son
teknolojilerden haberdar olmak için sayfalar›m›z›
incelemeye bafllayabilirsiniz. 

Hoflçakal›n. 

Son 9 y›lda ulafl›m altyap›s›na yap›lan yat›r›m ve do¤al olarak Türkiye’nin artan
ulafl›m potansiyeli di¤er ülkelerde rahats›zl›k oluflturmaya bafllad›. Yabanc› ülkeler,

kota s›n›rlamas› getirerek artan potansiyeli engellemeye çal›fl›yor. Türkiye ise uluslar
aras› tafl›mac›l›kta kota s›n›rlamas›n›n kald›r›lmas›n› istiyor.

02 editörden www.baglantinoktasi.com.tr

AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

Türkiye’nin ulafl›m
potansiyeli, di¤er ülkelerde

korkuya sebep oluyor
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22 A¤ustos’ta 
ne olacak?

“S›n›rlar›m›zdan günde 
10 bin ticari tafl›t giriyor”

BTK Baflkan› Tayfun Acarer,
kamuoyunda 'sansür' olarak alg›lanan
'Güvenli ‹nternet Paketleri' için net
konufltu: “Kimseyi sansürlü internet

beklemiyor.”

“fiu anda 120 milyar dolara varm›fl
ihracat›m›za konu ürünlerin yüzde

80’ine yak›n›n› Türk nakliyecisi tafl›yor.
Bulgar’›, Rus’u, Alman’›, Frans›z’›

pastadan pay istiyor.” 
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Bond çantadan 
ç›kan domates!

Ünlü oyuncu Tunca Aydo¤an,
merakla aç›lmas›n› bekledi¤i gizemli

bond çantan›n içinden salatal›k,
domates, biber ve kuru so¤an ç›kt›¤›n›
görünce büyük hayal k›r›kl›¤› yaflad›.

'Burgaç’a yakaland›¤›m›zda, ‘yo¤un
disk’ten müzik dinliyordum!

Çevirge, yenileflim, göstergeç, iflletmen,
›fl›n›m, uz iletiflim, sürdürümcü… Bize

yabanc› gelen bu kelimeler asl›nda
iletiflim ve ulafl›m sektörüne ait, yabanc›
kelimelerin birebir Türkçe karfl›l›klar›!

05ba¤lant›noktas›

3426
‹pek Çeken: “Alk›fl›,
reytinge de¤iflmem”

Televizyon tarihine geçen ‘Ferhunde
Han›mlar’ dizisinin ‘sevimli, ak›ll›,
güzel’ k›z› idi Nevzat. Nevzat’a can
veren ise Ankara Devlet Tiyatrosu

oyuncusu ‹pek Çeken’di.”

18
ANILAR HABERSAHNE



CEP telefonu iPhone ve tablet
bilgisayar iPad sat›fllar›n›n etkisiyle
Apple, dünyan›n en de¤erli markas›
oldu. Böylece Apple, son 4 y›ld›r en
de¤erli marka seçilen Google’›
taht›ndan etti. Apple’›n marka de¤eri
153 milyar 285 milyon dolar olarak
hesapland›. Son 4 y›l›n lideri Google
ise 111 milyar 498 milyon dolarl›k ve
geçen y›la göre yüzde 2’lik de¤er
kayb› ile dünyan›n en de¤erli ikinci markas› oldu. Üçüncü s›ray› ise de¤eri yüzde 17
artarak 100 milyar 849 milyon liraya ç›kan IBM ald›. 

BÜROKRAT‹K ifllemler için kullan›lan e-
Devlet Kap›s›’ndan faydalananlar›n say›s› 7,1
milyona ulaflt›. Bunlardan 6,9 milyonu PTT’den
e-Devlet flifresi, di¤erleri ise e-imza ve mobil imza
kullan›yor. E-Devlet’te en çok kullan›lan
hizmetler ise dava dosyas›, trafik ceza puan›, SGK
hizmetleri ve tapu bilgileri sorgulama olarak
s›ralan›yor. Toplam 262 hizmet e-Devlet
Kap›s›’ndan sunulurken, Türksat, SGK
dökümlerinin, ilgili kifli taraf›ndan yetki verilen
kifli veya kurumlarca e-Devlet Kap›s›’ndan
görülebilmesine imkân sa¤layan bir hizmetin
hayata geçirilmesi çal›flmalar›n› sürdürüyor.  

06 ba¤lant›noktas› haber turuwww.baglantinoktasi.com.tr

‹STANBUL’un 3’te 1
nüfusuna sahip Ankara, LPG
(otogaz) tüketiminde ‹stanbul’u
geçti. ‹fl dünyas›n›n merkezi
‹stanbul’da sürücüler
araçlar›nda yak›t olarak
motorin kullan›rken, memur
flehri Ankara LPG’ye yöneldi.
Resmi verilere göre 2010’da
‹stanbul’da 283 bin ton otogaz
tüketilirken Ankara’da bu
rakam 314 bin ton oldu. Ayn›
dönemde ‹stanbul’da motorin
tüketimi 2,2 milyon tonu
geçerken Ankara’da araçlarda 1
milyon ton motorin tüketimi
gerçekleflti. Resmi verilerde öne
ç›kan önemli bir ayr›nt› da her
iki flehirde ‘motorin tüketiminin
benzini geçmesi’ oldu.  

KULLANICININ bilgisayar
karfl›s›ndan kalkt›¤›n› alg›layan
Power Sensor özellikli Philips
225B2 serisi monitörler, çevre
dostu flirketlerin gözdesi oldu.
SmartPower yapay zeka
yaz›l›m›na sahip olan
monitörler, ekran içeri¤ine göre
kullan›m esnas›nda enerji
tasarrufu sa¤l›yor. 22 inç ofis
monitörleri, zarars›z k›z›lötesi
sinyallerle kullan›c›n›n
bilgisayar karfl›s›ndan kalkt›¤›n›
anlayarak ekran parlakl›¤›n›
otomatik olarak azalt›yor ve
yüzde 80’e varan oranda enerji
tasarrufu sa¤l›yor. 

7,1 milyon kifli devlete
internetten ulafl›yor

Philips’ten 
çevre dostu
ak›ll› monitör

Ankara, LPG
kullan›m›nda
‹stanbul’u geçti

Dünyan›n 
en de¤erli

markas› Apple



1GB internet 9 TL

4GB’a kadar toplam 29 TL

iPad 2’NiZ iÇiN

EN AVANTAJLI iNTERNET

AVEA’DA

Mikro SIM kart 
Avea

bayilerinde!            

444 1 500
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‹NTERNET kullan›c›lar›, 22 A¤us-
tos’ta bafllat›lacak ‘Güvenli ‹nternet Paket-
leri’ uygulamas›n› beklerken, her kafadan ç›-
kan farkl› sesle, tedirgin olmufl durumda.
Ba¤lant› Noktas›, konunun en tepe nokta-
s›ndaki isimle, Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim
Baflkan› (BTK) Tayfun Acarer’le konufltu.
Acarer, birçok kez anlatmas›na ra¤men, ha-
la tatmin olmayan kullan›c›lar için uygula-
may› aç›k aç›k anlatt›. ‹flte soru ve cevapla-
r›yla 22 A¤ustos: 

■ 22 A¤ustos’ta ne olacak?
“22 A¤ustos’ta tercihe göre internet hiz-

meti devreye girecek. fiu an kulland›¤›m›z
‘standart paket’ kal›c›. Bunun yan›na ‘güven-
li internet’ profili eklenecek. Bu profil zorun-
lu de¤il tamamen tercihe ba¤l›. Kullan›c› ‘gü-
venli internet’ profilini seçmek istemezse bu-
günkü ‘standart paket’i aynen devam edecek.
Bu durumda 22 A¤ustos’ta internet kullan›m
hakk›n›zda herhangi bir de¤ifliklik olmaya-
cak. Yani ilk anda alg›land›¤› gibi bizi 22
A¤ustos’ta ‘sansürlü internet’ beklemiyor.”

■ Güvenli internet nedir? ‹çinde neler yer
alacak?

“Bu internet profilinde üç paket yer ala-
cak. ‘Bunlar; Aile’, ‘Çocuk’ ve ‘Yurtiçi’ paket-
leri. Dileyen kifli istedi¤i paketi seçebilecek.”

■ Bu paketleri almak isteyenler ücret öde-
yecek mi? 

“Tamam› ücretsiz olarak kullan›c›n›n ter-
cihine sunulacak. 

■ Herhangi bir paketi alan kiflinin sonra-
dan vazgeçme hakk› var m›?

“Diledi¤iniz anda seçti¤iniz paketi iptal
edebilirsiniz. ‘Standart’ profiline dönebilirsi-
niz. Hatta iptal etmeden de saate ba¤l› ola-
rak güvenli internet ile standart profil aras›n-
da geçifller yapabileceksiniz.”

■ Saate ba¤l› kullan›mda nas›l bir uygula-
ma söz konusu oluyor?

“Örne¤in, çocu¤unuzun kullanaca¤› saat-
lerde güvenli profile, kendi kullan›m›z s›ra-
s›nda ise standart profile an›nda geçifller ya-
pabileceksiniz. Bunun için kullan›c›ya (me-
sela çocuk paketini seçmiflse) flifre verile-
cek. Bu flifre ile çocuk paketini devreye ala-
bilecek ya da devre d›fl› b›rakabileceksiniz.”

■ Bu düzenlemeyi neden BTK yap›yor? 
“Bunun en önemli nedeni, güvenli inter-

»

“Kimseyi 
SANSÜRLÜ ‹NTERNET

beklemiyor!”

BTK Baflkan› Tayfun Acarer net konufltu

“Kullan›c› ‘GÜVENL‹ ‹NTERNET’ profilini seçmek
istemezse bugünkü ‘standart paket’i aynen devam edecek. 

Bu durumda 22 A¤ustos’ta internet kullan›m hakk›n›zda
herhangi bir de¤ifliklik olmayacak. Yani ilk anda alg›land›¤›

gibi bizi 22 A¤ustos’ta ‘SANSÜRLÜ ‹NTERNET’ beklemiyor.”



9gündem

net erifliminin ücretsiz sunulabilmesini sa¤la-
mak. Güvenli internet tüketici hakk› olarak
geçiyor. Bu hakk› da devletin sunmas› gereki-
yor. fiu an servis sa¤lay›c›lar› taraf›ndan uygu-
lanan güvenli profillerde de¤ifliklik yap›lam›-

yor. BTK düzenlemesi ile kullan›-
c›ya an›nda de¤iflim yapabilme im-
kân› da sa¤lanacak. Ayr›ca BTK,
servis sa¤lay›c›lar›n›n hepsinin
benzer bir altyap›y› kurmas›n› ve
tüketicinin bu yöndeki ihtiyac›n›

karfl›lamas›n› koordine etmifl olacak. 
■ Dünyada benzeri uygulamalar var m›? 

“Güvenli ‹nternet profili konusunda 5 ülke-
de inceleme yap›ld›. Bu ülkelerden 4’ü Avrupa
ülkesiydi. Oluflturulan sistem dünyadaki ile ay-
n› olacak, hiçbir farkl›l›k olmayacak.”

■ Bu uygulama sonradan daha fazla engel-
lemeyi getirir mi?

“Bunun için sivil toplum kurulufllar›n›n sü-
rece dâhil edilmesi planlan›yor. Örne¤in ‹nter-
net Medyas› Derne¤i kendi sektörüyle ilgili bir
listeleme yapabilecek.”

■ Uygulama neden ‘sansür’ olarak alg›land›?
“Bizim için s›radan bir düzenlemeydi. S›ra-

dand› çünkü mevcuda alternatif getiriyordu.
‹ste¤e ba¤l›yd› ve isteyen için mevcut durum
devam edecekti. Herhalde internetin hassasi-
yetinden ummad›¤›m›z bir noktaya geldi. Oysa
bunun bir sansür olmad›¤›n› aç›klamalar›m›z›
dikkatli takip eden herkes anlayabilir.”

“ÖRNE⁄‹N, ÇOCU⁄UNUZUN
KULLANACA⁄I SAATLERDE GÜVENL‹

PROF‹LE, KEND‹ KULLANIMIZ
SIRASINDA ‹SE STANDART PROF‹LE

ANINDA GEÇ‹fiLER YAPAB‹LECEKS‹N‹Z.
BUNUN ‹Ç‹N KULLANICIYA (MESELA

ÇOCUK PAKET‹N‹ SEÇM‹fiSE) fi‹FRE
VER‹LECEK. BU fi‹FRE ‹LE ÇOCUK

PAKET‹N‹ DEVREYE ALAB‹LECEK YA DA
DEVRE DIfiI BIRAKAB‹LECEKS‹N‹Z.”

Bilgi Teknoloji-
leri ve ‹letiflim
Baflkan› (BTK)
Tayfun Acarer

“BTK karar› iptal edilsin”
BTK’n›n düzenlemesinin yeniden gözden
geçirilmesini isteyen eski Ulaflt›rma 
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n önerisi ile 25
May›s’ta, sivil ve resmi tüm sektör
temsilcilerinin haz›r bulundu¤u, ‹nternet
Kurulu toplant›s› gerçeklefltirildi. ‹nternet
Kurulu Baflkan› Serhat Özeren, toplant›da
oluflturulan ‘öneri raporu’nu aç›klad›.
Raporda yer alan baz› öneriler flöyle: 

■ BTK’n›n kurul karar› iptal edilsin,
merkezi filtreleme olmas›n. Filtreleme
konusu sivil toplum kurulufllar› 
bünyesinde tart›fl›ls›n.

■ ‹steyen istedi¤i filtreyi kullans›n. BTK
icrac› olmas›n, düzenleyici olsun. 

■ Filtreleme çocuklar için yap›l›yorsa
mevcut listeden (standart paketten)
müstehcenlik tan›m› ç›kar›ls›n.

■ Uygulama tamamen kald›r›ls›n 
ama devam edecek olursa 4 farkl› 
pakette filtreleme olacak, o zaman 
standart paketten çocuk pornografisi 
hariç hepsi kald›r›ls›n. 



TÜRK Telekom grup flirketlerin-
den olan ‹nnova, Kuzey Irak’›n en h›zl›
büyüyen GSM operatörü Korek Tele-
kom’un ‘ön ödemeli’ kontör yükleme ifli-
ni ald›. Al›nan iflin en önemli aya¤›n›,
Korek Telekom’un ‘kontör’ yükleme iflle-
minin Kuzey Irak’ta de¤il, ‹stanbul üze-
rinden gerçeklefliyor olmas› oluflturuyor. 

Mesela, Irak’ta bir cep telefonu abone-
si,(banka, ATM, internet üzerinden) cep
telefonuna kontör yüklemek istedi¤i za-
man, tüm bilgiler önce ‹nnova’n›n ‹stan-
bul’daki veri merkezine gelecek. Kontör
yükleme ifllemi burada gerçeklefltirildik-
ten sonra Irak’taki abonenin cep telefo-
nuna gönderilecek. ‹nnova Genel Müdü-
rü Ümit Atalay, ‹nnova’n›n gelifltirdi¤i bu
projeyi çok önemsiyor. Projeyle Türki-
ye’nin bölgenin veri merkezi haline gele-
ce¤ini, hatta projenin Türkiye için biliflim
ihracat›n›n dönüm noktas› oldu¤unu söy-
lüyor. Atalay, Ankara’da bir grup gazete-
ci ile bir araya geldi ve Korek Telekom
ile yap›lan anlaflman›n önemi hakk›nda
bilgi flu bilgileri verdi: “Ülkemiz zaman
içinde bölgenin veri merkezi haline dö-
nüflebilir. Çünkü ülke olarak güçlü bir
altyap›ya sahibiz. ‹nnova olarak, Kuzey
Irak’ta yapt›¤›m›z gibi, ileride Ortado-
¤u’daki di¤er müflterilerimize de yerinde

sistem kurmak yerine, Türkiye’deki mev-
cut altyap›m›z üzerinden hizmet vermeyi
hedefliyoruz. Bu modelin Türkiye biliflim
ihracat›nda bir dönüm noktas› oldu¤unu
düflünüyorum.”

Ümit Atalay, Kuzey Irak’ta ve bölgede
pek çok ülkenin ‹nnova’n›n elektronik
ödeme ve tahsilât sistemlerini tercih et-
mesinin nedenini ise, “Uzun y›llard›r
Türkiye pazar›nda bu konuda lider çö-
züm sa¤lay›c› konumunda olmam›zdan-
d›r.” ifadesiyle aç›kl›yor. 

Atalay, Ortado¤u’nun en büyük tele-
kom operatörü olan STC (Saudi Tele-
com Company) ile birlikte yürüttükleri
projeyi de Türkiye’nin biliflim ihracat›n-
da att›¤› önemli bir ad›m olarak görüyor.

Sistemi, “Abone konufltukça nakit para
kazan›yor.” fleklinde özetleyen Atalay,
STC ile birlikte yürüttüklerini proje hak-
k›nda flu bilgileri veriyor: “Gelifltirdi¤i-
miz sistem sayesinde, STC aboneleri ko-
nufltukça para puan kazan›yor. Kazan-
d›klar› bu puanlar› üye ifl yerinde nakit
para gibi kullanabiliyor. STC’nin 18 mil-
yon abonesinin 500 bin kadar fatural›
abonesi sistemi kullan›yor. Yak›n gele-
cekte büyük ço¤unlu¤u teflkil eden ön
ödemeli kart sahibi aboneler de sisteme
dâhil olacak. Bunun için bin 200 noktaya
kurulan POS cihazlar› sayesinde tama-
men elektronik ortamda yürütülen bu
müflteri sadakat program›n›n Arabis-
tan’daki tüm iflletmesini ‹nnova yürütü-
yor. ‹nnova, bu projede sadece yaz›l›m
sa¤lay›c› konumunda de¤il, ayn› zaman-
da STC’nin bir ifl orta¤› pozisyonunda.
Suudi Arabistan’daki bu sistemin tekno-
lojik deste¤i ‹nnova’n›n ‹stanbul ve An-
kara ofisleri taraf›ndan sa¤lan›yor.”

‹nnova’n›n elektronik ödeme çözümle-
ri Türkiye d›fl›nda 8 ülkede daha kullan›-
l›yor. ‹nnova’n›n PayFlex ad›n› verdi¤i bu
sistem üzerinden flu anda dünya çap›nda
250 milyon abonenin ifllemi gerçeklefli-
yor. Y›ll›k ifllem adedi 4 milyar, yaklafl›k
tutar› ise 60 milyar dolar› buluyor.

“ÜLKEM‹Z ZAMAN ‹Ç‹NDE BÖLGEN‹N VER‹ MERKEZ‹ HAL‹NE DÖNÜfiEB‹L‹R.
ÇÜNKÜ ÜLKE OLARAK GÜÇLÜ B‹R ALTYAPIYA SAH‹B‹Z. ‹NNOVA OLARAK,

KUZEY IRAK’TA YAPTI⁄IMIZ G‹B‹, ‹LER‹DE ORTADO⁄U’DAK‹ D‹⁄ER
MÜfiTER‹LER‹M‹ZE DE YER‹NDE S‹STEM KURMAK YER‹NE, TÜRK‹YE’DEK‹

MEVCUT ALTYAPIMIZ ÜZER‹NDEN H‹ZMET VERMEY‹ HEDEFL‹YORUZ.”
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Irakl›n›n kontörü 
Ümit Atalay: Türkiye, biliflim ihracat›n›n temellerini at›yor

INNOVA’DAN 

»
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B‹LG‹ Teknolojileri ve ‹letiflim
Kurumu (BTK), rehberlik hizmeti su-
nan iflletmeleri, vatandafllar›n bilgilerini
ticari amaçl› kullanan kifli ve kurumlara
vermemeleri için uyard›. BTK, ayr›ca
yeni aboneliklerde baflta cinsel içerikli
sohbet hatlar› olmak üzere yüksek fiyat-
tan ücretlendirilen hatlar›n aramaya ka-
pal› olmas›na karar verdi. 

BTK, rehberlik hizmeti sunan flirket-
lerin ellerindeki verileri reklam mesaj›
ya da aramalar› için ticari iflletmelere
s›zd›rd›¤›n› tespit etti. Bunun için de, te-
lefon abonelerinin bilgilerinin s›zd›r›l-
mamas› için rehberlik hizmeti sunan ifl-
letmecileri uyard›. Rehberlik hizmeti su-
nan iflletmeler, vatandafla ait telefon nu-
maralar›n›, reklam mesaj› gönderen ti-
cari faaliyette bulunan kurumlar ile kifli-
lere, para karfl›l›¤› satamayacak. Böylece
vatandafl›n cep telefonuna, iste¤i d›fl›nda
reklam gelmeyecek.  

Karara göre vatandafl›n yafl, cinsiyet ve
yerleflim yeriyle ilgili bilgiler kesinlikle
gizli tutulacak. ‹stemeyen vatandafllar›n
telefon ve adres bilgileri kesinlikle veril-
meyecek. Rehberlik hizmetlerinde yafla-
nan yanl›fl bilgilerin ortadan kald›r›lmas›
için rehberlik hizmeti sunan iflletmeler
her hafta bilgileri güncelleyecek. Reh-
berlik hizmetini internet üzerinden de
veren iflletmeler isim ve numara d›fl›nda,
yerleflim yeri, cinsiyet, yafl gibi gruplar
fleklinde abonelerin aranmas›na imkân
vermeyecek. BTK ayr›ca telefon aboneli-
¤inde 0900’le bafllayan cinsel içerikli hat-
lara ve di¤er özel katma de¤erli hizmet-
lere telefonlar›n kapal› olmas›na karar
verdi. ‹lk abonelikte bütün katma de¤erli
hizmetlere aç›k olan telefonlar, bundan
sonra abonelik bafllang›c›nda kapal› ola-
cak. Vatandafl hangi hizmetleri almak is-
tiyorsa, müflteri hizmetlerini arayarak bu
hatlara açt›rabilecek.  

»

REHBERL‹K H‹ZMET‹ SUNAN ‹fiLETMELER, VATANDAfiA
A‹T TELEFON NUMARALARINI, T‹CAR‹ FAAL‹YETTE
BULUNAN KURUMLAR ‹LE BAfiKA B‹R NEDENLE 
TALEP EDENLERE, PARA KARfiILI⁄I SATAMAYACAK.
BÖYLECE VATANDAfiIN CEP TELEFONUNA, ‹STE⁄‹
DIfiINDA REKLAM GELMEYECEK. 

BTK’dan rehberlik hizmeti
veren iflletmecilere uyar›:

Bilgiler 
ticari amaçla
kullan›lamaz‘ ‘
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210 bin kiflinin istihdam edil-
di¤i, y›ll›k 7 milyar Avro ekonomik bü-
yüklü¤e sahip Türk karayolu tafl›mac›-
l›k sektörü, tüm dünyaya hodri mey-
dan dedi. Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müste-
flar Yard›mc›s› Talat Ayd›n, Türkiye’nin
uluslararas› tafl›mac›l›kta kota ya da s›-
n›rlamalar›n kald›r›lmas›n› önerdi¤ini
belirterek, “Biz bunu söylüyoruz ama
yanaflm›yorlar.” dedi. 

Ayd›n, kotalar›n kalkmas›n›n bafllan-
g›çta Türk tafl›mac›l›k sektörünü zorla-
yabilece¤ini vurgulayarak, “Belki bizim
aleyhimize olan bir k›s›m geliflmeler ya-
flanabilir. Ama orta vadede bizim lehi-
mize olur. ‹hracat›m›z›n maliyetleri dü-
fler.” diye konufltu. Talat Ayd›n, Ba¤lan-
t› Noktas›’na tafl›mac›l›k sektörünü de-
¤erlendirdi, kota uygulamas› konusun-
da çarp›c› aç›klamalar yapt›.

■ Türkiye, co¤rafi konumunun ge-
tirdi¤i avantaj›, ulaflt›rma alan›nda ye-
terince kullanabiliyor mu?

Türkiye, dünyan›n ekonomik mer-
kezleri ile hammadde kaynaklar› ara-
s›ndaki güzergâh üzerinde önemli bir

kavflak noktas› olarak öne ç›k›yor. Tür-
kiye’nin, co¤rafi konumundan yararla-
nabildi¤i ölçüde 21. yüzy›lda stratejik
öneminin daha da artaca¤›; ekonomik,
siyasi ve kültürel bak›mdan bölgedeki
merkezi rolünü güçlendirece¤i bir ger-
çektir. 

■ Peki, bu çerçevede kota nedir? 
Kota, bir faaliyete getirilen s›n›rla-

mad›r. Bir iflle ilgili, bir faaliyetle ilgili
büyüklük bak›m›ndan getirilen s›n›rla-
ma. Karayolu tafl›mac›l›¤›nda da bir ta-
fl›t›n yapaca¤› sefer say›s› bak›m›ndan
getirilen s›n›rlamaya kota diyoruz. Bir
ulusal tafl›t›n, baflka ülkelere 1 y›l içinde
yapaca¤› toplam sefer say›s› anlaflmalar
yoluyla belirleniyor ve belli bir kota dâ-
hilinde seferler gerçeklefltiriliyor. 

■ Türkiye’nin en büyük ticari part-
neri Almanya. Almanya’n›n, tafl›mac›-
l›k alan›nda yaklafl›m› nas›l?

Evet, en büyük ticaretimiz Alman-
ya’yla. Bizim Almanya’yla 80 bin gidifl,
80 bin gelifl olmak üzere toplam y›ll›k
160 bin seferimiz var. Bunu gerçeklefl-
tirmek için geçti¤iniz her ülkeyle ayr›
ayr› anlaflmak zorundas›n›z. Y›lda ne
kadar tafl›t geçecek? Bu tafl›tlar hangi
flartlarda geçecek? Belgeli mi geçecek,
belgesiz mi geçecek? Bunlar müzakere
edilecek, karara ba¤lanacak. Bir k›s›m

Röportaj: U⁄UR  AYD‹LEK

Foto¤raflar: Tar›k Er

TALAT AYDIN:

GUNDE10 BIN
T‹CAR‹ TAfiIT G‹R‹YOR

SINIRLARIMIZDAN

fiu anda 120 milyar dolara varm›fl ihracat›m›za konu ürünlerin 
yüzde 80’ine yak›n›n›, ki bu çok büyük bir baflar›d›r, Türk nakliyecisi
tafl›yor. Esas kavga da biraz buradan ç›k›yor. Bulgar’›, Rus’u, Alman’›,

Frans›z’›, ‘biz de bu tafl›mac›l›k pastas›ndan pay alal›m’ diyor.‘‘

»
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ülkeler, geçifl ücreti al›yor, kontrolleri var. Ger-
çekten büyük bir faaliyet bu. Somutlamak için
söylüyorum. Bizim s›n›r kap›lar›m›zdan her
gün neredeyse 10 bin tafl›t giriyor ya da ç›k›yor.  

■ Bu sadece Türk kara tafl›mac›l›¤› filosu
mu?

Türk-yabanc› tafl›tlar›n girifl ç›k›fl say›lar›n›n
toplam›. Bu ciddi bir ekonomik faaliyet. Her 24
saatte bir ülkemize giren-ç›kan ticari tafl›t say›-
s› 10 binin üzerinde. Yerine göre 12 bin oluyor,
belki 9 bin oluyor, ama ortalamas› 10 bin.  

■ Neden? Türkiye’nin, Avrupa Birli¤i ile tek
bir anlaflma yapma olana¤› yok mu? 

AB ülkelerinin ilgili komisyona böyle bir yet-
ki vermeleri Avrupal›lar›n ifline gelmiyor. Bu
nedenle ayr› ayr› müzakereler söz konusu olu-
yor. Bu elbette Türkiye aç›s›ndan son derece
önemli ve zahmetli bir konu haline dönüflüyor. 

■ Türkiye’nin hem ihracat›, hem ithalat›nda
art›fl var. Tafl›mac›l›k sektörü aç›s›ndan bu nas›l
sonuçlar do¤uruyor?

Türkiye’nin ihracat hamlesini tafl›mac›l›k yö-
nünden baflar›yla destekledik. Türkiye’nin ih-
racat› 2003 y›l›nda 30 milyar dolar civar›ndayd›,
bugün 110 milyar dolar›, hatta 120 milyar dola-
r› buluyor. Ama tafl›malar›m›zda bir aksama ol-
mad›. Zaman zaman baz› ülkelerle krizler ya-
flad›k. Bulgaristan, ‹talya, Rusya gibi… Ama
bunlar› müzakerelerdeki kararl› durufllarla afl-
t›k. fiu anda 120 milyar dolara varm›fl ihracat›-
m›za konu ürünlerin yüzde 80’ine yak›n›n›, ki
bu çok büyük bir baflar›d›r, Türk nakliyecisi ta-
fl›yor. Esas kavga da biraz buradan ç›k›yor. Bul-
gar’›, Rus’u, Alman’›, Frans›z’›, ‘Biz de bu tafl›-
mac›l›k pastas›ndan pay alal›m’ diyor, dava ve
çat›flma oradan ç›k›yor.

■ Nakliyecilik sektörünün Türkiye aç›s›n-
dan ekonomik büyüklü¤ü nedir? 

Avrupa’ya yönelik tafl›malardan elde edilen
navlun gelirimiz 5 milyar Avro. Elbette brüt
olarak. Bir o kadar da a¤›rl›kl› Irak olmak üze-
re Ortado¤u, ‹ran, Körfez ülkelerine seferleri-
miz var. Oradaki navlun ücretleri bunlara na-
zaran biraz daha düflük, bunlar›n yar›s› diyebi-
liriz. Hepsi toplam 7 milyar Avro düzeyindedir. 

■ Özellikle Avrupa’ya yönelik tafl›mac›l›kta
karfl›laflt›¤›n›z s›k›nt› nedir? 

Baz› ülkelerde uluslararas› tafl›malar küçük
müteflebbislerce gerçeklefltiriliyor. Bizim ülke-
mizdeki uluslararas› nakliyeciler daha kurum-
sal, daha güçlü flirketler. Örne¤in bir Bulgar,
bir Macar, bir Roman nakliyecisi bir TIR’›n sa-
hibi olunca uluslar aras› tafl›mac›l›k yapabili-
yor. Bir çeflit esnaf ifli diyebiliriz. Bunlar, hükü-
metleri üzerinde bask› kuruyorlar. Hükümetle-
rine, ‘biz de bu alandan para kazanmak istiyo-
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ruz, di¤er ülkelerin nakliyelerine k›s›tlama-
lar getirin’ diyorlar. Hükümetler de onlar›
dikkate almak zorunda.  

■ Ham petrolle birlikte artan akaryak›t
fiyat› tafl›mac›l›k üzerinde bir bas›nç olufl-
turuyor mu? 

Petrol ve akaryak›t fiyatlar›n›n genel se-
viyesinin giderek artmas› nakliye fiyatlar›n›
yükseltiyor. Nakliyecileri de olumsuz etkili-
yor. Nakliyeci petrole gelen her zamm›, ta-
fl›mac›l›k ücretine hemen an›nda yans›ta-
m›yor. O kolay bir ifl de¤il, kâr›ndan azalta
azalta, iyice b›çak kemi¤e dayand›¤›nda ar-
t›k bir zam yap›yor. Zor bir mesele.

■ Türk tafl›mac›l›k filosunun, Avrupa ül-
keleriyle karfl›laflt›rarak, rekabet gücü hak-
k›nda bilgi verir misiniz?

2003 y›l›ndan sonra tafl›mac›l›k mevzu-
at›nda önemli düzenlemeler yapt›k. Bu dü-
zenlemelerde kurumsallaflmay› hedef al-
d›k. Bu çerçevede Türk uluslararas› tafl›ma-
c›l›k filosu yafl bak›m›ndan, flu anda Avru-

pa’n›n hemen hemen en yeni filosu konu-
muna geldi. Çevreci, yeflil araçlara sahibiz.
Firmalar›m›z da çok baflar›l›. 

■ Peki, müzakerelerde en çok özellikle
kotay› art›rma konusunda sorun yaflad›¤›-
n›z ülke ya da ülkeler hangisi?

Her ülkeyle müzakere kolay olmuyor.
Ama en çok hangi ülkelerle müzakerede
zorlan›yoruz? ‹talyanlar, Ruslar, Avustur-
yal›lar, Macarlar, kriz anlar›nda Bulgarlar. 

■ Bu sektör kaç kifliye ekmek veriyor
afla¤› yukar›?

Bizim uluslararas› lisansl› firma say›m›z
flu anda bin 600. Çal›flan motorlu tafl›t say›-
s› afla¤›-yukar› 70 bin. Ortalama sürücü sa-
y›s› her bir araç için 2 olmak zorunda. 140
bin dolay›nda faal sürücü söz konusu. Bin
500 flirketin lojisti¤i, idari yönetimi vesaire-
si dikkate al›nd›¤›nda 70 bin kifli de bu alan-
larda istihdam ediliyor. 200-210 bin net ça-
l›flan› var diyebiliriz. 
■ Gümrük Birli¤i, mallar›n serbest dolafl›-
m›n› öngörüyor. Ancak, mallar› tafl›yacak ta-
fl›tlar için serbest dolafl›m söz konusu de¤il.
Bu durumda serbest dolafl›m nas›l olacak? 

Evet, asl›nda Gümrük Birli¤i müzakere-
lerinde bu konunun da ele al›nmas› gere-
kirdi. Çünkü Avrupa Birli¤i, tafl›mac›l›k fa-
aliyetini hizmet kabul ediyor. Hizmetlerin
serbest dolafl›m› yok. Ama tafl›mac›l›k bir
hizmet türü. Di¤er yandan da tafl›mac›l›k,

malla ba¤lant›s› oldu¤u için d›fl ticarette
özel bir yere sahip. Bu alana istisna getirile-
bilirdi diye düflünüyorum. Geçmiflte müza-
kere edilse, iyi bir strateji takip edilse olabi-
lirdi diye düflünüyoruz. Sonuçta tafl›t olma-
dan, nakliye olmadan nas›l dolaflacak mal?
Olmaz.

■ Türkiye, AB dâhil tüm ülkelere kota
uygulamas›n› karfl›l›kl› olarak kald›rmay›
öneriyor, öyle de¤il mi?

Biz bunu söylüyoruz ama yanaflm›yorlar,
yani biz ülke olarak buna haz›r›z. Bu tekli-
fimiz hepsine aç›k. 

■ Kota kalkarsa, bundan Türk tafl›mac›-
l›k sektörü nas›l etkilenir?

Bafllang›çta belki bizim aleyhimize olan
bir k›s›m geliflmeler yaflanabilir. Ama orta
vadede bizim lehimize olur. ‹hracat›m›z›n
maliyetleri düfler. Daha farkl› imkânlara
kavuflabiliriz. Nakliyecilerimiz ilk aflamada
bir zorluk yaflayabilir; ama dayan›kl›y›zd›r,
onu tolere ederiz.

PETROL VE AKARYAKIT
F‹YATLARININ GENEL
SEV‹YES‹N‹N G‹DEREK

ARTMASI NAKL‹YE
F‹YATLARINI YÜKSELT‹YOR.

NAKL‹YEC‹LER‹ DE
OLUMSUZ ETK‹L‹YOR.
NAKL‹YEC‹ PETROLE
GELEN HER ZAMMI,

TAfiIMACILIK ÜCRET‹NE
HEMEN ANINDA
YANSITAMIYOR.
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• Kredi Kartı Uygulamaları
• Atm Operasyonu

• Pos ve ‹flyeri Operasyonu

• Kart Kiflisellefltirme

• Baskı ve Zarflama

• Müflteri Ba¤lılık Uygulamaları

Provus, sürekli geliflen teknolojik altyap›s› ve üretti¤i
katma de¤erli projelerle, ödeme sistemlerindeki
güçlü ifl orta¤›n›z olmaya devam ediyor...
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“Otomobil say›s›ndaki h›zl› art›fla paralel olarak
kentlerimizde de altyap›n›n ayn› h›zda geliflmemesi

çeflitli problemleri beraberinde getiriyor. 
O bak›mdan planlama sadece otomobiller için 

de¤il, yayalar da düflünülerek yap›lmal›.”



T
ürkiye’de son y›llarda, özel araç
sahipli¤i say›s›nda rekorlar k›r›l›-
yor. Araç sahipli¤i yaflam› kolay-
laflt›rsa da birçok sorunu berabe-
rinde getiriyor; yetersiz alt yap›,

trafik t›kan›klar›, kaza ve yaralanmalar,
köprü ve yol geçifllerinde y›¤›lmalar bu
sorunlardan bafll›calar›. Türkiye’nin özel-
likle alt yap›s›n›n artan araç say›s›n› kal-
d›r›p kald›ramayaca¤› konusu tart›flma
konusu olurken Türkiye ‹statistik Kuru-
mu’nun, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve-
rilerine dayanarak yay›mlad›¤› verilere
göre, 2005 y›l› Aral›k ay›nda 11 milyon
145 bin 826 olan toplam araç say›s› 2009
y›l› Aral›k ay›nda 14 milyon 316 bin 700’e
ulaflm›fl durumda. Toplam araç say›s›n›n
yaklafl›k yüzde 70’ini otomobiller olufltu-
ruyor. Sadece Ankara ilinde özel otomo-
bilin toplam tafl›tlar içindeki pay› yakla-
fl›k yüzde 50’lerde seyrediyor.

Bu durum, do¤al olarak alt yap› soru-
nunu gündeme tafl›yor. Alt yap› çal›flmala-
r› olarak neler yap›l›yor? Neler yap›lmas›
gerekiyor? Bu sorular›n cevab›n› Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tra-
fik Planlamas› ve Uygulamas› Anabilim
Dal› ö¤retim üyesi Yrd. Doç.Dr. Ebru
Vesile Öcal›r Ba¤lant› Noktas›’na verdi.
“Alt yap› da paralel olarak geliflmeli”

H›zla artan araç say›s›n›n özellikle
kentlerde yaflam kalitesini hissedilir
oranlarda düflürdü¤ünü ifade eden Öca-
l›r, genel olarak iflin özünde planlama

probleminin yatt›¤›n› vurguluyor. Öcal›r
flunlar› söylüyor: “Tek ifllevli yerleflim
yerleri yaparak birbirinden kopar›rsak
tekrar birbirine ba¤lamak için mesafeler
uzad›¤› için mutlaka motorlu ulafl›m tür-
lerine ihtiyaç duyaca¤›z. Hâlbuki yerle-
flim desenlerini kullanarak ifl yapm›yo-
ruz. Uzun süredir trend yerleflim yerleri-
ni birbirinden kopar›p farkl› yönlere da-
¤›tmak yönünde. Özel otomobil kullan›-
c›s› hareket özgürlü¤ü kazan›rken kent-
sel büyümede s›n›rlar kaybedildi bu du-
rumda. Sonuçta ulafl›lan ekolojik ayak
izinin büyüklü¤ü, dünyan›n kald›rma ka-
pasitesinden 3 kat fazlad›r. Planlama di-
siplin olarak toplumun bütününün refa-
h›n› gözetmek durumundad›r. Sürdürü-
lebilir bir ulafl›m yap›s› için planlaman›n
merkezine ölçek olarak insan yerlefltiril-
melidir. Bu nedenle, ulafl›m sistemi olufl-
turulurken, kiflisel keyifler de¤il sistem
davran›fl›n›n gerçekli¤ini temel alan de-
¤erler sistemi göz önüne al›nmal›d›r.” 
“Toplu tafl›ma desteklenmelidir”

Öcal›r, özel araç sahiplili¤ini destekle-
yen politikalar sonucunda kentlerdeki
otomobil say›s›nda yanflanan art›fl›n, alt
yap›n›n verimli kullan›lmas›n› engelledi-
¤ine vurgu yap›yor. Ulafl›m altyap›s›n›
oluflturmakla yükümlü yetkililerin, önce
toplumun tümünü ilgilendiren yat›r›mla-
ra öncelik vermeleri gerekti¤ine dikkat
çekiyor. Kentteki alt yap›n›n sadece oto-
mobiller için de¤il, yayalar›n da düflünü-
lerek planlanmas› gerekti¤ine iflaret
eden Ebru Vesile Öcal›r, flu de¤erlendir-
meyi yap›yor: “Özel araçla ulafl›m için
yat›r›m yap›lmadan çok daha önce, ayn›
bafllang›ç-var›fl noktalar› aras›nda, çok

say›da kifliyi en az enerji ve maliyetle ve-
rimli flekilde tafl›yacak toplu tafl›ma altya-
p›s›n›n oluflturulmas› gerekmektedir.
Kentlerdeki altyap›n›n sadece otomobil
merkezli de¤il, yayalar› ve toplu tafl›may›
destekleyen ve yaflam kalitesini yükselte-
cek planlamalarla yap›lmas› oluflturul-
mas› gerekmektedir.”
“K›z›lay Meydan› yayalafls›n”

Artan araç ve alt yap› konusuna Anka-
ra örne¤ini veren ve K›z›lay Meydan›’n›n
yayalaflmas›n› öneren Öcal›r, flöyle devam
ediyor: “Kent merkezinde, yaya yollar›na,
kent meydanlar›na, al›flverifl caddelerine
ihtiyac›m›z var. Çocuklar›m›z sokakta ko-
fla kofla oynas›n hatta K›z›lay Meydan› ya-
yalaflsa ne güzel olur. Demek hiçbirimizin
akl›na gelmiyor. Çünkü ulafl›m problemi
dedi¤imiz fleyin kesintisiz trafik oldu¤unu
zannediyoruz. Hâlbuki o iflin arac›. Temel
olan insan›n A noktas›ndan B noktas›na
en rahat nas›l ulaflaca¤›.” 
“Planlama sistemi sadece 
otomobil için çal›fl›yor”

“Kentin bütün sokaklar›nda rahatça yü-
rüyebilmeyiz. Fakat planlama sistemi sa-
dece otomobil kullanan sürücüler için ça-
l›fl›yor. Kullan›lan otomobilin gidece¤i yo-
lun yap›m maliyetinin bedelini ise toplu-
mun geri kalan› ödüyor. Baflka alanlara
harcanacak paralar otomobil sürücüleri
konforu yaflas›n diye harcan›yor. Adil de-
¤il. Özel araç kullanman›n bedeli olmas›
gerekiyor, para olarak ödenmeli.” 
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“Araç say›s› artt›kça alt yap›
sorunlar› ortaya ç›k›yor”

Haber: SATI ALP SEZD‹RMEZ

Türkiye genelinde y›llara ba¤l› motorlu tafl›t say›lar› 
Y›l Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon Motosiklet Özel Amaçl› Tafl›tlar Traktör
2005 11.145.826 5772745 338539 163390 1475057 676929 1441066 30333 1247767
2006 12.227.393 6140992 357523 175949 1695624 709535 1822831 34260 1290679
2007 13.022.945 6472156 372601 189128 1890459 729202 2003492 38573 1327334
2008 13.765.395 6796629 383548 199934 2066007 744217 2181383 35100 1358577
2009 14.316.700 7093964 384053 201033 2204951 727302 2303261 34104 1368032
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reytinge de¤iflmem
ALKIfiI

‹PEK ÇEKEN 

“BANA ÖYLE B‹R ROL GEL‹YOR K‹ ÖRNE⁄‹N B‹R MANKEN‹
CANLANDIRACA⁄IM. BEN B‹R MANKEN BULUP KEND‹M‹

ÇALIfiTIRIRIM. TÜRK‹YE’N‹N BUGÜNKÜ DURUMUNDA ‹SE GÜZEL
KIZ, YAKIfiIKLI ERKEK, BEBEK SURATLI YÜZ ‹STEN‹YOR. KEND‹

SESLER‹N‹ KULLANAMAYACAK KADAR AC‹ZLER.”

“Cep telefonu en son alan 
insanlardan›m. Çok karfl› ç›km›flt›m. 

fiimdi de diyorum ki e¤er bu hayat›m›zda
olmasayd› ne olurdu. Özellikle k›z›m

büyüdükten sonra ona ulaflabilmek ad›na
daha çok önem arz etti. Cep telefonunu

model ya da görüntüsüne göre de¤il
iletiflim kurmak ad›na kullan›yorum.”
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evlet Tiyatrosu kökenli dev
oyuncular›n oynad›¤›, günümüz
televizyon sektörüne birçok ünlü
ismi kazand›rm›fl bir dizi olan
‘Ferhunde Han›mlar’da Nevzat
rolüyle tan›d›k onu. Bugün rey-
ting bulamay›p, birkaç bölüm

sonra ekranlara veda eden ya da reytingi
ile olup bir süre sonra s›k›nt› veren diziler-
den olmad› Ferhunde Han›mlar; tam bin
350 bölüm yay›nland›. Televizyon tarihine
her zaman hat›rlanacak bir yap›m olarak
geçti. ‹flte o dizinin ‘sevimli, ak›ll›, güzel’ k›-
z› idi Nevzat. Nevzat’a can veren ise Anka-
ra Devlet Tiyatrosu oyuncusu ‹pek Çe-
ken’di. Bugün hiçbir dizide rol alm›yor an-
cak tiyatro seyircisi onun keyifli oyunculu-
¤unu 25 y›ld›r izlemeye devam ediyor. Ba¤-
lant› Noktas›’n›n konu¤u olan sanatç›, sa-
natç›ya yak›fl›r bir tan›mla söylefliye bafll›-
yor: “Hayat bir tiyatro sahnesidir, bu sah-
nede hepimiz birer oyuncuyuz.” 

■ Nevzat rolüyle tan›d›¤›m›z ‹pek Çeken
nas›l biri? Rollerinde canland›rd›¤› gibi bi-
raz telafll›, sevecen, duygusal ve k›p›r k›p›r
m›?

Nas›l bulduysan›z beni öyleyim. Görün-
dü¤üm gibiyim. Yapmac›k olmay› sevmiyo-
rum. 

■ Tiyatro hayat›n›z›n neresinde? 
Hayat›m›n ayr›ca hepimizin de tam için-

de. Hayatta, sahne aç›ld›¤› zaman bin bir
çeflit tiyatro görüyorsunuz. Hayat bir tiyat-
ro sahnesi ve biz de oyuncular›z. A¤layan

bir bebek olarak do¤uyoruz,  sonra kendini
be¤enmifl genç delikanl›lar oluyoruz. So-
nunda da nine ya da dede oluyoruz, yaflam
boyunca tafl›d›¤›m›z rollerin bafll›calar›
bunlar. 

■ Tiyatro e¤itimi almayanlar›n veya
oyuncu olmayanlar›n tiyatro oyunlar›nda,
dizi ve filmlerde oynamalar›n› nas›l yorum-
luyorsunuz?

1980’lerde bu ülkede gerçekten bir sa-
natç› kavram› vard›. fiimdi art›k ben ‘benim
zaman›m’ diyebilece¤im yafltay›m. Herkes
sanatç›, ben sanatç› diyemiyorum. Çünkü
ben okulluyum. Bunun için gerçekten dir-
sek çürüttüm. Çok önemli rollerde oynay›p
7 y›l Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yönetici-
lik yapt›m. Konservatuarda ö¤retim görev-
lili¤im devam ediyor. Oyunculuk rol, diksi-
yon, mimik dersleri veriyorum. 25 y›ll›k
devlet tiyatrosu sanatç›s›y›m. Bana öyle bir
rol geliyor ki örne¤in bir mankeni canlan-
d›raca¤›m. Ben bir manken bulup kendimi
çal›flt›r›r›m. Bu yüzden 4 y›l okuduk, 2 sene
master yapt›k. Bir de üstelik okula oyuncu-
luk hocas› olduk. Bu eleklerden elenme-
den sahneye ç›k›lmaz. Türkiye’nin duru-
munda bunu yapanlar güzel k›z, yak›fl›kl›
erkek, bebek suratl› yüz isteniyor. Kendi
seslerini kullanamayacak kadar acizler. 

■ E¤itim almak yetenek kat›yor mu?
Taklit yapmak önemli de¤il. Tiyatro tak-

litten do¤mufltur ama ben anlad›m ki okul-
lu olmak farkl› bir fley. Okulda farkl› bir
e¤itim ve ö¤retim var. Bir insan ya da
oyuncu yetenekle do¤ar.  Yetenek bir ha-
murdur. E¤itim almak ise bu hamuru flekil-
lendirir. ‹stedi¤in kadar yetene¤in olsun
e¤itim almadan kendini y›rtmana ra¤men
hiçbir fley olmaz. 

■ Hepimizin oyuncu oldu¤unu söyledi-

DD  
Haber: SATI ALP SEZD‹RMEZ
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¤iniz bu dünya sahnesinde en iyi rolünü-
zün hangisi oldu¤unu düflünüyorsunuz?

Çok farkl› roller var. 1991- 1992 y›l›nda
Tenessee Williams’›n “Düfller Yolu” adl›
oyununda Çingene k›z› Esmeralda ve Çin-
gene k›z›n erkek kardefli olan Abdullah’›
ayn› oyunda oynam›flt›m. Saçlar›m üç nu-
mara idi. ‹ki rolü de ayn› oyunda oynad›m.
Seyircinin karfl›s›na selama Çingene k›z›
olarak ç›kt›¤›mda sar› bir peruk takarak ç›-
k›yordum. Alk›fllar s›ras›nda peru¤u ç›kar›p
bir anda Abdullah oluyordum. fiafl›rma ses-
leri. Alk›fl yükseliyor. Bu müthifl bir fleydi.
Oyun içinde oyun yap›yordum. John Stein-
beck’in Gazap Üzümleri’nde oynarken k›-
z›m Zeynep’e hamileydim. Karn›mdayken
beraber oynad›k. Turnelere beraber gittik.
Turgut Özakman’›n  “Bir fiehnaz
Oyun”unu çok sindirmifltim. ‘Özakman,
‹pek Çeken için bu oyunu yazd›’ demifllerdi.

■ Sizi sahne d›fl›nda Ferhunde Han›m-
lar’la tan›d› seyirci de¤il mi? 

Ferhunde Han›mlar oldukça do¤al bir
diziydi. Yapmac›k hiçbir taraf› yoktu. Tür-
kiye’de ilk defa sitcom mant›¤› TRT’yle
bafllad›. Ana kast›n kurulmas›nda tiyatro
sanatç›s› olmayan kimse yoktu. Çok uzun
sürdü. Bin 350 bölüm oynad›k. Hala onun
tekrarlar› oynan›yor. Ah keflke olsa da ye-
niden izlesek diyen birçok izleyiciyle karfl›-
lafl›yorum. Arkama dönüp bakt›¤›m zaman
4 bin bölüm var. 

■ Dizi tekrarlar› için telif hakk› ödeni-
yor mu size?

Bu flekilde bir yasam›z yok maalesef. Bu
bizim eme¤imizin sömürüsü oluyor. Gerek
çekenler, gerek bu ifle para dökenler olsun.
4 bin bölümden söz ediyorum. Paraya dö-
künce yay›nland›¤› ve yay›nland›ktan sonra
ki kazanaca¤›m›z paray› düflünün. 

■ Tiyatroda ‘alk›fl’, televizyonda ‘rey-
ting’ hangisi sizi daha çok tatmin ediyor?

Alk›fl tabii ki. Bana ne reytingden! Çün-
kü reyting düflmeye bafllad›¤› anda zaten
televizyon kanal› diziyi yay›ndan kald›r›yor.
Alk›fl baflka bir fley. Onu hiçbir fleye de¤ifl-
mem. Reyting almayan bir iflte siz do¤ru
yapt›¤›n›z›n fark›ndaysan›z kendinizi alk›fl-
laman›z laz›m. Reytingleri iyi giden iflleri

de be¤enmiyorum aç›kças›. 
■ Tiyatroda sergilenen oyunlar›n seyir-

cinin ilgi, be¤eni ve beklentilerini karfl›lad›-
¤›n› düflünüyor musunuz?

Çok seyircisi olan oyunlar›m›z var. Bu
ra¤betin olmas›n›n yan› s›ra önemli olan
halk›n kültür seviyesini yukar› çekecek
oyunlar›m›z olmal›. ‹yi oyunlar da var kö-
tü oyunlar da var. Seyirci aç. E¤lendirir-
ken ö¤reten, a¤lat›rken düflündüren oyun-
lar laz›m. 

■ Devletin tiyatrosu olmal› m›?
Evet, olmal› ki ö¤rensinler, halk›m›z

okumuyor. Güzel fleyleri vermek laz›m.
Özel tiyatro mant›¤› do¤ru bir mant›k de-
¤il. Özel tiyatro gifle kayg›s› duyan tiyatro-
dur. Bir oyunu para kazanmak için yapar.
Devletin tiyatrosunun görevi ise kültür, bil-
gi ve görgü afl›lamakt›r. Özel tiyatroda hiç-
bir flekilde klasik bir oyunu, bir meddah›,
Türk klasik oyunlar›n› seyredemezsiniz. 

■ Son dönemde izledi¤iniz diziler hangi-
leri?

Öyle Bir Geçer Zamanki, Muhteflem
Yüzy›l dizilerini takip ediyorum. Esinlene-
rek yaz›lm›flsa da eskilerimi g›d›kl›yor. Tari-
hi seviyorum. Ad›n› Feriha Koydum dizisi-
ni de, çünkü benim de k›z›m oldu¤u için, o
gençli¤i, kimlerin ne yalan söyleyip söyle-
medi¤ini anlamak için izliyorum. Gençle-
rin bu dizileri izlemesini tavsiye ediyorum. 

■ Dizi veya sinema projeniz var m›? 
Teklifler çok var. Bunun için ‹stanbul’a

gitmek gerekiyor. Ayr›ca gelen senaryolar
Türk aile yap›s›n›n içinde bulunan senar-
yolar de¤il. Reyting belas›ndan dolay› yo-
ruldu¤uma de¤mez diye düflünüyorum. Ai-
le kavram› flu an için daha a¤›r bas›yor. K›-
z›m, kocam, çiçeklerim, kedilerim benim
için daha önemli. 

■ S›k s›k seyahat ediyor musunuz? 
Param oldu¤u sürece seyahat etmeyi çok

seviyorum Özellikle yurt d›fl›na oyun sey-
retmek için gidiyorum. Gitti¤im zaman da
tiyatro, müze, ören yerleri, gezmektense
akflamlar› tiyatroda oyun s›ralar›na girip o
oyunlar› izlemeyi tercih ediyorum. Karayo-
lu, denizyolu ile seyahat etmeyi sevmiyo-
rum. Fiyatlar› ucuzlad›¤› için uçakla seya-
hat etmeyi daha çok tercih ediyorum.

■ ‹letiflim araçlar›yla aran›z nas›l? En
çok hangilerini tercih ediyorsunuz?

Cep telefonu en son alan insanlardan›m.
Çok karfl› ç›km›flt›m. fiimdi de diyorum ki
e¤er bu hayat›m›zda olmasayd› ne olurdu.
Özellikle k›z›m büyüdükten sonra ona ula-
flabilmek ad›na daha çok önem arz etti.
Model ya da görüntüsüne göre de¤il ileti-
flim kurmak ad›na kullan›yorum.

■ Son dönemlerde Türkiye’de iletiflim
ve ulafl›m sektörüne dair geliflmeleri göz-
lemleme flans›n›z oldu mu?

Türkiye’de ulafl›m› yer üstü ve yer alt›
olarak ay›rmak laz›m. Yer üstü dedi¤imiz
havayollar›  son derece iyi. Hava trafi¤ini
Türkiye çözmüfl durumda. 

Dizi teklifleri çok var. Bunun için ‹stanbul’a gitmek gerekiyor. Ayr›ca gelen senaryolar
Türk aile yap›s›n›n içinde bulunan senaryolar de¤il. Reyting belas›ndan dolay›

yoruldu¤uma de¤mez diye düflünüyorum. Aile kavram› flu an için daha a¤›r bas›yor.
K›z›m, kocam, çiçeklerim, kedilerim benim için daha önemli.”‘’
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‹NTERNET‹N hayat›n merkezi haline gelmesine
kimse kay›ts›z kalam›yor. Görme engelliler de bu sebeple in-
ternet kullan›m›ndan geri kalmak istemiyor. Engellilerin inter-
net talepleri her gün bu konuda yeni teknolojilerin üretilmesi-
ni sa¤l›yor.  Bu konuda çal›flan firmalar ürünlerini giderek ge-

lifltiriyor. Bugün son teknoloji sayesinde engelliler, bilgisayar-
lar›n› Türkçe olarak ve sesle kumanda edebiliyor, internette
arama yapabiliyor, e-posta gönderebiliyor ve kendi bloglar›n›
oluflturabiliyor. Ayr›ca bilgisayar ekran›ndaki tüm yaz›lar sesli
ve Türkçe olarak okunarak, görme engellilerin kolayl›kla bilgi-
sayar kullan›lmas›na imkân veriliyor. 

Türkiye’deki görme engelliler için yeni teknolojiler üreten
Sestek CEO’su Prof. Dr. Levent Arslan, görme engellilere yö-
nelik yaz›l›m gelifltirme konusuna büyük önem verdiklerini be-

»

Görme engelliler
‹NTERNET SÖRFÜNDE!

Görme engelli Ça¤r› Do¤an

Sestek CEO’su 
Prof. Dr. Levent Arslan
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lirtiyor. Arslan, ses teknolojilerinden fayda-
lanarak ürettikleri hayat› kolaylaflt›ran çö-
zümlerle y›llard›r görme engelliler için bilgi-
ye ulaflman›n yolunu sunmakta olduklar›n›
söylüyor. Arslan, “Haz›rlad›¤›m›z çözümler
arac›l›¤›yla görme engellilerin internet ve
sosyal medya araçlar›n› kolayca kullanabil-
melerini, günlük ve ifl yaflamlar›nda bilgisa-
yardan etkili bir flekilde faydalanabilmeleri-
ni sa¤lamay› amaçl›yoruz. Görme engellile-
re yönelik ürün gam›m›z›n yöneticili¤i yine
bir görme engelli bir çal›flan›m›z taraf›ndan
üstlenilmifl bulunuyor. Sestek olarak gelifl-
tirdi¤imiz ve farkl› amaçlara yönelik özel ya-
z›l›mlar, bugün itibariyle 50 bin görme en-
gelli vatandafl›m›z›n bilgisayar›nda kullan›l›-
yor.” diyor. 

Türkiye’deki 50 bin görme engellinin ter-
cih etti¤i teknolojileri ürettiklerini aktaran
Arslan, hayata geçirdikleri çözümlerle gör-
me engellilerin yaflant›s›na önemli kolayl›k-
lar getirdiklerini anlat›yor. Arslan’›n verdi¤i
bilgilere göre son dönemlerde kullan›ma su-
nulan; GVZ NetOkur Plus, dijital ortamda-
ki metinlerin insan sesi do¤all›¤›nda ve anla-
fl›labilir biçimde seslendirilmesini sa¤laya-
rak görme engellilerin kolayl›kla bilgisayar
kullanmas›na olanak tan›yor. Paket içerisin-
de bulunan dört farkl› ses seçene¤i ile gör-
me engellilerin bilgisayar kullanmalar›n›
sa¤lamak amac›yla gelifltirilmifl olan JAWS
for Windows, Window Eyes ve NVDA gibi
‹ngilizce ekran okuma programlar› Türkçe
konuflabiliyor. GVZ NetOkur Plus, görme
engelli ya da okuma güçlü¤ü çeken kullan›-
c›lar›n bilgisayar ortam›ndaki tüm metinleri
dinleyebilmesine ve MP3 format›nda kay-
detmesine olanak tan›yor.

Yeni gelifltirilen bir di¤er yaz›l›m GVZ
FreeTalk ise, mikrofon arac›l›¤›yla

bilgisayara söylenilenleri eflza-
manl› olarak metne dönüfl-

türüyor ve bilgisayar›n
sesli komutlarla yönetil-
mesini sa¤l›yor. GVZ
FreeTalk’un klavyeye
duyulan ihtiyac› orta-
dan kald›rmas›, fizik-
sel sebeplerle klavye
kullanmas› mümkün

olmayan kullan›c›lar›n
da kolayl›kla bilgisayar

kullanmas›na olanak tan›-
yor. GVZ FreeTalk yaz›l›m›-

n›n içinde yer alan DosyaOkur

isimli program ise bilgisayardaki tüm metin-
leri seslendirerek okuma güçlü¤ü çeken kul-
lan›c›lar›n metinleri dinleyerek ifllem yap-
malar›n› sa¤l›yor. GVZ FreeTalk sayesinde
kullan›c›lar internette arama yapma, e-pos-
ta oluflturma, blog yazma gibi ifllemleri sesli
komutlarla gerçeklefltirerek aktif biçimde
bilgisayar kullanabiliyor.

Sestek bünyesinde görme engellilere yö-
nelik ürün gam›n›n yöneticili¤ini yapan ve
kendisi de görme engelli olan Ça¤r› Do¤an
ise gelifltirdikleri çözümlerin kullan›m alan-
lar›na dikkat çekiyor.  Do¤an flu bilgileri ve-
riyor: “NetOkur Plus sayesinde, görme yeti-
sini kullanamayan ya da k›s›tl› olarak kulla-
nabilen bireyler bilgisayar ekran›nda olan
biten geliflmeleri, e-postalar›, elektronik or-
tama aktar›lm›fl kitaplar›, internet sitelerini
baflka birinin yard›m› olmaks›z›n okuyabili-
yorlar. NetOkur Plus hâlihaz›rda 100’e ya-
k›n kuruluflun görme engellilere hizmet ve-
ren birimlerinde kullan›l›yor. Konuflma
Sentezleme (Text to Speech) teknolojisi ala-
n›nda gelifltirdi¤imiz çözümler sayesinde,
kurulufllar ATM, kiosk, web siteleri gibi diji-
tal ortamlarda bulunan bilgilerin otomatik
olarak seslendirilmesini ve böylelikle hiz-
metlerinden görme yetisi s›n›rl› olan birey-
lerin de faydalanabilmesini sa¤l›yor. Konufl-
ma Sentezleme alan›ndaki çözümümüz
GVZ TTS ise engellilere yönelik olarak ge-
lifltirilen çeflitli donan›mlar›n (görme engel-
liler için gelifltirilen kitap okuma makineleri
ya da konuflma güçlü¤ü çeken ALS hastala-
r› için gelifltirilen yard›mc› cihazlar) Türkçe
konuflmas› için de kullan›l›yor.”

“Haz›rlad›¤›m›z
çözümler arac›l›¤›yla

görme engellilerin internet
ve sosyal medya araçlar›n›
kolayca kullanabilmelerini,
günlük ve ifl yaflamlar›nda

bilgisayardan etkili bir flekilde
faydalanabilmelerini

sa¤lamay›
amaçl›yoruz.”

Bugünkü 
teknoloji sayesinde

engelliler,
bilgisayarlar›n›

Türkçe olarak ve
sesle kumanda

edebiliyor,
internette arama

yapabiliyor, e-posta
gönderebiliyor ve

kendi bloglar›n›
oluflturabiliyor.

Ayr›ca bilgisayar
ekran›ndaki tüm

yaz›lar sesli ve
Türkçe olarak

okunarak, görme
engellilerin

kolayl›kla
bilgisayar

kullan›lmas›na
imkân veriliyor.
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KONYA, dünyan›n en eski medeni-
yetlerine ev sahipli¤i yapm›fl bir ilimiz. Birçok
savafla flahitlik etmifl, Osmanl›'ya baflkentlik
yapm›fl, Mevlana gibi yetifltirdi¤i ‹slam büyük-
leri ile de dünyada ün salm›fl bir flehrimiz. Bu-

ram buram tarih kokar. Kentin tarihe flahitli¤i
devam ederken flimdilerde yeni bir heyecan
söz konusu: H›zl› tren heyecan›… 

Eskiflehir'den sonra h›zl› tren art›k Ankara-
Konya seferlerine de bafll›yor. H›zl› tren cofl-
kusu tüm flehri sarm›fl durumda. Coflkuyu yük-
sek tonda yaflayanlar›n bafl›nda Konya Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Tahir Akyürek geliyor.
Akyürek, dünya flehri Konya'y› flimdiden h›zl›

»

Tahir Akyürek:

“Konya h›zl› trene haz›r”

Konya Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan düzenlenen '100
Günde 100 Etkinlik' program›nda
Mazhar-Fuat-Özkan konser verdi.
Baflkan Akyürek, konserde
müzikseverlere hitap etti.

“ fiehrimiz, h›zl› trenin hizmete girmesiyle 
Ankara'n›n ve yak›n zamanda da ‹stanbul'un bir komflusu
haline gelecektir. Art›k, Konya'da oturarak Ankara'da
okumak ve çal›flmak imkân dâhilinde olacak. ”
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trene haz›r hale getirdi. Eksikleri önemli
ölçüde tamamlad›. Bunun için önce fle-
hir içi trafi¤ini düzenledi. H›zl› tren pro-
jesi kapsam›nda, Konya flehir içi ulafl›-
m›nda kullan›lmak üzere banliyö hatt›-
n›n hizmete verilmesi için haz›rl›klar› ta-
mamlad›. Hatta ihtiyaç duyulan bölge-
lerde alt ve üst geçitler bile yap›ld›. 

Ankara-Konya aras›n› 1 saat 15 daki-
kaya düflürecek h›zl› tren seferleri için
yap›lan haz›rl›klar› Konya Büyükflehir
Belediye Baflkan› Tahir Akyürek, Ba¤-
lant› Noktas›'na de¤erlendirdi. ‹ki flehir
aras›ndaki h›zl› tren hatt› ile Konya'n›n
tarihi bir süreci yaflad›¤›n› vurgulayan
Baflkan Akyürek, “Konya belediyecilik-
te tüm Türkiye'ye örnektir. H›zl› tren de
bu anlamda flehrin her alanda geliflmifl-
li¤inin ve yükseliflinin göstergesidir.
H›zl› trenin hizmete girmesiyle Anka-
ra'n›n ve yak›n zamanda da ‹stanbul'un
bir komflusu haline gelecektir. Art›k,
Konya'da oturarak Ankara'da okumak
ve çal›flmak imkân dâhilinde olacak. ‹s-
tanbul'dan insanlar›m›z Konya'da çeflitli
ziyaretlerde bulunup ayn› gün dönebile-
cek. Böylece büyük bir sinerji olufla-
cak.” sözleri ile h›zl› trenin kente yapa-
ca¤› katk›lar› anlat›yor. 

Tahir Akyürek, h›zl› trenin Konya için
son derece önemli oldu¤una iflaret edi-
yor. Bunun için baflta Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an olmak üzere, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›, Konya milletvekilleri ve
TCDD Genel Müdürlü¤ü'ne emeklerin-
den dolay› teflekkür ediyor. 
41 yeni otobüsle flehir içi trafi¤i
rahatlat›ld›

Baflkan Akyürek, Konya'n›n ulafl›m
alan›nda ald›¤› mesafeyi de anlat›yor.
Toplu ulafl›m›nda öncü flehirlerden oldu-
¤unu vurguluyor. Anadolu'daki ilk hafif
rayl› sisteme Konya'n›n sahip oldu¤una
dikkat çeken Baflkan, “fiehrimizde 23 ki-
lometrelik mevcut hatta, 15 kilometrelik
yeni bir hat ilavesi yapaca¤›z.” bilgisini
veriyor. Akyürek, tramvaylar›n yenilen-
mesiyle ilgili ilk ihalelerin de bu y›l için-
de yap›laca¤›n› belirtiyor. Belediye ola-
rak engellilere büyük önem verdiklerini

bu kapsamda engelli vatandafllar›n rahat
kullanabilece¤i s›f›r tabanl›, klimal› ve
modern tramvaylar›n da bu dönemde
hizmete sunulaca¤›n› söylüyor. 

Baflkan Akyürek'in verdi¤i bilgilere gö-
re, Konya'da toplu ulafl›m belediye eliyle
yap›l›yor. Bu yönüyle de Türkiye'deki bir-
kaç ilden biri… Bu da kalite ve ucuzlu¤u
getiriyor. Konya'da son olarak, 10 körük-
lü, 31 solo otobüs vatandafl›n hizmetine
sunuldu. Baflkan ulafl›m alan›nda yap›lan
yenilikler hakk›nda da flu bilgileri veriyor:
“Konya'da, 2004 y›l›ndan bu yana 71
otobüs hizmete sunuldu. 118 otobüs re-
vize edildi. Filonun yüzde 60'› iyilefltiril-
di. Bugün filomuza yüzde 15'lik ilave ya-
p›yoruz. Al›nan otobüsler ve yap›lan re-
vizyonun toplam maliyeti 12.6 milyon
TL'dir. Belediyemizin hat say›s› 85, sefer
say›s› 2 bin 5. Toplu ulafl›m araçlar›m›z
da günde 201 bin, ayda 6 milyonun üze-
rinde yolcu tafl›yor. Araçlar›m›z günde
56 bin 636 kilometre yol yap›yor. Türki-
ye'nin etraf›n› en az 10 defa dolaflacak
kadar günlük sefer yap›yor. ‹flte tüm
bunlar› 638 personelle yap›yoruz.”  

Konya Büyükflehir Belediyesi,
Ankara'dan h›zl› trenle gelecek yerli
turistlerin de beklendi¤i Kültürpark
Akflamlar› ve Alt›nbaflak Kültür ve
Sanat Festivali kapsam›nda '100
Günde 100 Etkinlik' program›n›
düzenliyor. Ünlü sanatç›lar›n
kat›laca¤› etkinlik için Baflkan Akyürek
flunlar› söylüyor: “‹lk kez
gerçeklefltirilecek 100 Günde 100
Etkinlik program› flehrin kültür ve
sanat konusundaki geliflimine katk›
sa¤layacak. MFÖ konseri ile 25
May›s'ta bafllayan etkinlik süresince
halk oyunlar›ndan müzi¤e,
edebiyattan aç›k hava sinemas›na,
konserden tiyatroya, sergiden
sohbete tüm renkler kent halk› ile
buluflacak. Ayr›ca birbirinden ünlü
sanatç›lar›n konuk oldu¤u etkinlikler,
Kültürpark Amfi Tiyatro'da her akflam
saat 20.30'da bafllayacak.” 

100 günde 100
etkinli¤e h›zl› tren
yolcular› davetli!

Konya

“ H›zl› tren projesi kapsam›nda, Konya flehir içi ulafl›m›nda
kullan›lmak üzere banliyö hatt›n›n da hizmet vermesini sa¤layaca¤›z.
Belediye olarak h›zl› tren için gerekli haz›rl›klar› yapt›k. ”
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TUNCA Aydo¤an, sa-
nat hayat›na küçük yafllarda
piyano çalmakla bafllad›. fiim-
dilerde tiyatro, sinema ve dizi
oyuncusu olarak karfl›m›za ç›-
kan sanatç› bir zamanlar›n fe-
nomen dizisi ‘Y›lan Hikâyesi’
dizisinde Kürflat karakteriyle
herkesi kendine hayran b›rak-
m›flt›. Aydo¤an buradaki ‘kö-
tü adam’ karakteri ile göz dol-
durmufltu. Hayranlar›n›n
Kurtlar Vadisi’nde görmek is-
tedikleri sanatç› Aydo¤an’la
yol an›lar›n› konufltuk. Kendi-
si bizi geçmifle, tam 25 sene
öncesinde gerçeklefltirdi¤i bir
tren yolculu¤una götürdü. Ay-
do¤an hikâyesini flöyle anlatt›:

“25 sene önce bir tren yol-
culu¤u… Annem ve a¤abe-
yimle Ankara’ya gidiyoruz.
Gebze ya da ‹zmit’te trene
bir adam bindi. Yan›m›zdaki
koltu¤a oturdu. Elinde siyah
bir bond çanta. 15 yafllar›nda
çocuklar›z. Çanta dikkat çe-
kiciydi, James Bond filminin
de etkisi ile çok da ilgi görür-
dü. Biz çantan›n içinde ne ol-
du¤u ile ilgili fikir yürütür-
ken, bir süre sonra kompart›-
manda salatal›k, so¤an do-
mates hafif sirke kokusu ya-
y›lmaya bafllad›. Çantal› ada-
ma döndü¤ümüzde; çantan›n
içinden ç›kard›¤› yiyecekleri
büyük bir kay›k tabak içinde
b›çak ve kafl›k ç›kararak ço-

ban salata yapmaya bafllad›-
¤›n› gördük.”

“007 James Bond filmleri-
nin meflhur, gören herkeste
ilgi ve merak uyand›ran bu
çantan›n içinden domates, bi-

ber ç›kmas› çocuk akl›yla da
olsa bizde hayal k›r›kl›¤› ya-
flatm›flt›. Otomatik silahtan,
yüksek tahrip güçlü bomba-
ya, evrak tafl›maktan tutun
minyatür denizalt›ya kadar

her iflte kullan›labilen çok
amaçl› bir çantayd› bu. Bond
filmlerinden kaynakl› bu çan-
taya y›llarca bu anlamlar yük-
lenmiflti. Ama do¤rusu sefer
tas› gibi kullan›laca¤› kimse-
nin akl›na gelmemiflti. O tren
yolculu¤umuzda bunu da
görmüfl olduk.”

Bu ilgi çekici yol an›s›ndan
sonra iletiflim teknolojisi ve
di¤er ulaflt›rma araçlar› ile il-
gili de konuflan Aydo¤an,
uçaklar› çok seviyor. “Elimde
olsa hemen her gün uça¤a
binmek isterim.” diyen Aydo-
¤an’›n bu sözlerinden ‘uçak
uçurmay›’ da sevebilece¤i so-
nucu ç›kar›lsa da sadece ‘yol-
cu’ olarak kalmay› tercih etti-
¤ini söylüyor.
10 y›ld›r ayn› 
numaray› tafl›yorum

10 senedir de¤ifltirmedi¤i
telefon numaras› sanatç›n›n
ofisi gibi olmufl. “Kim beni
ararsa bu numaradan bulabi-
lir.” diyen sanatç› geçen y›l
üretilen, mesaj ve konuflma
d›fl›nda baflka bir özelli¤i bu-
lunmad›¤› için fiyat olarak da
uygun olan telefonun tam da
kendisi için oldu¤unu aktar›-
yor. Buradan da anlafl›l›yor
ki; cep telefonu sanatç› için
iletiflim arac› olmaktan öteye
gitmiyor. Sanatç› çok özellikli
telefonlara ihtiyaç duymad›-
¤›n› belirtiyor.  

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tunca Aydo¤an, merakla aç›lmas›n›
bekledi¤i gizemli bond çantan›n içinden salatal›k, domates, biber ve

kuru so¤an ç›kt›¤›n› görünce büyük hayal k›r›kl›¤› yaflad›. 

007
çantas›ndan 

‘çoban salata’ ç›kt›

James Bond

»





OSMAN
ÇAKMAKÇI

osmancakmakci@baglantinoktasi.com.tr
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Yaklafl›k iki ayd›r, demek uzun
denebilecek bir süredir, k›z›m› ziyaret

etmek üzere geldi¤im Antalya’n›n Gazipafla
ilçesindeyim. Buras› deniz kenar›nda 20 bin
kiflilik bir kasaba. Öyle de¤il mi, zaten uzun
zamand›r ‹stanbul’un curcunas›ndan uzakta
bir kasabada bulunmay› kafamdan
geçiriyordum. ‹stanbul büyük bir metropol
oldu, flehir içinde flehir, insanlar içinde insan,
zamanlar içinde zaman, her fley öyle h›zl›
ak›yor ki durup da flöyle bir soluklan›p da ne
yap›yorum ben, bu yapt›klar›m›n anlam› ne,
bu gidifl nereye diye soram›yor bile insan.
Son zamanlarda akl›ma iyice tak›ld› ya:
“‹nsan tatil yapmak için çal›fl›r.” ‹stanbul
aynen böyle. Kendi bafl›na “anlaml›” bir
yaflam yok orda. (Kendi bafl›na “anlaml›” bir
yaflam var m› ki acaba?) Her fley bir fleyden
ötürü var. ‹liflkiler dü¤üm dü¤üm olmufl
ba¤larla birbirine ba¤l›. Domino tafl› gibi bir
y›k›lmaya bafllad› m› her fley hepsi birden
y›k›l›yor. Alt›nda kal›yorsunuz.

Gazipafla’da en çok dikkat etti¤im,
dolay›s›yla kafam› yordu¤um konu “zaman”
meselesi oldu. Burada zaman yavafl ak›yor.
Nereye k›yasla? ‹stanbul’a k›yasla. Burada
zaman yavafl ak›yor demek do¤ru olmayabilir
fiziksel anlamda. Zira zaman dünyan›n kendi
etraf›ndaki dönüfl h›z›d›r. Gerçek zaman
odur. Di¤erleri toplumsal zamand›r. ‹liflkilere,
h›za ba¤l› zamand›r. Gazipafla’da zaman
yavafl ak›yor. Demek gerçek zamana yak›n
bir ak›fl h›z› var. Bu da insan› kendi içine
dönmeye, kendi iç dünyas›na bakmaya
yöneltiyor. Örne¤in ‹stanbul’da sormaya

zaman bulamad›¤›n›z sorular› burada
sorabiliyorsunuz. (‹stanbul’da bu sorular›
sormaya kalkmak bile saçmad›r; gereksizdir.
‹nsana gülerler.) ‹stanbul’da ise durum çok
farkl›. Orada acayip bir h›z var. Görecelik var.
H›z ne kadar artarsa yan›lsama da o kadar
artar. H›z görüntüleri kar›flt›rmam›za neden
olur. Düflüncelerin dü¤ümlenmesine,
kangren olmaya neden olur. Zaman›n içinde
de¤il de zaman›n peflinde yaflar gibiyizdir:
Onun peflinde t›knefes, onun h›z›na
ulaflmaya çabalayarak. Ne oluyor? Neden
oluyor Tanr›m? Bu olanlar neden baflka türlü
olmuyor da, böyle oluyor? 

Burada solukland›m. Zihnimle kendi
aramda aç›lm›fl olan mesafeyi kapatt›m.
Kendi zaman›m› yakalad›m. Ve uzun bir
geçmifl, gelecek muhasebesi yapt›m.
S›f›rland›m. Yeniden bafllamaya haz›r›m.
Zaman bafllang›ç noktas›n› ald› kendi getirdi
önüme koydu. ‹stanbul’da çoktan geç
kalm›flt›m. Gidenler gitmiflti. Kalanlar kendi
aralar›nda az›nl›k dayan›flmas› içine bile
girmiyorlard›. ‹stanbul’da her koyun kendi
baca¤›ndan as›l›r. Asmaya haz›r çok insan
var. Nedir bu tekbencilik Tanr›m?

fiimdi, 15 gün içinde, tekrar h›zla akan
›rma¤›n sular›na girece¤im. Önünde set filan
yok bu ›rma¤›n. Vahfli ak›yor. Önünde hiçbir
fley duram›yor. Kendi akaca¤› yata¤› kendi
belirliyor. Oraya girece¤im tekrar. Ama daha
sa¤duyulu, daha sakin, daha ne istedi¤ini
bilerek. Çünkü içime bakt›m ve bana baflka
sözler f›s›ldad›. O f›s›ldad›¤› sözler benim
k›lavuzum olacak. 

Yavafll›k ve içe dönüfl

Gazipafla’da 
en çok dikkat
etti¤im,
dolay›s›yla kafam›
yordu¤um konu
“zaman”
meselesi oldu.
Burada zaman
yavafl ak›yor.
Nereye k›yasla?
‹stanbul’a k›yasla.



BURADA OLMAS‹
GEREKEN ‹DO

‹LANI ACM‹YOR



DANIfiTAY,
hatt›n› iptal ettiren ya da nu-
maras›n› tafl›yan ön ödemeli abo-
nelerin, kullanmad›klar› konuflma ücret-
lerinin, operatörler taraf›ndan vatanda-
fla iadesine karar verdi. 

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK) geçen y›l›n bafl›nda kamuoyunda
kontörlü olarak bilinen ön ödemeli hat-
larda kullan›lmayan konuflma paras›n›n
iadesine karar vermiflti. Bu karara göre,
ön ödemeli hatt›n› kapatt›ran ya da nu-
maras›n› baflka bir operatöre tafl›d›¤› için
eski operatöründe kalan konuflma ücreti-
ni kullanamayan abone, baflvurmas› du-
rumunda kullanamad›¤› konuflma ücreti-
ni eski operatöründen geri alabilecekti. 

BTK, Eylül ay›nda ald›¤› bir baflka ka-
rarla, daha önce ald›¤› kararda de¤iflik-
lik yapt›. Yeni karara göre, uygulama 1
Ekim 2010 tarihinden itibaren bafllad›.

Bu tarihten önceki alacaklar ise opera-
töre kald›. BTK, eski karar›nda baflvuru
süresi için bir zaman dilimi belirlemez-
ken, yeni karar›nda alacakl›n›n baflvuru
süresini 3 ay ile s›n›rland›rd›. Yani bir
kifli ön ödemeli hatt›n› kapatt›ktan son-
ra, 3 ay içinde alacaklar›n› talep etmez-
se, hatt›ndaki konuflma ücreti operatöre
kal›yordu.  

Örne¤in bir kifli, ön ödemeli hatt›na
70 liral›k konuflma ücreti yükledikten 1
hafta sonra operatörünü de¤ifltirmeye
ya da hatt›n› iptal ettirmeye karar veri-
yor. 1 hafta içinde 20 liral›k konuflma
yapan bu kiflinin hatt›nda kalan 50 lira,
eski operatöründe kal›yor. BTK’n›n ka-

rar›na göre bu kifli 3 ay için-
de eski operatörüne baflvurdu-

¤unda 80 liras›n› tekrar alabiliyor. Bu
kifli baflvurusunu 3 içinde yapmazsa, 80
liras› operatörde kal›yor.  
Dan›fltay 3 ayl›k süre 
s›n›rlamas›n› kald›rd› 

BTK’n›n Eylül ay›nda ald›¤› karara
karfl› aç›lan iptal davas›nda Dan›fltay
13’üncü Dairesi, yürütmenin durdurul-
mas›na karar verdi. Dan›fltay, BTK’n›n
Eylül ay›nda ald›¤› karar›n tüketiciye ve-
rilen haklar› geriye götürdü¤ünü bildir-
di. Dan›fltay’›n karar›yla, aboneli¤ini ip-
tal ettiren ya da operatörünü de¤ifltiren
vatandafl›n, eski operatöründeki alacak-
lar›n› talep etmesi için belirlenen 3 ayl›k
süre s›n›rlamas› kald›r›ld›. Ayr›ca, vatan-
dafl›n 1 Ekim 2010 tarihinden önceki
alacaklar› için de operatörlerden talepte
bulunmas› hakk› do¤du.  

»
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Dan›fltay’›n karar›yla, aboneli¤ini iptal ettiren ya da
operatörünü de¤ifltiren vatandafllar›n, eski

operatörlerindeki alacaklar›n› talep etmesi için 
belirlenen 3 ayl›k süre s›n›rlamas› kald›r›ld›. 

Ayr›ca vatandafl, 1 Ekim 2010 tarihinden önceki 
alacaklar› için de operatörlerden 

talepte bulunabilecek. 

Dan›fltay cep
kullan›c›lar›n›
SEVINDIRDI





‹NTERMODAL TAfiIMACILIK VE LOJ‹ST‹K ARAfiTIRMA DERNE⁄‹ BAfiKANI AL‹ SAL‹H
AKBAYKAL, ‹KT‹DARIN ALT YAPI YATIRIMLARINI KES‹NT‹YE U⁄RATMADAN DEVAM

ETT‹RMES‹ HAL‹NDE TÜRK‹YE’N‹N BÖLGES‹NDE LOJ‹ST‹K ÜS OLAB‹LECE⁄‹N‹ SÖYLED‹.

Haber: EREN GÖKTÜRK

S
on aylarla “intermodal” tafl›mac›l›k keli-
mesini s›k s›k duymaya bafllad›k. Avrupa
Birli¤i ulafl›m politikas›n›n temel bilefleni-
ni oluflturan “intermodal” tafl›mac›l›k sis-
temi; karayolu, denizyolu, demiryolu, ha-

vayolu ve iç su yolu ulafl›m türlerinden en az iki ta-
nesinin kullan›lmas›yla yap›lan tafl›mac›l›k olarak
adland›r›l›yor. ‹ntermodal tafl›mac›l›k, müflterilerin
kap›dan kap›ya tafl›mac›l›k taleplerini karfl›lamak
üzere tek modlu karayolu tafl›mac›l›¤›na alternatif
olarak gelifltirildi. Bu tafl›mac›l›k sisteminde ulafl›m

türlerinin en güçlü oldu¤u özellikler kullan›larak
modlar aras› entegrasyonun sa¤lanmas› enerji ve-
rimli, ekonomik, çevre dostu ve güvenli bir tafl›ma-
c›l›k hedefleniyor. Bu kapsamda, ‹ntermodal Tafl›-
mac›l›k ve Lojistik Araflt›rma Derne¤i de intermo-
dal tafl›mac›l›k sistemi üzerinde projeler üretiyor.
‹ktidar›n, denizyolu, karayolu ve havayoluna yapt›¤›
yat›r›mlar› destekliyor. Derne¤in Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› görevini yürüten Ali Salih Akbaykal ile
intermodal tafl›mac›l›k ve bu modelin Türkiye aç›-
s›ndan önemi hakk›nda k›sa bir söylefli yapt›k. 
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Altyap› yat›r›mlar›
Türkiye’yi lojistik üs yapar 
AKBAYKAL: 



■ Size göre, intermodal tafl›mac›l›¤›n
Türkiye’de geliflimini sa¤lamak için ne-
ler yap›lmal›?

En büyük sorun altyap›dan kaynak-
lanmaktad›r. Potansiyel intermodal ko-
ridorlara ve bilgi teknolojilerine yat›r›m
yapmak büyük önem arz etmektedir.
Ayr›ca lojistik merkezler intermodal ta-
fl›mac›l›¤› teflvik eden merkezlerdir. Bu
merkezler tafl›mac›l›k, intermodal faali-
yetler ve lojistik faaliyetlere odaklan›r-
lar. Bu konuda TCDD büyük atak yap-
m›flt›r. 2011 y›l› yat›r›m program›na ila-
ve edilenleri de göz önüne ald›¤›m›zda
toplam 16 lokasyonda lojistik merkezler
infla edilmeye bafllanm›flt›r. Bunlar›n d›-
fl›nda hükümetimizin büyük paralar
ödeyip katk› sa¤lad›¤› ve buna karfl›n ye-
teri kadar proje üretemedi¤i Avrupa
Birli¤i AR-GE projelerine kat›l›m sa¤la-
mas› ve ciddi miktarlara ulaflan bu fon-
lardan faydalanmas› gerekmektedir.
TCDD bu alanda da büyük bir mesafe
kaydetmifl flu anda 5 tane Avrupa Birli¤i
AR-GE projesinden fon almaya, Avru-
pa Komisyonu taraf›ndan lay›k görül-
müfltür. ‹ntermodal tafl›mac›l›¤›n en
önemli aya¤› olan demiryollar› aç›s›n-
dan bu önemli bir geliflmedir. Son y›llar-
da demiryolu altyap›s›n›n yüzde 50’sinin
yenilenmesi, 2023’e kadar yaklafl›k 5 bin
kilometre yeni konvansiyonel hat yap›-
lacak olmas›, tek hatlar›n çift hatta ç›ka-
r›lacak olmas›, ‹ntermodal tafl›mac›l›k
ad›na çok önemsedi¤imiz konulard›r. 

■ Altyap›ya yat›r›m, intermodal tafl›-
mac›l›kta Türkiye’yi nereye tafl›r?

Türkiye’yi lojistik üs yapar. Neden mi?
Çünkü Türkiye’nin Karadeniz’le ba¤lan-
t›s› var. Kafkaslarla, Uzak Do¤u, Çin ile
ba¤lant›s› var. Kuzey Afrika ile ba¤lant›s›
var. Balkanlarla ba¤lant›s› var. Özellikle
demiryollar›na ve limanlara yapaca¤›m›z
yat›r›mlar Türkiye’nin lojistik üs olmas›-
n›n önünü açacakt›r. Bu aç›dan çok
önemli. Di¤er yandan, Avrupa ile Asya
aras›nda y›lda 600 milyar Avro’luk ticaret
hacmi var. Bu pastadan al›nacak pay›n
her geçen y›l artmas› beklenmektedir.

■ O zaman geçen ay temeli at›lan
Çandarl› Liman› büyük önem arz ediyor. 

Kesinlikle... Dünyan›n en büyük li-
manlar›ndan biri olmas› hedefleniyor.
Bildi¤iniz gibi Akdeniz Konteyner Ana
Tafl›mac›l›k Aks› k›y›lar›m›za çok yak›n

geçmekte, intermodal tafl›mac›l›k zinci-
rinde Çandarl› liman› ile hub-port hiz-
meti sunabilme f›rsat›n› önümüze ç›kar-
maktad›r. Bu gün Pire Liman›’n›n üst-
lendi¤i fonksiyon çok daha verimli bir fle-
kilde Türkiye üzerinden gerçekleflebile-
cek, bunun sonucunda da hâlihaz›r tica-
ret yollar›n›n güzergâh de¤ifltirmesi Tür-
kiye üzerinden Çandarl› ba¤lant›l› de-
miryolu hatlar› ile Hazar Denizi’nin gü-
neyinden ve üzerinden geçerek ‘ipek yo-
lu rüyas›n›n’ hayat bulmas› beklenebile-
cektir. Sonuç olarak liman-demiryolu in-
termodalitesi ile ticari mallar, Çin’e ka-
dar kesintisiz gidebilecek. Çandarl› Li-
man› faaliyete geçti¤i zaman bizim Avru-
pa-Asya aras›ndaki ticaretimiz daha da
anlaml› hale gelecektir. Bo¤azlar›n ve
Marmaray’›n yükü de hafifleyecektir.

■ Dernek olarak üzerinde çal›flt›¤›n›z
yeni bir projeniz var m›?

Birkaç proje üzerinde çal›flmalar›m›z
devam ediyor. Bunlardan en önemlisi
Avrupa’dan kalkan bir yük trenin kesin-
tisiz flekilde Çin’e nas›l ulaflaca¤› üzerine.
Bu projeyi ‘7ÇP 5. Ça¤r›lar’ kapsam›nda
Aral›k ay›nda Avrupa Komisyonu’na
sunmay› planl›yoruz. Güçlü ortaklarla
çal›flaca¤›z. Projemizin Avrupa Komisyo-
nu’nca kabul edilmesi durumunda an›lan
güzergâhta, demiryolu koridor interope-
rabilitesini (birlikte iflletilebilirlik-teknik
uyum) çal›flaca¤›z. 
■ ‹nteroperabiliteyi açar m›s›n›z?

‘Interoperabilite’ için ‘teknik uyum’
veya ‘birlikte ifllerlik’ terimlerini kullana-
biliriz. Y›llardan beri ulusal demiryolu
a¤lar› farkl› ray aç›kl›klar›, farkl› elektri-
fikasyon standartlar›, farkl› emniyet ve
sinyal sistemleri, farkl› tünel gabarileri
gibi farkl› teknik özelliklere sahip olagel-
mifltir. Bütün bu farkl›l›klar bir ülkeden
di¤er bir ülkeye giden trenin seyri seferi-
ni zor ve daha pahal› yapmakta ve kesin-
tiye u¤ratmaktad›r. Bafllatmay› planlad›-
¤›m›z projede bu farkl›l›klar tespit edile-
cek, çözüm yollar› araflt›r›lacak. Avrupa
ve Asya aras›ndaki demiryolu koridoru-
nun uygunlu¤u tespit edilecek, mevcut
pazar potansiyeli, gelece¤e yönelik se-
naryolar, Avrupa-Asya aras›nda güzer-
gâhlar ve terminaller de¤erlendirilecek,
daha fazla Asya-Avrupa trafi¤ini Türki-
ye üzerinden tafl›mak için gereken afla-
malar tan›mlanacakt›r.
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‘‘
■ Güvenlik ile ilgili projenizi de anla-

tabilir misiniz?
Projenin ismi ‘Toplu Tafl›mada Gü-

venlik Projesi’dir. TCDD, ALSTOM,
BOMBARD‹ER gibi dünyan›n dev fir-
malar›n›n oluflturdu¤u 40 ortakl› bir
konsorsiyum projeyi yürütüyor. Bu pro-
je kapsam›nda toplu tafl›madaki tehdit-
ler eksiksiz bir flekilde tan›mlanacak,
aç›k ve modüler bir güvenlik sistemi mi-
marisi önerilecektir. Risk de¤erlendir-
meleri ve senaryolara dayanarak ‹stan-
bul, Londra, Brüksel ve Lizbon’da uydu
gösterimleri yap›lacakt›r. Bu gösterimler
sayesinde güvenlik önerileri daha iyi de-
¤erlendirilecek ve sorunlar aktar›lacak-
t›r. Takdir tabii ki TCDD üst yönetimi-
nindir. Ancak bizim gönlümüzden ge-
çen bu projenin Marmaray’›n güvenli¤i
ile ilgili olarak uygulanmas›d›r. Amac›-
m›z Marmaray aç›ld›¤› zaman oradan
geçen bir trene karfl› oluflan tehditlere
(terörist sald›r›, deprem, bo¤azdan ge-
çen tehlikeli madde tafl›yan tankerler,
yang›n, kötü hava flartlar› gibi) yönelik
al›nacak önlemleri ortaya koymakt›r. 

Çandarl› Liman› fa-
aliyete geçti¤i zaman
bizim Avrupa-Asya
aras›ndaki ticareti-
miz daha da anlaml›
hale gelecek.  Mar-
maray’›n yükü de ha-
fif leyecek. Çandarl›
Liman› demiryolu
ba¤lant›s›, intermo-
dal tafl›mac›l›k siste-
mine güzel bir örnek
teflkil ediyor.”



www.baglantinoktasi.com.tr34 ba¤lant›noktas›

ÇEV‹RGE, YEN‹LEfi‹M, GÖSTERGEÇ,
‹fiLETMEN, IfiINIM, UZ ‹LET‹fi‹M,
SÜRDÜRÜMCÜ… B‹ZE YABANCI GELEN
BU KEL‹MELER ASLINDA ‹NG‹L‹ZCE,
FRANSIZCA OLARAK D‹L‹M‹ZE
YERLEfiM‹fi, ‹LET‹fi‹M VE ULAfiIM
SEKTÖRÜNE A‹T, YABANCI
KEL‹MELER‹N B‹REB‹R TÜRKÇE
KARfiILIKLARI… KEL‹MELER‹N
B‹L‹NEN HALLER‹ HABER‹M‹ZDE!
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BAfiLI⁄IMIZDA yer alan cümleyi
anlamayan okurlar›m›z için hemen tercü-
me yapal›m: “Türbülansa yakanl›¤›m›zda
cd’den müzik dinliyordum.” Bafll›¤›m›zda
yer alan ‘burgaç’ ve ‘yo¤un disk’ kelimeleri
öz Türkçe, türbülans Frans›zca, ‘cd’ ise ‹n-
gilizce. Ancak yabanc› kelimelerin bulun-
du¤u cümle daha anlafl›l›r geliyor bizlere. 

Hergün onlarca yeni ürünle birlikte,
onlarca yabanc› kelime ve o ürüne ait te-
rimler de dilimize yerlefliyor. Yeni ürünle-
rin ço¤unlukla ithal olmas›, ithal edilen
ülkelerin dilinin de, özellikle ‹ngilizce
sözcüklerin, Türkçeye girmesine neden
oluyor. Bu durumdan memnun olmayan
Türk Dil Kurumu (TDK), dilimizin ya-
banc› kelimler taraf›ndan istila edilmeme-
si için sürekli olarak, yeni terimlere yeni
karfl›l›klar buluyor. TDK bünyesindeki
Yabanc› Kelimelere Karfl›l›k Bulma Ko-
misyonu düzenli olarak toplan›yor ve yeni
terimlere en uygun karfl›l›¤› Türk vatan-
dafl›n›n kullan›m›na sunuyor. 

TDK Baflkan› Prof. Dr. fiükrü Haluk
Akal›n, teknolojinin en çok de¤iflti¤i alan-
larda daha çok yabanc› kelimenin dilimi-
ze girdi¤ini belirtiyor. Her yeni teknolojik
terime bu sebeple, kelime çok yayg›nlafl-
madan karfl›l›k bulman›n önemli oldu¤u-
nu aktar›yor. Baflkan Akal›n, ‘computer’
kelimesini örnek veriyor. Buna göre, bil-
gisayar›n yeni yeni geliflti¤i dönemlerde
bu kelimeye ‘bilgisayar’ karfl›l›¤›n› bulup,

Türkçeye kazand›rd›klar› bilgisini veriyor.
Akal›n, yabanc› kelimelerin Türkçeyi isti-
la etmesinin yan› s›ra, yabanc› kelimele-
rin, anlamlar›n›n da normal bir vatandafl
taraf›ndan ilk söyleyiflte alg›lanmamas›
dolay›s›yla da, Türkçe karfl›l›k bulman›n
önemli oldu¤unu belirtiyor. Bu sebeple
bir karfl›l›k bulurken, kelimeden ürünün
ne oldu¤unun da anlafl›lmas›na dikkat et-
tikleri bilgisini veriyor. Buna göre, Fran-
s›zcadan dilimize geçen ‘konteyner’ keli-
mesinin, sektörü hiç bilmeyen biri taraf›n-
dan anlafl›lmayaca¤›n› ancak buna karfl›-
l›k olarak bulunan ‘tafl›mal›k’ kelimesin-
den, bir anlam ç›kar›labilece¤ini söylüyor. 

Ço¤u zaman halk aras›nda, TDK tara-
f›ndan bulunmam›fl ama TDK’ya mal edi-
len komik karfl›l›klar›n bulundu¤unu da
aktaran Baflkan Akal›n, dil uzmanlar› ile
yap›lan titiz çal›flmalar sonras›nda karfl›-
l›klar›n bulundu¤unu belirtiyor. Akal›n,
‘komedi’ olsun diye bulunan karfl›l›klar›n
TDK’ya mal edilmemesi gerekti¤ine dik-
kat çekiyor.  

Bu bilgiler ›fl›¤›nda, iletiflim, ulafl›m ve
teknoloji alan›nda daha fazla yabanc› teri-
min Türkçeye yerleflmesinden hareketle
Ba¤lant› Noktas› olarak, TDK’n›n bu
alanda buldu¤u karfl›l›klar› okuyucular›-
m›z için derledik. ‹flte TDK’n›n, kimi dili-
mize orijinal hali ile, kimi de Türkçe kar-
fl›l›¤› ile yerleflmifl kelimelere, buldu¤u
karfl›l›klardan baz›lar› flöyle: 

»

Hergün onlarca yeni ürünle birlikte, onlarca yabanc› kelime
ve o ürüne ait yeni terimler de dilimize yerlefliyor. Türk Dil
Kurumu Baflkan› fiükrü Haluk Akal›n, ço¤unlukla dilimize

yabanc› hali ile yerleflmifl kelimelerin, Türkçe karfl›l›klar›n›n
kullan›lmas› gerekti¤ini tavsiye ediyor. 

Abone: Sürdürümcü
Abonman: Sürdürüm
Aks: Dingil
Bloke: Kullan›lmas› önlenmifl, el konulmufl
Boarding card: Uçufl kart›
Call center: Ça¤r› merkezi
Charter: Dolmufl uçak
Check-in: Girifl ifllemi
Check-list: Denetim çizelgesi
Compact disc: Yo¤un disk
Data: Veri
Dekoder: Çözücü
Dijital: Say›sal
e-mail: Elektronik posta
Enformatik: Biliflim
Feribot: Arabal› vapur
Free-shop: Gümrüksüz ma¤aza
Frekans: S›kl›k
Hacker: Bilgisayar korsan›
Handling: Yer hizmetleri
High-tech: Yüksek teknoloji
‹llüstrasyon: Resimleme
‹novasyon: Yenileflim
‹nternet: Genel a¤
‹ntranet: Yerel a¤
Kameraman: Çekimci
Kokpit: Pilot kabini
Konsept: Kavram, tarz, düzen
Konteyner: Tafl›mal›k
Kontrolör: Denetçi
Laptop: Dizüstü
Marina: Yat liman›
Marflandiz: Yük treni
Medya: ‹letiflim ortam›
Mekanizma: Düzenek
Mobilize: Hareketli
Modem: Çevirge
Modernizasyon: Ça¤dafllaflma
Monitör: Göstergeç
Mouse: Fare
Multimedya: Çoklu ortam
Navigasyon: Yönleme
Network: Bilgisayar a¤›
Nickname: Takma ad
Notebook: Dizüstü
Off-line: Çevrim d›fl›
On-line: Çevrim içi
Operatör: ‹flletmen
Otoban: Otoyol
Printer: Yaz›c›
Radyasyon: Ifl›n›m
Regülasyon: Ayarlama
Roaming: Dolafl›m ortakl›¤›
Sinyal: Çevir sesi
Software: Yaz›l›m
fiilep: Yük gemisi
fioför: Sürücü
Telekomünikasyon: Uz iletiflim
Tersane: Gemilik
Transfer: Tafl›ma, aktarma
Türbülans: Burgaç
Viraj: Dönemeç
Viyadük: Köprü yol
Walkman: Yürürçalar
Web: A¤
Zapping: Geçgeç
Zeplin: Hava gemisi 

‘Burgaç’a
yakaland›¤›m›zda,
‘yo¤un disk’ten 
müzik dinliyordum!
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ULAfiTIRMA Bakanl›¤›, nüfusu
1 ile 500 kifli aras›nda de¤iflen, büyük bö-
lümü Do¤u- Güneydo¤u Anadolu bölge-
lerinde bulunan, küçük yerleflim birimle-
ri ile mezra ve köylere cep telefonu alt
yap›s› kurmak için çal›flmalara bafllad›.
Altyap›n›n maliyeti, Evrensel Hizmet
Fonu’ndan karfl›lanacak. 

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kurumu
(BTK) ile GSM operatörleri aras›nda
imzalanan imtiyaz sözleflmesine göre,
operatörler nüfusu 10 bin olan yerleflim
birimlerine alt yap› kurmak zorunda. Bu
bölgelerde yat›r›mlar› tamamlayan ope-
ratörler, imtiyaz sözleflmesinde olmama-

s›na karfl›n, abonelerine daha iyi
hizmet vermek için nüfusu 500’e
kadar olan bölgelere kadar indi

ve alt yap›lar›n› geniflletti.
Geriye yaln›zca büyük

bölümü Do¤u ve Gü-
neydo¤u Anadolu
bölgelerinde bulu-

nan, nüfusu 1 ile 500 kifli aras›nda de¤i-
flen küçük yerleflim birimleri ile mezra ve
köyler kald›. Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu
bölgelere de cep telefonu alt yap›s› kur-
mak için harekete geçti. Bu bölgelere ya-
p›lacak milyonlarca dolarl›k GSM alt ya-
p› yat›r›m›, telefon operatörlerinden ke-
silen gelirlerle oluflturulan, Evrensel
Hizmet Fonu’ndan karfl›lanacak. 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› kaynaklar›n›n ver-
di¤i bilgiye göre, sistem flöyle iflleyecek:

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Haberleflme Ge-
nel Müdürlü¤ü, bu bölgelere kurulacak
alt yap› için ihale açacak. ‹haleyi kaza-
nan firma, nüfusu 1 ile 500 aras› olan
bölgelerde cep telefonu alt yap›s›n› kura-
cak. Alt yap› üzerinden ses ve internet
eriflimi sa¤lanacak. Alt yap› iflletmecisi,
Türkiye’de faaliyet gösteren 3 cep telefo-
nu operatörüyle ‘ticari’ iliflki kuracak.
Yeni iflletmeci, 3 operatörün ses trafi¤ini,
alt yap›s›n› kurdu¤u bölgeye tafl›yacak.
Alt yap› iflletmecisi, GSM operatörlerin-

den, tafl›d›¤› her ses ve sundu¤u internet
hizmeti için belli bir bedel alacak. Bu be-
deller y›ll›k bazda toplanacak. Ortaya ç›-
kan tutar, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n, alt
yap› iflletmecisi için öngördü¤ü y›ll›k ge-
lirin alt›nda kal›rsa, bu durumda Evren-
sel Hizmet Fonu devreye girecek ve fark
ilgili alt yap› iflletmecisine ödenecek. ‹fl-
letmecinin y›ll›k geliri, hesaplar›n çok üs-
tündeyse iflletmeci ile Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›, fazla geliri paylaflacak. Alt yap› ifllet-
mecisi, belli bir süre alt yap›y› iflletecek.
Daha sonra devlete, ifller halde devrede-
cek. Yat›r›mc›lar, Ulaflt›rma Bakanl›-
¤›’n›n açt›¤› ihalede, iflletme süresi üze-
rinden yar›flacak.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri, bu
alanda yap›lacak yat›r›mla ilgili soru üze-
rine, “Bölgeler tek tek inceleniyor. Afla¤›
yukar› belirlendi. Hesaplamalar yap›l›-
yor. Henüz net bir rakam ortaya ç›kma-
d›. Ancak, milyonlarca dolarl›k yat›r›m
söz konusu olacak.” dedi.

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Haberleflme Genel Müdürlü¤ü, az nüfuslu bölgelere
kurulacak alt yap› için ihale açacak. ‹haleyi kazanan firma, nüfusu 1 ile 500

aras› olan bölgelerde cep telefonu ve internet için alt yap› kuracak.

»

Devlet bir kifli için bile cep telefonu
ve internet hizmeti verecek 
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‹LK’ler her zaman önemli olmufl-
tur insanlar için, hem kiflisel hayat›m›zda
hem de dünya tarihinde… Bu say›m›z-
dan itibaren, sosyal hayat› de¤ifltiren, e¤-
lenceli, bilgilendirici ‘ilk’leri tan›tca¤›z
okuyucular›m›za. ‘‹lkler ve Enteresan
Hikâyeleri’ isimli Çi¤dem Can imzal› ki-
taptan al›nt›layarak anlataca¤›m›z ‘ilk’le-
rin ‘küçük ama önemli’ oldu¤unu göre-
ceksiniz. ‹lk olarak da ‘ilk taksi’yi anlata-
ca¤›z. ‹flte ‘ilk taksi’nin hikâyesi: 

fiehir içi trafi¤inde kurtar›c› olan bu
sar› renkli araçlar; ilk kez Almanya’n›n
Stuttgart flehrinde taksimetreyi açt›.
1896 y›l›n›n bahar›nda, ‘Dütz’ ismi ile
ünlenen ‘Droshchkenbesitzer’, sekiz bir
marktan iki tane Benz- Kraftdroschekes
alarak ilk taksi servisini kurdu. 1897 y›l›-
n›n May›s ay›nda Friedrich Greiner
isimli kifli de taksi servisi kurunca, Stutt-
gart dünyan›n birden fazla taksi servisi-
ne sahip ilk ve tek flehri oldu. 

Ayr›ca Greiner taksileri, dünyada ‘taksi-
metrenin ilk tak›ld›¤› taksiler’ unvan›n› da
ele geçirdi. 1896 y›l›nda Paris’te bafllat›lan
taksi olay› ise uzun ömürlü olmadan, bitti. 

‹ngiltere’nin ilk taksi servisi ise 19
A¤ustos 1897 günü hizmet vermeye bafl-
lad›. London Electric Cab. Co. adl› flir-

kette çal›flan ‘Bersey’ marka elektrikli
taksiler, saatte ortalama dokuz mil ola-
rak, oldukça az, h›z yapabiliyordu. Ayr›-
ca her flarjdan sonra otuz kilometre gi-
debilen bu arabalar, ulaflmak istedi¤iniz
adrese zaman›nda varam›yordu. 

Sar› ve siyah renklerle boyal› bu taksi-
ler, ikinci y›l›n sonunda taksi flirketini
zarar ettirmeye bafllay›nca, ayr›ca floför-
lerden birinin sarhofl yola ç›k›p, bir bafl-
kas›n›n da bir çocu¤u ezmesiyle art›k
halk taraf›ndan istenmemeye baflland›-
lar. Böylece fiflleri flarjlardan tamamen
çekildi. Sonunda flirket, say›lar› yetmifli
bulan bu taksileri elden ç›kard›. ‘‹lk tak-
siler’in bu zorlu maceralar›, teknoloji
gelifltikçe, günümüze kadar kesintisiz
olarak devam etti.  

‘‹lk taksiler’in zorlu maceralar›, teknoloji gelifltikçe, günümüze kadar 
kesintisiz olarak devam etti. Bugün trafikte ad›m bafl› karfl›m›za ç›kan, ihtiyaç

halinde ise neredeyse kaybolan taksilerin anavatan› Almanya diyebiliriz.  

»

‹lk kez Almanlar taksiye bindi!
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Eskiflehir H›zl› Tren Gar›, 700 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve 50 bin metre kare kapal›
alana sahip olacak. ‹stasyon, günde 20 bin, y›lda 7 milyon 300 bin yolcuya hizmet verecek. ‹stasyon
sahas›nda; oteller, al›flverifl merkezleri, parklar ve hayvanat bahçeleri bir de kule yer alacak.

Eskiflehir’e yap›lacak
gar istasyonu k›skand›racak
TCDDgarlar›n flehrin cazibe merkezi ve en güzel yap›lar›ndan 

biri olmas› için titiz bir çal›flma sürdürüyor. Bu çerçevede Ankara- Konya’dan
sonra                                                            da görünüm olarak dikkat çekiyor.  Eskiflehir H›zl› Tren Gar›

}
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ANKARA için uzay üssü
görünümlü h›zl› tren istasyon
projesini haz›rlayarak dikkatleri
üzerine çeken Devlet Demiryol-
lar›, Eskiflehir için haz›rlad›¤›
gar projesi ile adeta göz kamafl-
t›r›yor. TCDD, bir yandan Eski-
flehir-‹stanbul, Ankara-Konya
(bu hatta Haziran ay›n›n bafl›n-
da seferlere bafllanmas› bekleni-
yor) ve Ankara-Sivas h›zl› tren
hatlar›nda inflaat çal›flmalar›n›
sürdürürken, bir yandan da h›zl›
trenin gar projelerini hayata ge-
çiriyor. Genel Müdürlük, h›zl›
tren garlar›n›n görünümüne bü-
yük önem veriyor. Garlar›n, fleh-
rin cazibe merkezi ve en güzel
yap›lar›ndan biri olmas› için titiz
bir çal›flma sürdürüyor. Bu çer-
çevede Ankara- Konya’dan son-
ra Eskiflehir H›zl› Tren Gar› da
görünüm olarak dikkat çekiyor. 
Vatandafl flehir merkezinde
olmas›n› istedi 

Eskiflehir için planlanan h›zl›
tren istasyonunun yeri mevcut
gar›n hemen arkas› olarak belir-
lendi. Yer belirlemesi s›ras›nda
dünya örnekleri incelendi. Ro-
ma, Paris, Londra, Milano, Tok-

yo, New York, Barcelona gibi fle-
hirlerde tren istasyonunun flehir
merkezinde olmas› göz önünde
bulundurularak, yeni istasyonun
da flehir merkezinde olmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. Vatandafl›n da bu
konudaki görüflüne baflvuruldu.
133 kifli ile yüz yüze yap›lan an-
kette, vatandafllar›n yüzde 89’u,
yeni gar›n, mevcut gar›n hemen
yan›na yap›lmas›na destek verdi.  
Y›lda 7 milyon 300 bin 
kifliye hizmet verecek 

H›zl› tren istasyonu, 700 bin
metrekare alan üzerine kurula-
cak ve 50 bin metre kare kapal›
alana sahip olacak. ‹stasyon, gün-
de 20 bin, y›lda 7 milyon 300 bin
yolcuya hizmet verecek. ‹stasyon
sahas›nda; oteller, al›flverifl mer-
kezleri, parklar ve hayvanat bah-
çeleri bir de kule yer alacak. ‹n-
flaat›, Yap-‹fllet-Devret (Y‹D)
modeli ile gerçeklefltirilecek gar
binas›n›n 150 milyon dolara mal
olaca¤› tahmin ediliyor. Projede,
flehir içi trafi¤inin aksamamas› da
göz önünde bulunduruldu. Bu-
nun için gar›n alt›ndan iki ayr› yol
geçecek ve lastik tekerli araçlar
bu yolu kullanabilecek. 

»
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T‹V‹BU Cep uygulamas› ile ipho-
ne ve ipad üzerinden canl› televizyon hiz-
meti vermeye bafllayan TTNET, siyasilere
seçim öncesi önemli bir hizmet sundu. Ti-
vibu cep uygulamas›yla, siyasi liderler bir-
birlerinin mitinglerini, 15 dakika geriye
alarak canl› olarak izleyebildi. TTNET, 10
May›s’ta bafllayan uygulama hakk›nda, si-
yasi parti liderlerini de kapsayan 2 bin 200
milletvekiline mektup gönderdi. Mektup-
ta uygulama hakk›nda bilgi verildi.

‹zmir’de gazetecilerle bir araya gelen
TTNET Genel Müdürü Tahsin Y›lmaz,
bilgisayardan televizyon hizmeti veren
Tivibu uygulamas›n› bir ad›m daha ileri
götürdüklerini belirterek, “Tivibu uygula-
mas›n› ev televizyonlar›n›n ard›ndan cep
telefonlar› için de bafllatt›k. Böylece dört
ekrana tafl›m›fl olduk. Bir y›l önce bilgisa-
yara tafl›m›flt›k. Daha sonra televizyona
tafl›d›k. fiimdi de mobil telefonlar ile tab-
let bilgisayara tafl›d›k.” dedi. Y›lmaz,
Türkiye’de 33 bin civar›nda iPad ve 800
bin civar›nda iPhone oldu¤unu bilgisini
de verdi. Bu cihazlar›n tümünde Tivibu
cep uygulamas›n›n yay›laca¤›n› düflün-
düklerini vurgulad›. Y›lmaz, uygulama-
n›n yedinci gününde dahi 41 bin 600 kifli-
nin telefonlar›na sistemi indirdiklerini
kaydeden Y›lmaz, flöyle devam etti: “Ti-
vibu uygulamas›yla art›k insanlar seyahat
halindeyken dahi televizyon kanallar›n›n
tümünü izleme imkân›na kavufluyor. Uy-
gulama ile izlenen televizyon yay›n› 15
dakika geriye al›nabiliyor. Ayr›ca, iPhone
ve iPad’ten ücretsiz olarak indirilebilecek
aplikasyon da 3 ay ücretsiz olacak. Sonra-

ki 3 ay için 5 TL karfl›l›¤›nda hizmet be-
deli ödenecek.”

Y›lmaz, TTNET olarak internet, tele-
vizyon ve telefon ücretlerini tek faturada
toplayacaklar›n› da belirterek, “Tek fatu-
ra uygulamas›na bu y›l içinde bafllayaca-
¤›z. ‹nsanlar hem ADSL hem wifi hem
de 3G hizmeti al›yor. Hepsinde ayr› kota-
s› var. fiimdi bunlara ortak bir kota havu-
zu yapaca¤›z. ADSL kotas› bittiyse,
3G’deki kotas›n› oraya aktaraca¤›z. Eko-
nomik hassasiyeti olan müflteriler için uy-
gun olacak.” diye konufltu.
“22 A¤ustos için haz›rl›k yap›yoruz”

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Baflkanl›-
¤›’n›n (BTK) 22 A¤ustos’ta bafllataca¤›
filtreleme uygulamas›n› da de¤erlendiren
Y›lmaz, “Biz de aile koruma flifresi yap-
m›flt›k. Aileler baz› k›s›tlamalar getirebili-
yordu. Ancak yeni nesil interneti ailesin-

den daha iyi biliyor. Çocuklar anne baba-
ya ö¤retiyor. Ancak kullan›m çok düflük
kald›, servis çok ifle yaramad›. 22 A¤ustos
için haz›rl›k yap›yoruz. Yaflanan tart›flma-
lar› da sa¤l›kl› buluyorum. Bunlar›n tart›-
fl›lmas›nda yarar var.” dedi. 

Y›lmaz, flark›c›lar›n TTNET Müzik uy-
gulamas›n› yak›ndan takip ettikleri bilgisi-
ni de verdi. Günde 1,8 milyon flark› indi-
rildi¤ini belirten Y›lmaz, portallar›n›n
flark›c›lar için referans oldu¤unu belirtti.
Portallar›nda hangi flark› kaç defa dinlen-
mifl ya da indirilmifl bunun gözüktü¤ünü
söyleyen Y›lmaz, “Baz›lar› albüm yerine
TTNET Müzik’le ç›k›yor. fiark›y› ilk defa
bizde yay›nl›yor. Son hafta ve son ayda
Rafet El Roman’›n Direniyorum flark›s›
birinci olurken, son bir y›l›n birincisi Mus-
tafa Ceceli’den Eksik flark›s› birinci oldu.”
ifadelerini kulland›.

TTNET siyasilere, mitingleri
CANLI ‹ZLEME imkân› sundu

Tivibu cep uygulamas›yla, siyasi liderler birbirlerinin mitinglerini,
15 dakika geriye alarak canl› olarak izleyebildi. TTNET, 

10 May›s’ta bafllayan uygulama hakk›nda, siyasi parti liderlerini de
kapsayan 2 bin 200 milletvekiline mektup gönderdi.

»
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TÜRK halk›n›n cep telefonlar›
üzerinden video izleme oranlar›n› gide-
rek artt›rd›¤› belirlendi. ‹zlenese.com in-
ternet sitesinin istatistiklerine göre, cep
telefonu kullan›c›lar› art›k cihazlar› üze-
rinden video izliyor. Gün boyu en çok
akflam 19.00 ile gece 01.00 aras›nda vi-
deo izleyen Türk halk›, gündüz saatle-
rinde ise en çok, ö¤le tatiline denk gelen
12.00-13.00 saatlerinde video izleyerek
e¤lenmeyi tercih ediyor. Bu kapsamda
videolar› izlemek için ‹zlesene’yi her
gün 100 binden fazla kifli cep telefonu
üzerinden takip ediyor.

‹zlesene.com, herhangi bir uygulama
yüklemeden, cihazlar›n›n web taray›c›s›
üzerinden yüz binlerce videonun keyfini
ç›kartan Türk cep telefonu kullan›c›lar›-
n›n izleme al›flkanl›klar›na dair istatistik-
lerini aç›klad›. K›sa bir zaman içinde top-
lam video gösteriminin yüzde 10’unu cep
telefonu uygulamalar›ndan elde etmeye
bafllayan ‹zlesene.com’da her gün milyon-
larca defa video izleniyor. Bu nedenle ‹z-
lesene’nin istatistikleri, Türk cep telefonu

kullan›c›lar›n›n mobil e¤lence al›flkanl›k-
lar›n› göstermesi bak›m›ndan önem tafl›-
yor. ‹statistiklere göre yaklafl›k 100 bin ki-
fli cep telefonunu art›k e¤lenmek için vi-
deo izleme amac›yla kullan›yor. ‹zlese-
ne’de her gün cep telefonu üzerinden 200
binden fazla video izleniyor. 
Gece yatana kadar video izliyoruz

‹zlesene’nin sonuçlar› ayr›ca, kullan›-
c›lar›n gündüz saatleri içerisinde en çok
12.00-13.00 saatleri aras›nda cep telefo-
nundan video izledi¤ini, genel kullan›-
ma bak›ld›¤›nda gün içerisinde ise ak-
flam ve gece saatlerinde daha yo¤un
kullan›ld›¤›n› da gösteriyor. Yo¤unlu-
¤un saat 19.00’dan itibaren etkisini ar-
t›rd›¤› görülen istatistiklere göre kulla-
n›c›lar›n mobil uygulamalar› mesai saati
bitimi ile birlikte kullanmaya bafllad›k-
lar› anlafl›l›yor. Akflam saatlerinde gü-
nün yorgunlu¤unu ve stresini atmak için
sevdikleri sanatç›lara ait video klipler
ve komik videolar izleyen Türkler, gece
saat 01.00’e, yani yatana kadar video iz-
lemeye devam ediyor.  

»

Cep telefonu kullan›c›lar›n›n video izleme al›flkanl›klar›na dair istatistikler aç›kland›. Türk halk› buna
göre; akflam saatlerinde günün yorgunlu¤unu ve stresini atmak için sevdikleri sanatç›lara ait video
klipler ve komik videolar izliyor. Video izleme gece saat 01.00’e, yani yatana kadar, devam ediyor

Türkler cep telefonunu art›k
e¤lenmek için kullan›yor
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TÜRK Telekom’un bu y›l
üçüncüsünü gerçeklefltirdi¤i “Türk
Telekom Spor Olimpiyatlar› 2011”
renkli görüntülere sahne oldu. Türk
Telekom Genel Müdürü fiükrü Kut-
lu ile milli futbolcu ve spor yorum-
cusu Tanju Çolak’›n yer ald›¤› tak›m,
karfl›laflmay› 12-7 kazand›. Türk Te-
lekom yöneticileri ve baz› gazeteci-
lerin de yer ald›¤› maçta biri penalt›-
dan olmak üzere 9 gol atan Kutlu
göz doldurdu. 

Olimpiyatlar 7 branflta yap›ld› ve
müsabakalara 901 sporcu kat›ld›.
Sporcular›n 629’ü Türk Telekom per-
soneli olurken, 272’si ifltiraklerden
kat›lan sporculardan olufltu. Olimpi-
yatlarda 18 basketbol, 17 voleybol bay
tak›m›, 10 voleybol bayan tak›m›, 13
kort tenisi, 17 masa tenisi ve 18 sat-
ranç tak›m› mücadele etti. Futbol
branfl›nda 21 tak›m mücadele etti ve
35 karfl›laflmada toplam 260 gol at›ld›.

“Türk Telekom Spor Olimpiyat-
lar› 2011” önce 81 ili kapsayan Tele-
kom Bölge Müdürlüklerinde yap›l-
d›. Branfllar›nda birinci olanlar, An-
kara’daki finallerde oynamaya hak
kazand›. Bir hafta süren final maçla-

r› neticesinde; futbol, satranç, voley-
bol (erkek) branfllar›nda Ankara,
basketbol, voleybol (bayan) ve masa
tenisinde ‹stanbul birinci oldu. Kort
tenisinde ise ‹nnova A.fi birincili¤i
gö¤üsledi. Karfl›laflmada en centil-
men sporcular da seçildi. Final maç-
lar›n›n ard›ndan olimpiyat›n amac›
hakk›nda bilgi veren ‹nsan Kaynak-
lar› Destek ve Regülasyon Baflkan›
fiükrü Kutlu, Türk Telekom olarak
sporun birlefltirici gücüne inand›kla-
r›n› ve çal›flanlar aras›nda birlik ve
beraberli¤in sa¤lanmas›n› amaçla-
d›klar›n› kaydetti. Böylece aidiyet
duygusunun da art›r›lmas›n›n hedef-
lendi¤ini belirten Kutlu, eme¤i ge-
çen herkese teflekkür etti. 

Kutlu, “Bir futbol karfl›laflmas›nda
9 gol atmak nas›l bir duygu?” soru-
sunu, “Tanju o golleri bana att›rmak
için çok çal›flt›.” fleklinde esprili bir
ifade ile yan›tlad›. 

»

TÜRK TELEKOM
OL‹MP‹YATLARI 2011

RENKL‹ GÖRÜNTÜLERE
SAHNE OLDU

260GGOOLL  AATTIILLDDII!!

Türk Telekom Spor Olimpiyatlar› 2011, renkli görüntülere sahne oldu.
Kupalar› Ankara ve ‹stanbul Bölge Müdürlükleri toplad›. Milli futbolcu
Tanju Çolak’›n hem futbolcu hem yorumcu olarak kat›ld›¤› olimpiyatlar 

7 branflta yap›ld›. En fazla kat›l›m 21 tak›mla futbol branfl›nda oldu. 

Haber: MEL‹KE BETÜL
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‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Müdürlü¤ü I
Adana Bölge Müdürlü¤ü II
‹stanbul Anadolu Yakas› Bölge Müdürlü¤ü III 
En Centilmen Sporcu: Fethi Akk›l›ç 

(Diyarbak›r Bölge Müdürlü¤ü) 

Ankara Genel Müdürlük I
Diyarbak›r Bölge Müdürlü¤ü II
Adana Bölge Müdürlü¤ü III
En Centilmen Sporcu: Seçil Ayd›n

(Argela A.fi.)

‹nnova A.fi. I
TTNET A.fi. II
‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Müdürlü¤ü III
En Centilmen Sporcu: Necati Duvarc› 

(‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Müdürlü¤ü) 

Ankara Genel Müdürlük I
Ankara Bölge Müdürlü¤ü II
Antalya Bölge Müdürlü¤ü III
En Centilmen Sporcu: Ali Soysal 

(Bursa Bölge Müdürlü¤ü)

‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Müdürlü¤ü I
‹stanbul Anadolu Yakas› Bölge Müdürlü¤ü II
Ankara Bölge Müdürlü¤ü III
En Centilmen Sporcu: Sanem Atakul 

(‹zmir Bölge Müdürlü¤ü)

‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Müdürlü¤ü I
Ankara Genel Müdürlük II
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü III
En Centilmen Sporcu: Osman Cingil 

(Adana Bölge Müdürlü¤ü)

Ankara Bölge Müdürlü¤ü I
Samsun Bölge Müdürlü¤ü II
Bursa Bölge Müdürlü¤ü III
En Centilmen Sporcu: Yunus Demir 

(Erzurum Bölge Müdürlü¤ü)

Branfllarda dereceye girenler flöyle:
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ADINA bundan böyle GSM devi
Turkcell’i de ekleyerek ‘Turkcell Supe-
ronline’ olarak hizmet verecek olan te-
lekom operatörü Superonline, Türki-
ye’de ›fl›k h›z›nda fiber internet ça¤›n›
bafllatt›. Markan›n ilk hizmeti ise 1 giga-
bit (1000 megabit) internet h›z›n› evlere
kadar götürerek, Türkiye’nin dünyada
bu hizmeti sunan ilk 5 ülke aras›nda yer
almas›n› sa¤lamak oldu. 

Ifl›k h›z›nda eriflimi sa¤layan Turkcell
Superonline, fiber altyap›s› sayesinde
art›k evlere kadar ulaflt›racak. 73 kentte
25 bin kilometreyi aflk›n altyap›ya ula-
flan Superonline, son 3 y›lda 1,4 milyar
liral›k yat›r›mla evlere ve flirketlere yat›-
r›m götüren ilk flirket oldu. Fiber ba¤-

lant›s›n› 680 bin haneye ulaflt›ran flirket,
2011 sonunda 28 bin km ve 1 milyon ha-
neye ulaflmay› hedefliyor. fiirket, di¤er
önemli yenili¤i ise internet girifl h›z›n›
10 Mbps’den 20 Mbps’ye ç›kararak ger-
çeklefltirdi. Herkesin fiber internetle ta-

n›flmas› için de hizmet, 9,99 TL’den bafl-
layan fiyatlarla sunulacak. 
1000 Mbps internet 
ile neler yap›labilir? 

1000 Mbps internet h›z›yla; Tolstoy’un
Savafl ve Bar›fl’› büyüklü¤ünde 500 ro-
man› sadece 1 saniyede yüklemek, her
biri 45 dakikal›k 20 müzik albümünü sa-
dece 1 saniyede yüklemek, 

90 dakikal›k HD bir filmi yaklafl›k 3,5
dakikada yüklemek (2 Mbps ile 30 saat-
te yükleniyor), 

1 dakikal›k süper HD filmi yaklafl›k
6,5 dakikada yüklemek (2 Mbps ile 200
saatte yükleniyor), 700 MB’lik VCD ka-
litesinde bir filmi 5,6 saniyede indirmek
mümkün.  

AVEA, fatural› abone
art›fl›nda liderlik koltu¤una
oturdu. Dijitalde ve TV’de de
birincili¤e oynad›klar›n› belir-
ten Avea Üst Yöneticisi Erkan
Akdemir, Facebook’ta 1,3 mil-
yon Avea hayran› oluflturduk-
lar›n› söyledi. Akdemir, “Bu
anlamda Türkiye’de aç›k ara
öndeyiz.” dedi.

‘Mobil operatörler aras›nda-
ki rekabetten hangi flirket kârl›
ç›kt›?’ sorusunun cevab› me-

rak edilirken Erkan Akdemir,
toplamda ilk çeyrekte 352 bin
fatural› abone kazand›klar›n›
söyledi. 

Yüzde 42 ile pazarda fatura-
l› müflteri oran› en yüksek ope-
ratör olduklar›n› vurgulayan
Akdemir, ayr›ca, mobil inter-
net kullan›c› say›lar›nda art›fl
yafland›¤›n›, 2010 dördüncü
çeyre¤inde 11,6 milyon olan
abone say›s›n›n da 2011 ilk
çeyre¤inde 11,8 milyona ulaflt›-

¤›n› aktard›. Akdemir, 3 ayl›k
gelirlerinin 2010’a göre yüzde
8,7 artt›¤›n›, karfl›laflt›r›labilir
hale getirildi¤inde bu art›fl ra-
kam›n›n yüzde 23’lere denk
geldi¤ini belirtti. fiirket, data
gelirinde y›l baz›nda yüzde 129
art›fl gerçeklefltirdi, bunun ya-
n›nda 2010 birinci çeyrekte
17,9 lira olan müflteri bafl›na
geliri 2011 ilk çeyre¤inde 19,2
liraya yükseldi. Farkl› abone
say›s›ndaki art›fl ve faturas›z

abonedeki gelir art›fl›n›n etki-
siyle toplam abone gelirlerini
de yüzde 7 oran›nda art›rd›.  

Erkan Akdemir, yüzde 8,7-9
oran›n›n çok sa¤l›kl› bir büyü-
menin göstergesi oldu¤unu
ifade ederek, Avea’n›n Türk
Telekom’un ‹MKB’de hisse fi-
yat›na etkisine de de¤indi. Ak-
demir, bileflik endeksin yüzde
4,4 artt›¤› dönemde Türk Tele-
kom hissesinin yüzde 20,9 art-
t›¤›n› belirtti. 

46 sektördenwww.baglantinoktasi.com.trba¤lant›noktas›

Erkan Akdemir:
“Fatural› 

abone art›fl›nda
rekor k›rd›k”

Evlere ›fl›k h›z›nda internet girecek

»

Tolstoy’un Savafl ve Bar›fl’› büyüklü¤ünde 500 roman› sadece 1 saniyede yüklemek, her
biri 45 dakikal›k 20 müzik albümünü sadece 1 saniyede yüklemek mümkün. »

Avea, data gelirinde y›l baz›nda yüzde 129 art›fl
gerçeklefltirdi. Bunun yan›nda 2010 birinci

çeyrekte 17,9 lira olan müflteri bafl›na geliri 2011
ilk çeyre¤inde 19,2 liraya yükseldi
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TÜRK‹YE CEBE DOYDU

TÜRK‹YE’DE cep telefonu
abone say›s› düflmeye devam ediyor. 2008
y›l› sonunda 66 milyona yaklaflan cep te-
lefonu abone say›s›, 2009 y›l›nda 62.8,
2010 y›l›nda 61.8 milyona geriledi. Cep
telefonu abone say›s›ndaki düflüfl y›l›n ilk
üç ay›nda da sürdü. Cep telefonu sektörü
bu y›l›n ilk 3 ay›nda 100 bin abone kaybe-
derek 61.7 milyona geriledi.

Bilgi Teknolojileri ve ‹letiflim Kuru-
mu'nun (BTK) elektronik haberleflme
sektörüyle ilgili 2011 y›l› ilk çeyrek rapo-
runda yer alan bilgilere göre, Türkiye'de
cep ve sabit telefon abone say›lar› düflme-
ye devam ediyor. Raporda, internet abo-
ne say›s›ndaki art›fl›n ise devam etti¤i kay-
dedildi. ‹nternet abone say›s› bu y›l›n ilk 3
ay›nda yaklafl›k 500 bin artarak 9 milyon
100 bine yükseldi. ‹nternet abone say›s›n-
daki art›fla ra¤men abone say›s›n›n nüfu-
sa oran› AB ortalamas›n›n çok gerisinde
kald›. AB ortalamas› yüzde 61.4 olan nü-
fusa göre internet abone say›s›, Türki-
ye'de ancak yüzde 39 olabildi. 
Kan kayb› devam ediyor

Rapora göre 2008 y›l›nda 24.milyon
500 bin olan sabit telefon abonesi, bu y›-
l›n 3 ayl›k döneminde 15 milyon 960 bi-
ne geriledi. Sabit telefon abone say›s›n›n
nüfusa oran› ise yüzde 21.6 olarak ger-
çekleflti. 

Cep telefonu sektöründe 2008 y›l›ndan
itibaren bafllayan kan kayb› bu y›l da de-
vam etti. 2008 y›l›nda 65 milyon 800 bin
olan cep telefonu abone say›s›, bu y›ldan
itibaren düflmeye bafllad›. Abone say›s›n-
daki düflüflü numara tafl›maya ba¤layan

BTK, 1 y›l içinde tekrar yükselme bekle-
diklerini aç›klam›fllard› ancak aradan ge-
çen 3 y›la ra¤men abone say›s›ndaki geri-
leme devam etti. 2009'da 62 milyon 800
bin, 2010'da 61 milyon 800 bin olan cep
telefonu abone say›s›, bu y›l›n ilk 3 ay›nda
da 100 bin düflerek 61 milyon 700 bine
geriledi. 
4 milyon kifli ikinci hatt›n› kapatt›

Cep telefonu abone say›s›ndaki düflüfl-
te en büyük etken, numara tafl›man›n
bafllamas› ve her yöne tarifelerin ç›kmas›
oldu. Farkl› operatörleri araman›n yük-
sek olmas› nedeniyle vatandafl, farkl› ope-
ratörlerden birden çok abone oluyordu.
Yani bir kifli en az 2 operatöre abonelik
yapt›r›yordu. Örne¤in, bir kifli ayn› anda

Turkcell ve Avea abonesi olup 2 telefon
ya da ayn› telefonda 2 SIM kart kullan›-
yordu. Bu kifli Turkcell abonesini Turk-
cell'den, Avea abonelerini Avea hatt›n-
dan ar›yordu. Çünkü farkl› operatörü
aramak çok yüksek ücretle faturaland›r›-
l›yordu. 2008 y›l› sonundan itibaren nu-
mara tafl›ma uygulamas› bafllad›. Numara
tafl›ma nedeniyle abone kayb› yaflamak is-
temeyen ve daha fazla abone kazanmak
isteyen operatörler her yöne tarifeler ve
paketler oluflturdu. Böylece sabit ücret-
lerle farkl› operatörleri aramalar da çok
ucuzlad›. Bunu gören vatandafl da birden
fazla olan cep telefonu aboneliklerini, ip-
tal ettirip ikinci hatlar›n› kapatt›rd›lar.
Rapora göre, yaklafl›k 4 milyon kiflinin
birden fazla cep telefonu aboneli¤inde
ikinci hatt›n› kapatt›rd›.
Türkiye AB'nin gerisinde kald›

Cep telefonu abone say›s›n›n nüfusa
oran› 2008'de yüzde 92'ye ç›karken, 2011
y›l›nda yüzde 84'e geriledi. Cep telefonu
abone say›s›n›n nüfusa oran›nda AB orta-
lamas› yüzde 126 olurken, Türkiye Avru-
pa'n›n çok gerisinde kald›. 
Konuflma süresi artt›

Rapor, abone say›s›ndaki düflüfle karfl›n
konuflma süresinde art›fl oldu¤unu ortaya
koydu. Geçen y›l›n ilk 3 ay›nda toplam
trafik 34 milyar dakika olurken, bu y›l›n
ayn› döneminde yaklafl›k 5 milyar dakika-
l›k bir art›flla 39 milyar dakikaya yükseldi.
Sabit telefonla konuflma miktar› ise ge-
çen y›l›n ayn› dönemine göre yaklafl›k 500
milyon dakika gerileyerek 5 milyar daki-
ka olarak gerçekleflti.

BTK'n›n elektronik haberleflme sektörüyle ilgili 2011 y›l› ilk çeyrek raporunda yer alan
bilgilere göre, Türkiye'de cep ve sabit telefon abone say›lar› düflmeye devam ediyor.

Rapor, y›l›n ilk üç ay›nda 100 bin abone kayb›n›n yafland›¤›n› ortaya koydu.

»



BULMACABULMACA

SOLDAN SA⁄A: 1) 1958 Zonguldak do¤umlu
olan resimde gördü¤ünüz Turkcell Genel Müdürü
/ Gemide bir tayfa 2) Araç kimli¤i / Bebekleri
e¤lendirmek için ç›kar›lan ses / Dinsel aktiviteler
toplulu¤u 3) Negatif say›lar için kullan›lan terim /
Hawaii inan›fl›nda savafl tanr›s› 4) Bir çeflit 
kafal›k / Bir fleye e¤ilim duyma 5) ‹zinsiz alma 6)
Her tür flark›n›n bütününün m›r›ldan›labildi¤i
fonksiyonel tek hece / Erken / Mitoloji 
öykülerinin merkezi olan flehir 7) Güzel sanatlara
uygun olan / Saf d›fl› b›rakmak 8) Bir üreme flekli /
Bir fleyin kendisi / Tomografinin alternatifi / Eski
dilde su 9) Sivrisine¤i bol olan mevsim / S›f›r ile
kar›flt›r›lan karakter / K›saca Ordu Evi / Halk
aras›nda kalem pil / Can 10) Mecazi anlamda ev /
Kas gücü ile bir fleyi uzaklaflt›rma /Bir tür sa¤lam
bafll›k 11) Genelde fazla içki içenlerde ve 
k›rm›z› et yiyenlerde görülen bir hastal›k / Bat›
Anadolu köy yi¤idi / Türk Hava Yollar› uçufl 
kodu 12) Fazladan / K›rm›z› 13) ‹lkel su tafl›t›
/ ‹ri kemik 14) Mimar Sinan’›n ustal›k eserinin
bulundu¤u ilimiz / Çabuk davranan 15) Çölden
esen s›cak rüzgâr / Organ 

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) ‹leride fiyat de¤iflikli¤ine u¤rayacak mallar›n, aradaki
fiyat fark›ndan yararlan›larak kâr etmek amac›yla önceden satma veya sat›n al›nmas›
2) Diyar / Arpa al›p satan kimse 3) Boya kaz›makta kullan›lan alet / Dü¤ünlerde
gelininin bafl›na tak›lan çeflitli renge boyanm›fl kufl tüyleri 4) K›saca Ere¤li Kömür
‹flletmeleri / Düfl gücüne seslenen fley / Kripton elementinin simgesi 5) Rusçada ben
/ Kabaca efendim / Üçüncü tekil / Sözcüklere dökülemeyen ön düflünce 6) Ayakkab›
çekece¤i / Duman lekesi / Parsellere bölünmüfl arsa 7) K›br›s’ta kurumufl hurma
tanesine verilen ad / Bir baharat / Ac›kl› 8) Seryum elementinin simgesi / Tek kiflilik
timsah yürüyüflü / Fincede beslenme ünitesi 9) Yap›t / Gerçe¤e dayanmayan 
hikâye 10) Lityum elementinin simgesi / Do¤al logaritma olarak adland›r›lan bir
matematik terimi / Otçul
olmayanlar›n yedi¤i fley / Yabanc›
11) Ders ç›karmak / Vapurlar›n
düdüklerini akort etmede kullan›l›r
12) K›saca viyola / Kâtibiadil 
/ Tayin 13) Soluk, nefes / ‹flaret /
Sosyal Sigortalar Kurumu /
Dedelerden ve büyük babalardan
her biri 14) Demir 
elementinin simgesi / Genifllemek /
Güçsüzlük 15) Birçok sinirsel
hastal›k içinde kriz manas›nda
kullan›l›r / Kiraya verilerek gelir
getiren tafl›nmaz mal / ‹lgi
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Haz›rlayan: Eyyüp Ceylan








