
Yurtiçi uçu larda %25, yurtdı ı uçu larda %15 indirim, promo ücretler hariç baz ücret üzerinden (vergi ve harçlar hariç) uygulanacaktır. Satı  ve seyahat dönemi 27 Aralık 2010-26 Mart 2011 tarihleri arasındadır. Yurtiçi uçu larda 31 Aralık 2010-2 Ocak 2011 ve 28 Ocak 2011-14 ubat 2011 tarihleri arası (belirtilen tarihler de dahil olmak 
üzere) kampanya kapsamı dı ında tutulacaktır. Yurtdı ı uçu larda 27 Aralık 2010-10 Ocak 2011, 28 Ocak 2011-14 ubat 2011 ve 4 Mart 2011-14 Mart 2011 tarihleri arası (belirtilen tarihler de dahil olmak üzere) kampanya kapsamı dı ında tutulacaktır. Her Turkcell kurumsal hat ile kampanyadan en fazla 5 defa yararlanılabilecektir. 
Kampanya kapsamında biletleme i lemleri Jolly Tur acenteleri ve Jolly Tur Ça rı Merkezi tarafından gerçekle tirilecektir. Kampanya kapsamında gerçekle tirilecek uçu lar, SunExpress Genel Ta ıma Kuralları’na tabi olacaktır. SunExpress tarafından tanımlanan sınıf ve uçu lardaki müsaitlik durumuna göre biletleme yapılacaktır.

Tcell’liler, SunExpress’le yurtiçi seyahatlerinde %25, 

yurtdı ı seyahatlerindeyse tam %15 indirim kazanıyor, mutluluktan uçuyor.

SFR60 yazıp 2222’ye gönderin, gelen Tcell 

ifresiyle 444 0 644 numaralı Jolly Tur Ça rı 

Merkezi’ni arayın ya da Jolly Tur Satı  Ofisleri’ne 

u rayın, istedi iniz yere indirimli uçun.

0532 444 0 532 www.istcell.com.tr
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Siber tehlikeye karfl›, S‹BER TATB‹KAT

NAV‹GASYONLA Ba¤dat bulunur!

Eve kitap servisi ‹LG‹ görmedi

‹stanbul’a ‹K‹ KATLI bo¤az köprüsü geliyor

»»»
»
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»Emre K›nay, difl doktorlar›ndan ‹NT‹KAMINI havada ald›
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Kerem Kupac›
matemati¤i sevmedi¤i

için oyuncu oldu

ULAfiTIRMA BAKANI

8 YILDA NELER YAPTI
BINALI YILDIRIM

HANGI YOLLARI AÇTI?



Kampanya, 1 Nisan 2011 günü saat 07:00’a kadar, her gün 19:00-07:00 aras›nda geçerlidir. 
Bu kampanya, STH A tipi olmayan ve k›rsal santrallerde bulunmayan bireysel aboneler 

için geçerlidir rama yönleri, abonenin kendi tarifesinden ücretlendirilir. 
Kullan›lmayan dakikalar devredilmez. 0800 314 15 16’dan güncel trafik bilgisi al›nabilir. 

Büyük kampanya devam ediyor!



Bu say›m›zda Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n 
8 y›l içinde yapt›klar›na kufl bak›fl› bir göz atal›m

istedik. Yap›lan ve devam eden iflleri masam›z›n
üstüne koyduk, devam edenlerini ay›rd›k. ‹çlerinden
kamuoyunca bilinenlerini seçtik. Bu flekilde, hayata
geçen ya da k›sa zamanda tamamlanacak ifllerin
ancak yüzde 60’›na kapak haberimizde yer
verebilece¤imizi gördük. 

★★★
Haber çal›flmas› s›ras›nda, böylesi büyük ad›mlar›

atan kiflide baz› hasletlerin olmas› gerekti¤ini
düflünüyorsunuz. Hizmet insan› olmak, bunu önce
kendi ruhunda hissetmek gibi… Baflar›n›n alt›nda, bu
hissediflle yola ç›k›ld›¤›n›, aflkla çal›fl›ld›¤›n›, dur durak
bilmeden yol al›nd›¤›n› görebiliyorsunuz.

★★★
‹stanbul Bo¤az›’n› denizin alt›ndan demir rayla

birlefltirecek tüp geçifl, yine bo¤az›n alt›ndan 
lastik tekerlekli araçlar için infla edilecek tüp 
tünel, 3. Bo¤az Köprüsü, ihalesi tamamlanan ve
Körfez’e yap›lacak dünyan›n 2. en uzun asma
köprüsü, Türkiye’yi h›zl› tren a¤›yla örme projesi, 
infla edilen yeni havaalanlar›, yerli uydu ve duble
yollar… Üzerinden uzun zaman geçse de hiçbir
rüzgâr›n bu hizmetleri solduramayaca¤›n›
anl›yorsunuz. Çünkü hayata geçirilen projeler,
günümüzü ve günümüz sonras›n› kaps›yor.

★★★
Bir dönem için hayal olan bu projeleri hayata

geçiren kiflinin kiflili¤i de bu noktada önem
kazan›yor. 8 y›ll›k tan›fl›kl›¤›m›z bize, karfl›m›zdaki
kiflinin, zeki, çal›flkan, marifetli, sempatik, analiz
etme yetene¤i yüksek ve insani yönü üst seviyede
biri oldu¤unu gösteriyor. ‹flini aflk ve coflku ile
yap›yor, çevresine afl›lad›¤› sevgi ile de çal›flma
ekibinin de coflmas›n› sa¤l›yor. Tüm bunlar›n
yan›nda, oldukça da mütevaz› bir kiflilik sergileyerek,
yap›lan bunca iflin adresi olarak, kendisini de¤il
Baflbakan’› iflaret ediyor. Say›n Y›ld›r›m’› bir editör

yaz›s›yla anlatmak kolay de¤il. fiimdilik noktay›
koyal›m. 

★★★
Kapak haberimizin içeri¤ine dönecek olursak,

biliflim, demiryollar›, karayollar›, denizcilik, PTT,
Türksat ve havac›l›k alanlar›nda yaflanan geliflmelere
yer verdik. Ancak, havac›l›k biraz eksik kald›. O
konuda baz› bilgileri burada vermeyi uygun bulduk. 

★★★
Son 8 y›lda sivil trafi¤e aç›lan havaalan› say›s›

36’dan 46’ya yükselmifl. Üzerinde hayvanlar›n
otlad›¤›, at›l havaalanlar› bir bir trafi¤e aç›l›rken,
çal›flmalar› bafllayan Zafer, Hakkâri, I¤d›r, Bingöl,
Çukurova, Ordu-Giresun, fi›rnak havaalanlar›n›n da
tamamlanmas›yla birlikte havaalan› say›s› 53’e
yükselecek.

★★★
Yine bu dönemde, devletin cebinden tek kurufl

ç›kmadan, Yap-‹fllet-Devret modeli ile 1.4 milyar
dolarl›k yeni havaliman› yap›ld›. Böylece, fiili olarak
65 milyonluk kapasite olufltu.  

★★★
Di¤er yandan Kirala-Öde-‹fllet modeliyle de 

iflletme hakk›n›n devri kapsam›nda da 6,5 milyar
dolarl›k kira geliri elde edildi. Antalya Havaliman› I.,
II., d›fl ve iç hatlar yolcu terminali, Atatürk
Havaliman› iç ve d›fl hatlar terminali, Zonguldak
Çaycuma Havaliman› ve Antalya Gazipafla
Havaliman› bu kapsamda özel sektöre devredildi. 

★★★
Havac›l›k alan›ndaki geliflme, teknik altyap›da da

kendini gösterdi. Birçok Avrupa ülkesinde dahi
bulunmayan, tüm ülke hava sahas›n› tek hava trafik
kontrol merkezinden yönetecek ve sistemlerin
modernizasyonlar›n› sa¤layacak Smart Projesi birkaç
ay içinde hayata geçirilecek. Havac›l›k alan› ile ilgili
bu bilgileri verdikten sonra okuyucular›m›za detaylar
için sayfalar›m›z› çevirmelerini tavsiye ediyoruz. 

Bir sonraki say›da görüflmek üzere. Hoflçakal›n.  

8 y›ll›k tan›fl›kl›¤›m›z bize Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n; zeki, 
çal›flkan, marifetli, sempatik, analiz etme yetene¤i yüksek ve insani 

yönü üst seviyede biri oldu¤unu gösteriyor.
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AHMET SEL‹M
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

Rüzgâr›n solduramayaca¤› eserler
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Siber tehlikeye karfl›,
siber tatbikat

Binali Y›ld›r›m’›n 
8 y›l› 

Türkiye ilk siber savafl
tatbikat›n› gerçeklefltirdi. Tatbikat

s›ras›nda kurumlara gerçek sald›r›lar
düzenlendi.

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, Mart
ay›nda yasa gere¤i görevini b›rak›yor.
Dergimiz, Bakan Y›ld›r›m’›n 8 y›l›n›

mercek alt›na ald›. 
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Emre K›nay’›n 
intikam›

Ünlü tiyatro oyuncusu
Emre K›nay, havada 

panikleyen difl doktorlar›ndan
intikam›n› nas›l ald›?

Navigasyonla 
Ba¤dat Bulunur!

Yeni dönem navigasyon sistemleri
sadece yol bilgisini sunmakla kalm›yor.

Sürücülere zamandan ve yak›ttan
tasarruf sa¤l›yor.

05ba¤lant›noktas›

4232
Matemati¤i sevse,
mühendis olacakt›

Hayat Bilgisi’nin ‘Pikaçu’su 
Kerem Kupac›, 30’lu yafllar›ndayken,

oynad›¤› ‘liseli’ karakteri ile 
haf›zalara kaz›nd›.  

26
ANILAR TEKNOLOJ‹SAHNE



‹NTERNET ortaya ç›kt›¤›ndan bu yana,
internetin ana dili ‹ngilizce olarak kabul
ediliyor. Fakat bu durum yak›nda Çince lehine
de¤iflece¤e benziyor. Giderek internete daha
fazla ilgi göstermeye bafllayan Çinli
kullan›c›lar ‹ngilizcenin pabucunu dama
atmaya bafllad›lar. fiu anda, ‹ngilizceyi ana dili
olarak konuflan 536,5 milyon internet
kullan›c›s› bulunuyor. Çinceyi ana dili olarak
konuflan kullan›c›lar›n say›s› ise 445 milyon
oldu. Tahminler 5 y›l› bulmadan internetin ana
dilinin Çince olarak de¤iflece¤i yönünde. 

06 ba¤lant›noktas› www.baglantinoktasi.com.tr

B‹L‹M kurgu filmlerinde
görmeye al›fl›k oldu¤umuz 3
boyutlu holografik
görüntüler, 5 y›lda
telefonlarda
uygulanabilecek. Dünyan›n
önde gelen biliflim
devlerinden IBM
araflt›rmac›lar›, 5 sene
içerisinde 3 boyutlu
holografik görüntülerin
büyük projeksiyonlar yerine
cep telefonu boyutlar›ndaki
cihazlar üzerinden ‘gerçek
zamanl›’ olarak elde
edilebilece¤ini belirtiyor.

‹NTERNET kullan›c›lar›na iste¤i d›fl›nda siyasi propaganda, cinsel ya da 
do¤rudan pazarlamayla ilgili ileti gönderene 100 bin TL’ye kadar para cezas› geliyor.
Hükümet, internet kullan›c›s› vatandafl› hem maddi hem de manevi korumak için
yeni bir yasa tasar›s› haz›rlayarak TBMM’ye gönderdi. Tasar›yla, vatandafl› rahats›z
eden istenmeyen elektronik postalara çeki düzen verilirken, internet üzerinden
yap›lan al›flverifller için de vatandafl›n yan›lt›lmamas› amaçlan›yor. 

TÜM telefonlar, yak›n zaman
içinde standart bir flarj aleti ile
flarj edilecek. Avrupa
Komisyonu taraf›ndan 2009
y›l›nda ortaya at›lan fikir, 14
ayr› telefon üreten firma
taraf›ndan da destek gördü.
Apple, Samsung, Nokia ve
Blackberry üreticisi RIM’in de
dâhil oldu¤u firmalar, ortak flarj
aleti üretecek. Böylece telefon
kullan›c›lar›, telefonlar›n› flarj
etme s›k›nt›s› yaflamayacak.
Ortak flarj aletlerinin
önümüzdeki aylarda, piyasaya
sürülmesi hedefleniyor.
Standart flarjlara, bilgisayar
arac›l›¤› ile flarj sa¤layan USB
girifli de düflünülüyor.  

‹nterneti Çince 
ele geçiriyor

Tek tip flarj
aleti geliyor

Cep’ten
holografik

görüntü hayal
de¤il

‹stenmeyen 
e-postalara
düzenleme



TÜRK‹YE havalimanlar›n›
kullanan yolcu say›s› bir y›lda
yüzde 20 artt›. D›fl hat yolcu
trafi¤inde ‹stanbul Atatürk
Havaliman› birinci oldu. Devlet
Hava Meydanlar› ‹flletmesi’nin
(DHM‹) 2010 y›l› sonu
istatistiklerine göre, Türkiye
havaliman› ve havaalanlar›ndan
102 milyon 705 bin 805 yolcu geçti. 12 ayl›k iç hat yolcu trafi¤ine göre yap›lan
s›ralamada, ‹stanbul Atatürk Havaliman› 11 milyon 800 bin 999 yolcu ile birincili¤i
üstlendi. Sabiha Gökçen Havaliman› ise 7 milyon 435 158 yolcu ile ikinci s›rada yer ald›. 

07haber turu

DÜNYANIN en büyük uçak üreticilerinden
Boeing, 2010 y›l›nda müflterilerine 462 uçak
teslim ederek, y›l sonu için belirledi¤i hedefe
ulaflt›. Boeing ayr›ca, havac›l›k endüstrisinin
ekonomik anlamda yeniden büyümeye bafllad›¤›
2010’da, 530 adet yolcu uça¤› için kesin siparifl
ald›. Boeing’in halen, müflterilerine teslim
edilmek üzere, toplam 3 bin 443 adetlik 
siparifli bulunuyor. Boeing Ticari Uçaklar
Baflkan› ve CEO’su Jim Albaugh, Boeing’in en
çok talep edilen modelinin ‘Yeni Nesil 737’
serisi oldu¤u bilgisini verdi.  

MASTERINDEX
araflt›rmas›na göre, Türk
halk›n›n internet üzerinden
al›flverifl yapma oran›
ortalama ayda 1 olarak
belirleniyor. Al›flverifllerde
en çok fiyat avantaj› etkili
oluyor. Araflt›rmaya göre,
kat›l›mc›lar›n yüzde 40’›
elektronik eflya veya
bilgisayar, yüzde 31’i uçak
bileti, tur, seyahat
rezervasyonlar›, yüzde 29’u
cep telefonu ve aksesuarlar›,
yüzde 24’ü yemek ve içecek,
yüzde 18’i ise haz›r giyim
ürünleri al›yor. Sanal
al›flveriflçilerin yüzde 51’i
al›flverifllerini mutlaka Türk
sitelerinden yaparken, yüzde
3’lük kesim sadece yabanc›
siteleri tercih ediyor. 

OKULLAR dâhil kamu
kurumlar›ndaki bilgisayarlarda
sadece F klavye kullan›lmas›na
yönelik çal›flma bafllat›ld›.
Hükümet üyeleri, okul ve kamu
kurumlar›nda F klavye
kullan›m›n› zorunlu k›lmay›
planlad›klar›n› aç›klad›.
Çal›flma, okullarda F klavyeyi
ö¤retmeyi, kamu kurum ve
kurulufllar›nda da F klavye
kullanmay› mecbur ediyor.
Okul ve kamu kurulufllar›
d›fl›ndakiler için ise bir
zorunluluk bulunmuyor. 

Boeing, 2010 y›l›nda
462 uçak teslim etti 

F klavye
zorunlu
oluyor

‹nternetten
en çok ne
al›yoruz? 

Türkiye’de geçen
y›l 103 milyon

yolcu uçtu
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8 y›ld›r ulaflt›rma ve haberleflme sektörünün bafl›nda bulunan Binali Y›ld›r›m, 
bu süre içinde pek çok hizmet yapt›. 150 y›ll›k Marmaray hayali gerçek oldu.
Gönüllerdeki 40 y›ll›k h›zl› tren hasreti dindi. Cumhuriyet tarihinin en büyük
karayolu ve demiryolu hamlesi bafllad›. Türkiye kendi uydusunu üretir hale geldi.

ULAfiTIRMA BAKANI

8 YILDA NELER YAPTI
BINALI YILDIRIM

HANGI YOLLARI AÇTI?



9kapak
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B‹L‹fi‹MLE bafllarsak, 8 y›lda sektörün
yüzde 284’lük bir büyüme yakalad›¤›n› görürüz. Bu
tablo en çok vatandafla yarad›. Çünkü biliflim harca-
malar› giderek azald›. Vatandafl›n bir dönem cebini
yakan sabit telefon, cep ve internet ücretlerinde or-
talama yüzde 80 oran›nda indirim gerçekleflti.

Ayr›ca sektörde iki de büyük ihale yap›ld›. ‹lk ola-
rak, y›llard›r özellefltirilemeyen Türk Telekom, 2005
y›l›nda özellefltirildi. Oger Telecoms Ortak Giriflim
Grubu (Telecom ‹talia ve Saudi Oger) en yüksek
teklifi (6 milyar 550 milyon ABD Dolar›) vererek,

Haber: AHMET SEL‹M

LAfiTIRMA Bakan›
Binali Y›ld›r›m, kabine-
nin en baflar›l› bakanlar›

aras›nda gösteriliyor. Zira
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, yapt›¤› ko-
nuflmalar›n hemen hemen hepsinde ulaflt›rma
ve haberleflme sektörüne iliflkin geliflmeleri
anlat›yor. Al›nan mesafeyi rakamlarla ortaya
koyuyor. Günümüzde, baflta teknolojik ve
sosyal dallar olmak üzere hemen her alanda
bafl döndürücü bir geliflim ve de¤iflimin ya-
fland›¤› aflikâr. Tüm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de bu geliflim ve de¤iflimin loko-
motifini, ulaflt›rma ve haberleflme sektörü
oluflturuyor. 
Hayaller gerçek oldu

8 y›ld›r ulaflt›rma ve haberleflme sektörü-
nün bafl›nda bulunan Binali Y›ld›r›m, bu sü-
re içinde pek çok hizmet yapt›. Türkiye’de
ve dünyada asr›n projesi olarak gösterilen,
151 y›ll›k hayal olan Marmaray Projesi’nin
temeli onun döneminde (2004) at›ld›. Mar-
maray’›n, 2013 y›l›nda hizmete girmesiyle,
‹stanbul’daki demiryolu pay› yüzde 8’den
yüzde 27’ye ç›kacak. Bu rakam bile projenin
ne denli önemli oldu¤unu ortaya koyuyor. 

Bakan Y›ld›r›m döneminde art arda me-
ga projelere imza at›ld›¤›n› görüyoruz. Bo-
¤az’a lastik tekerlekli araçlar için infla edi-
lecek tüp tünel, yine mega projeler aras›n-
da gösterilen ve birkaç ay önce temeli at›-
lan dünyan›n ikinci büyük asma köprüsünü
içine alan 11 milyar dolarl›k Gebze Orhan-
gazi-‹zmir Otoyolu, ‹zmit Körfez Geçifli
Projesi, ‹stanbul Bo¤az›’na yap›lacak
3.köprü bunlardan birkaç›. 
Gönüllerdeki h›zl› tren hasreti dindi

Öte yandan, gönüllerdeki 40 y›ll›k h›zl›
tren hasreti de Ankara- Eskiflehir aras›nda
seferlerin bafllamas›yla dindi. Ankara- Konya
h›zl› tren hatt› tamamland›. Ankara- Yozgat-
Sivas h›zl› tren hatt›nda çal›flmalar sürerken,
demiryolu a¤›n›n yüzde 50’si yenilendi.  

14,5 milyar hazineye
Türk Telekom, Üçüncü Nesil (3N) ve ha-

vaalanlar› özellefltirmelerinden hazineye 14,5
milyar lira kaynak aktar›ld›. Havaalanlar› için
de 4,5 milyar lira yat›r›m yap›l›rken bir yan-
dan da at›l olan havaalanlar› aktif hale getiril-
di. Havac›l›kta 48 bin olan istihdam say›s› 110
bine ç›kt›. 2,2 milyar olan sektörün cirosu 12
milyar dolara yükseldi. 10 milyon insan ilk
defa uça¤a bindi.
Biliflim sektörü yüzde 284 büyüdü 

Bilgi ve iletiflim teknolojileri sektörünün
toplam büyüklü¤ü 35 milyar dolara ulaflt›.
2002 y›l›na göre sektör yüzde 284’lük bir bü-
yüme gösterdi. 
Tersane say›s›  37’den 67’ye ç›kt›

Denizcilikte, 2003 y›l›na göre gemi adedin-
de yüzde 47,  tonajda yüzde 700, sahiplik ora-
n›nda yüzde 156 art›fl gerçekleflti. Kurulan
otomatik tan›mlama sistemiyle, 1000 mil me-
safeye kadar bütün Türk bayrakl› gemiler an-
l›k olarak izlenir hale geldi. Tersane say›s›
37’den 67’ye ç›kt›. Hâlâ 59 tersanenin inflas›
devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük kara yolu hamlesi bafllat›larak, 8 y›lda 13
bin 226 kilometre bölünmüfl yeni yol yap›ld›.
Duble yollarla birbirine ba¤l› olan il say›s›
6’dan 77’ye ç›kt›. Binali Y›ld›r›m, döneminde
yap›lan ve devam eden pek çok hizmet var.
Bu say›m›zda biz daha çok tamamlanm›fl iflle-
ri masaya yat›rd›k. Bakan Y›ld›r›m’›n 8 y›ll›k
dönenimde neler yapt›¤›na, hangi yollar› açt›-
¤›na yak›ndan bakmak istedik. 

U

8 y›lda biliflim sektörü yüzde 284 büyüdü. Ara ba¤lant› ve
vergide yap›lan indirimlerle vatandafllar, sabit, cep ve internet
kullan›m›na, ortalama yüzde 80 oran›nda daha az ödedi.

»

B‹L‹fi‹M SEKTÖRÜ

‹llüstrasyonlar: Meral Erdo¤an
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■ ‹letiflim vergileri ve ara ba¤lant›
ücretleri düflürüldü. Vatandafl›n ayn›
konuflmay› yüzde 80 daha ucuza
yapmas› sa¤land›.

■ 11 bin civar›ndaki telefon
santralinin tamam› say›sal hale getirildi.

■ 2002 y›l›nda geniflbant abone
say›s› 3 bin iken, bugün 9 milyon
aboneye ve 35 milyon kullan›c›ya
ulafl›ld›.

■ e-Devlet kap›s› hizmete aç›ld›. 223
ayr› kamu hizmeti, e-Devlet kap›s›ndan
verilir hale getirildi. 

■ 2002 y›l›nda 23 milyon olan cep
telefonu abone say›s›, 62 milyona
yükseldi.

■ 2002 y›l›nda 97 iflletmeci varken
bu gün 430 yetkilendirilmifl iflletmeci
bulunuyor. 

■ 3. nesil hizmetleri hayata geçirildi.
17 milyon vatandafl 3. nesil
hizmetinden yararlan›yor. 

■ 2 milyona yak›n abone, mobil
geniflbant internet hizmetinden
yararlan›yor. 

■ 2008’de numara tafl›ma
uygulamas›na geçildi. ‹ki y›l içinde 24
milyon kifli numaras›n› tafl›d›. 

■ 2009’da verilen 3N lisanslar›yla
birlikte, flebeke altyap›s›n› yürüten
firmalara, Türkiye’de 500 mühendisin
çal›flt›¤› Ar-Ge merkezleri kurma
zorunlulu¤u getirildi. 

■ Mobil telefonlar kay›t alt›na
al›narak kaçak kullan›m ve kapkaç›n
önüne geçildi. Model dünyada örnek
oldu. 

■ K›sa mesajlarda Türkçe
karakterleri tan›mayan cep
telefonlar›na yasak getirildi.
Uluslararas› arenada, 7 Türkçe harfin
GSM alfabesine girmesi sa¤land›.

■ Acil durumlarda kullan›lmak
üzere, K›z›lay’a 31 adet uydu terminali
verildi. 

■ Uzak köylere Wi-Max üzerinden
telefon ve internet hizmeti götürülmesi
gibi projeler yürütüldü.

■ 2006 y›l›nda 19,7 kurufl olan
flehirleraras› ses tarifesi (StandartHATT
tarifesi fiyat›) yüzde 47’lik düflüflle
2010 y›l›nda 10,5 kurufla indi.

■ 2006’da 27,5 kurufl olan
uluslararas› tarife ise (Milletleraras› 
1. kademe fiyat›)  yüzde 50 oran›nda
düflerek 13,8 kurufl oldu.

Telefon görüflme
tarifeleri yüzde 

80 ucuzlad›

Türk Telekom’un yüzde 55’nin sahibi ol-
du. Özellefltirme, finansal alanda, “Geli-
flen Piyasalarda 2005 Y›l›’n›n En Baflar›l›
‹fllemi” ödülüne lay›k görüldü.
3N’den 1 milyar 
900 milyon TL geldi

‹kinci olarak ise, Üçüncü Nesil (3N)
mobil haberleflme sistemi kurulmas›na
iliflkin lisans ihalesi oldu. Bu ihaleden 1
milyar 900 milyon TL gelir elde edildi. A
tipi lisans kullanma hakk›n› Turkcell, B

tipi lisans kullanma hakk›n› Vodafone,
C tipi lisans kullanma hakk›n› da Avea
kazand›. Yap›lan 3N ihalesinde, Turkcell
KDV dâhil 858 milyon TL, Vodafone 600
milyon TL, Avea da 512 milyon TL verdi. 
Bütün okullara 
internet alt yap›s› kuruldu

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bütün okullara
h›zl› internet a¤› kurdu. Kablolu eriflimin
olmad›¤› 5 bin civar›ndaki köy okuluna
da, uydu üzerinden, internet götürüldü. 

Ü yüzde 284 büyüdü

»»



Yeni yap›lan 13 bin 226 kilometre bölünmüfl yolun ekonomik
ve çevresel pek çok faydas› bulunuyor. 152 milyon saat

iflgücü tasarrufu, 642 milyon
litre akaryak›t tasarrufuyla

birlikte 6 milyar 850 milyon TL
ekonomik fayda sa¤land›.
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en büyük
karayolu hamlesi
bafllat›ld›

en büyük
karayolu hamlesi
bafllat›ld›

CUMHURIYET
TARIHININ
CUMHURIYET
TARIHININ

KARAYOLLARINDA yap›lan çal›flmalar› masaya ya-
t›rd›¤›m›zda; Cumhuriyet tarihinin en büyük karayolu hamlesiyle
karfl› karfl›ya oldu¤umuzu görüyoruz. Zira 2003’de 6 bin 101 kilo-
metre olan bölünmüfl yol uzunlu¤u, son 8 y›lda infla edilen 13 bin
226 (23 Kas›m 2010 itibariyle)  kilometre ile 19 bin 327 km’ye ç›k-
t›. Bu, y›lda ortalama bin 653 kilometre yeni bölünmüfl yol de-

»



mek. ‘Y›lda, bin 653 kilometre yeni yol
yap›l›yor’ ifadesini kullanmak çok kolay
gelse de, bu rakama ulaflmak için Türki-
ye’nin 3 bin 778 flantiyesinde 103 bin
924 iflçi istihdam ediliyor. Bir yerde 420
bin kifli geçimini bölünmüfl yol çal›flma-
lar› sayesinde sa¤l›yor. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m da
bölünmüfl yol hamlesi için “Durmak
yol, yola devam.” diyor ve y›llara göre

bölünmüfl yol hedefini aç›kl›yor:
“2012’de 22 bin 500 kilometre, Cumhu-
riyetin 100. y›l›nda ise 32 bin kilometre
bölünmüfl yol yap›lacak.”
Duble yollar, yol 
kusurlar›n› yüzde 70 azaltt›

Yeni yap›lan 13 bin 226 kilometre bö-
lünmüfl yollar›n ne gibi faydalar sa¤lad›-
¤›na bakt›¤›m›zda, zaman ve ekonomik
getirisinin yan›nda, belki de en önemli

yarar›n›n; insan hayat› üzerindeki etkisi
oldu¤unu görüyoruz. Zaten Bakan Y›l-
d›r›m’›n, “Yollar› böldük hayatlar› bir-
lefltirdik.” slogan› bu aç›dan da önem
tafl›yor. Zira, 8 y›lda yap›lan 13 bin 226
kilometre duble yol ile, kaza say›s›nda
yüzde 55,6, ölü say›s›nda yüzde 58,3, ya-
ral› say›s›nda da yüzde 40,3 oran›nda
azalma sa¤land›. Kazalarda ilk s›ralarda
bulunan yol kusurlar› 2002 y›l›na oranla
yüzde 70 oran›nda azald›. (Kaynak Em-
niyet Genel Müdürlü¤ü verileri)
Duble yollarla 6 milyar 
850 milyon TL tasarruf sa¤land›

Duble yolun faydalar› bu kadar m›?
Tabii ki de¤il. Yeni yap›lan bölünmüfl
yollarla birlikte, ekonomik ve çevresel
pek çok fayda sa¤land›. 152 milyon saat
iflgücü tasarrufu ve 642 milyon litre akar-
yak›t sarfiyat›ndaki tasarrufla 6 milyar
850 milyon TL ekonomik fayda elde
edildi. Ayr›ca, 2 milyon 520 bin ton emis-
yon sal›n›m›nda da azalma sa¤land›.
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■ 2002 y›l›na kadar sadece 6 il
bölünmüfl yolla birbirine ba¤l›yd›.
Bugün ise 74 il bölünmüfl yollarla
birbirine ba¤land›. 

■ 13 bin 226 km bölünmüfl
yol için 40 milyar TL’nin üzerinde
yat›r›m yap›ld›.

■ Y›lda ortalama bin 653 km
bölünmüfl yol yap›l›yor. 

■ 23 bin 621 hurda araç trafikten
çekildi. 

■ 100 milyon tafl›t, X km bafl›na
düflen can kayb› say›s› 2002 y›l›nda
6 iken bu de¤er 2009 y›l›nda 
4.41 seviyesine indi.  AB ülkelerinde
ise bu rakam 3.

■ ‹stanbul-‹zmir aras›n› 3,5 saate
düflürecek olan ‹stanbul-‹zmir Otoyolu
Projesi’nin temeli at›ld›. Proje üzerindeki
‹zmit Körfez Geçifli Köprüsü, aç›kl›k
itibariyle Japonya’daki Akafli
Köprüsü’nden sonra dünyan›n en
büyük köprüsü olacak. Devlet
bütçesinden kaynak ay›rmadan, 
11 milyar liral›k yat›r›m yap›lacak, 
5 y›l sonra hizmete girecek. 

Karayollar›nda
yap›lan 

ifller flöyle:

145 kara noktada düzenleme yap›ld› 
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, 2010 y›l›nda 145 ‘kara nokta’ diye

tabir edilen fizikî ve geometrik yap›s› nedeniyle çok kaza
yaflanan bölgelerde de çal›flma yapt›. Çal›flma neticesinde
kaza say›lar›nda yüzde 64, ölü say›s›nda yüzde 89, yaral›
say›s›nda ise yüzde 73 oran›nda azalma meydana geldi. 
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40 YILLIK 
HIZLI TREN

HAYAL‹ 
GERÇEK OLDU

ULAfiTIRMA Bakan›
Binali Y›ld›r›m’›n görevde oldu¤u
8 y›lda, demiryollar›nda tarihin en
büyük at›l›m› gerçekleflti. Türkiye,
1970’lerden beri hayalini kurdu¤u
h›zl› trenle tan›flt›. Son 8 y›lda,
toplam 5 bin 449 kilometre yol ye-
nilemesi yap›ld›. Hatta ilk demir-
yolu hatt› olan ‹zmir-Ayd›n, 154
y›l sonra, Gaziantep-Nusaybin
Güney demiryolu 100 y›l sonra ilk
defa yenilendi. Yenilenen yollarda
ilk kez, 60 kg/m’lik raylar ve B70
beton traversler kullan›ld›. 
Kaderine terk edilen 
demiryollar›, aya¤a kalkt› 

Demiryollar›nda, 1923-1950
aras›nda 3 bin 764 km yeni demir-
yolu infla edilmiflti. 1951-2002 dö-
neminde ise ancak 945 km demir-
yolu yap›lm›flt›. 2003’ten 2010 so-

nuna kadar ise, bin 76 km demir-
yolu infla edildi. Halen bin 630 km
demiryolu inflas› ise sürüyor.
H›zl› tren seferlere bafllad›

Türkiye, 1970’lerin hayali olan,
h›zl› trenle 13 Mart 2009’da tan›fl-
t›. YHT ile 2010 Eylül sonuna ka-
dar toplam 2 milyon 300 bin yolcu
tafl›nd›. Konvansiyonel trenlerle
günde 575 yolcu tafl›n›rken, YHT
ile yolcu say›s› 10 kat›na yükseldi.
H›zl› trenle günde ortalama 5 bin
800 kifli tafl›nd›. Ankara-Eskiflehir
hatt›nda daha önce TCDD’nin
yüzde 15 olan pay›, yüzde 72’ye
yükseldi. 
Ege Ray Projesi tamam 

Ulaflt›rma Bakan› Y›ld›r›m’›n
giriflimleriyle, TCDD ile ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi aras›nda
yüzde 50 hisseli ‹ZBAN A.fi. ku-
ruldu ve Cumaovas›-Alsancak ile
Alia¤a-Alsancak’ta  (‹zmir) metro
standard›nda banliyö hizmeti ve-
rilmeye baflland›.  

Türkiye’nin 40 y›ll›k hayali olan h›zl› tren, 
1,5 y›ld›r sefer yap›yor. YHT ile 2010 Eylül

sonuna kadar toplam 2 milyon 300 bin yolcu
tafl›n›rken, Ankara-Konya h›zl› tren hatt›nda da

seferlere say›l› günler kald›. 

»



»»
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■ 212 kilometrelik
Ankara-Konya h›zl› tren hatt›
Türk mühendis ve iflçileriyle
tamamland›. Deneme
seferlerine baflland›. Bu y›l›n
ikinci çeyre¤inde seferler
bafllayacak.

■ Ankara-Yozgat-Sivas
h›zl› tren hatt›n›n inflas›
devam ediyor. 292 km’lik
Yerköy-Sivas bölümünün
temeli 13 Mart 2009
tarihinde at›ld›. Yüzde 16
fiziksel gerçekleflme
sa¤land›.

■ Otobüs-tren ba¤lant›l›
seferlerle Ankara-Bursa
aras›nda ayl›k 15 bin yolcu
tafl›n›yor.

■ 40 y›l sonra 31
kilometrelik Muratl› -
Tekirda¤ demiryolu hatt›
tamamland›.

■ Ankara ve ‹stanbul
banliyösünde çal›flt›r›lmak
üzere 32 set banliyö treni
hizmete girdi. 

■ K›sa mesafeli
flehirleraras› yolcu
tafl›mac›l›¤›nda kullan›lmak
üzere 12 adet dizel tren
seti, Ayd›n-Basmane,
Eskiflehir-Kütahya-Afyon ve
Adana-Mersin hatlar›nda
seferlere bafllad›. 

■ 84 araçl›k DMU tren
seti üretimi projesi ile
TÜVASAfi’da y›l içerisinde 
1 adet prototip yap›larak
TCDD’ye teslim edildi. 

■ 2003-2010 y›llar›
aras›nda, 269 yolcu vagonu,
32 EMU, 12 DMU ve 3 bin
844 yük vagonu imal edildi.

■ Türkiye’de üretilmeyen
her türlü konvansiyonel ve
yüksek h›za uygun
makaslar›n üretimini
gerçeklefltirmek üzere
Çank›r›’da VADEMfiAfi
fabrikas› kuruldu. 

■ Sakarya (Pamukova),
Konya, Ankara (Polatl›) ve
Afyon’da (‹hsaniye) kurulu
tesislerde, h›zl› tren traversi
üretilmeye baflland›.

■ Erzincan’da ba¤lant›
eleman› üretilmeye
baflland›.

■ MKEK taraf›ndan
monoblok tekerlek ve
tekerlek tak›m› üretimi için
fabrika kurulma çal›flmalar›
son aflamaya geldi. 

■ 89 adet 3 bin 300
beygir gücünde dizel
elektrikli ana hat
lokomotiflerinin imalatlar›
tamamland›. DE 33000 tipi
lokomotiflerin üretimindeki
yerli katk› oran›, yüzde
20’den yüzde 55’e
ç›kar›larak ülke ekonomisine
yaklafl›k 80 milyon dolar
katk› sa¤land›.

■ 2003-2010 y›llar›
aras›nda toplam 410 gar ve
istasyonun 394’ünün bak›m›
yap›larak kurumsal kimli¤e
uygun hale getirildi. 

Ankara-Konya 
h›zl› tren hatt› tamam

Türkiye’de teknolojisi
bulunmayan her türlü elektrikli
tren dizisi, hafif rayl› araçlar ile
h›zl› tren setleri ve h›zl› tren
yolcu vagonlar›n›n üretimi için
önemli bir ad›m at›ld›.
Adapazar›’nda, Haco (Türkiye),
Asafl (Türkiye), Hyundai-ROTEM
(Güney Kore) ile TCDD ‹flletmesi
Genel Müdürlü¤ü aras›nda

Hyundai-EUROTEM flirketi
kuruldu. Fabrikada, h›zl› tren
setleri ve modern metro araçlar›
üretiliyor. Fabrikada üretilen, 
84 araçl›k metro arac› ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’ne 
teslim edildi. TCDD’ye ait 3
2 set (96 araç) elektrikli banliyö
dizilerinin üretimi de bu
tesislerde gerçeklefltirildi. 

H›zl› tren yolcu vagonu üretimine baflland› 



PTT de son 7 y›lda
âdeta cofltu. 2002’ye göre, yat›-
r›m ve kârl›l›¤›n› 10 kat art›rd›.
Mesela, 2003 y›l›nda 22 mil-
yon 890 bin TL kâr eden PTT,
2010 y›l›nda 250 milyon TL
kâr etti. Kurum, yat›r›mda da
h›z kesmedi. 1996-2002 y›llar›
aras›nda 36 milyon 917 bin
TL’lik yat›r›m yap›l›rken, 2003-
2009 y›llar› aras›nda, 10 kat ar-
t›flla 367 milyon 315 bin liral›k
yat›r›m yap›ld›. 

PTT, bir taraftan kendini ye-
nilerken, bir taraftan da hiz-
met çeflitli¤ini art›rd›. PTT flu-
belerinden PTTBank hizmeti
verilmeye baflland›. Bu kap-
samda, bin 939 iflyeri
PTTBank konseptine uygun
olarak yenilendi. Bugün hiçbir
bankan›n olmad›¤› bin 357
yerleflim yerinde sadece
PTTBank var. ‹nternet banka-
c›l›¤›n› da hayata geçiren PTT,
145 kurum ve kuruluflla

167 ayr› ifl ve ifllemi gerçeklefl-
tiriyor. PTT ayr›ca, lojistik hiz-
metleri kapsam›nda büyük at›-
l›m yapt›. PTT kargo, içhat
kargo, kap›dan kap›ya teslim
servisi ve PTT kargomatik hiz-
meti ile dikkatleri çekiyor. 
Hac›lar gelmeden hurma
ve hediyeleri geliyor

PTT, Hac Kargo hizmetiyle
de öne ç›k›yor. Hacca giden
vatandafllar›n sat›n ald›klar›
hurma ve hediyelik eflyalar,
daha Türkiye’ye dönmeden
Hac Kargo hizmetiyle, evleri-
ne teslim ediliyor. Hizmete
bafllan›lan 2008 y›l›ndan bu
yana, 175 bin 947 adet (4 bin

103 ton) kargo kabul edildi ve
adrese teslim edildi.
Emekli maafllar› 
konuta teslim

PTT ayr›ca, Sosyal Güvenlik
Kurumlar›’yla iflbirli¤i çerçeve-
sinde, SSK, Emekli Sand›¤› ve
Ba¤-Kur emekli maafl ödeme-
lerini, hak sahiplerinin evine
kadar götürüyor. PTT’nin ko-
nuta teslim di¤er ifl ve ifllemleri
flöyle: 2022 say›l› Kanuna göre
ayl›k ödemeleri, iflgörmezlik
ödemeleri, ‹fl-Kur iflsizlik si-
gorta primi, ifl kayb› tazminat›,
ücret garanti fonu ödemesi ve
k›sa çal›flma ücreti ödemesi,
muhtelif il ve ilçe sosyal yar-
d›mlaflma ve dayan›flma vak›f-
lar› aras›nda imzalanan sözlefl-
meler do¤rultusunda hak sa-
hiplerine yap›l›yor.
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PTT, kârl›l›¤›n› 10 kat artt›rd›

PTT, son 
7 y›lda kârl›l›¤›n›

10 kat artt›rd›.
Hiçbir bankan›n
olmad›¤› bin 357
yerleflim yerinde

kurulan PTTBank,
kurumun bir 
di¤er önemli
hizmeti oldu. 

»

■ 2002 y›l›nda ayda
2,7 milyon ifllem yap›l›rken
2010 y›l›nda ayl›k 21
milyon 233 bin ifllem
yap›l›r hale geldi. (8 kat
art›fl)

■ 2002 y›l›nda 7 ayr›
kuruluflun ifllemleri
yap›l›rken,  bugün 145
kurum ve kuruluflun 167
ayr› ifllemi PTT Bank
marifetiyle yap›l›yor. (21
kat art›fl)

■ PTT, bankac›l›¤›n
yan› s›ra kargo ve lojistik
hizmeti de veriyor.

■ Gerçek kifli posta çeki
hesap sahipleri ad›na
ç›kart›lan çipli Pttkartlar 1
Haziran 2007 tarihinden
itibaren kullan›lmaya
baflland›. Pttmatikler
üzerinden 7 gün
24 saat hizmet
al›nabiliyor.  

‹fllem say›s› 
8 kat artt›

»»
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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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HAVA YOLU HALKIN
YOLU  OLDU

Dünyada yaflanan küresel kriz bile Türk sivil havac›l›¤›
alan›ndaki geliflmeleri gölgeleyemedi. Kriz nedeniyle

dünyada birçok irili ufakl› havayolu flirketi kap›s›na kilit
vururken, Türk flirketleri filosunu daha güçlendirdi.

ÜRK sivil havac›l›¤› da 8 y›lda
adeta flaha kalkt›. Türkiye’nin

adeta havas› de¤iflti. Dünyada Türk
rüzgâr› esmeye bafllad›. Eurocontrol ve
Uluslararas› Hava Tafl›mac›l›¤› Birli¤i
(IATA), Türk sivil havac›l›¤› için yapm›fl
oldu¤u tahmininde, “2015 y›l›nda 50 mil-
yon yolcu hedefine ulafl›lacakt›r.” ifadesi-
ni kullanm›flt›. Oysa bu hedefe, 2005 y›-
l›nda ulafl›ld›. 

Türkiye için art›k yeni yeni tahminler
yap›l›yor. Bunlardan biri de Küresel Pa-
zar Araflt›rma Raporu… Rapora göre,
Türkiye’nin, 2028 y›l›na kadar, iç hatlar-
da yüzde 10,1 büyüme ile gelecek 20 y›l
içinde en h›zl› büyüyecek pazar olaca¤›
belirtiliyor. Türkiye’yi yüzde 10’luk bü-
yüme ile Hindistan, yüzde 9.4’lük büyü-

me ile Kuzey Afrika ve Çin’in takip ede-
ce¤i öngörülüyor. 

Dünyada yaflanan küresel kriz bile
Türk sivil havac›l›¤› alan›ndaki geliflmele-
ri gölgeleyemedi. Kriz nedeniyle dünyada
birçok irili ufakl› havayolu flirketi kap›s›na
kilit vururken, Türk flirketleri filosunu da-
ha güçlendirdi. Neredeyse iki haftada bir
filosuna yeni uçak ekledi. 2002’de 110
olan büyük gövdeli uçak say›s›, 8 y›lda
332’ye ç›kt›. Ayn› flekilde, ifl jeti say›s› da
39’dan 99’a ç›kt›. 2002’de sadece THY ta-
raf›ndan 25 noktaya uçufl yap›l›rken, bu-
gün 8 havayolu ile 7 merkezden 46 nokta-
ya uçufl yap›l›yor.
“Havayolu halk›n yolu oldu”

Bir dönem, lüks olarak görülen uçak
yolculu¤u, art›k sade vatandafl için de ayr›-
cal›k olmaktan ç›kt›. Bu dönemde 10 mil-
yon insan ilk defa uçakla tan›flt›. Ulaflt›r-
ma Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n s›k s›k ifade
etti¤i gibi, “Havayolu halk›n yolu oldu.” 

Yük trafi¤i 2,5 kat artt›
Türk sivil havac›l›¤› sadece yolcu say›-

s›ndaki art›flla dikkatleri çekmiyor. Yük
trafi¤inde de art›fl gözleniyor. 2002’de 1
milyon tonu bile bulmayan yük trafi¤i,
2010 y›l› sonunda 2,5 kat artarak 2 mil-
yon tonu geçti. Kargo tafl›mac›l›¤›nda
havayolunun pay› her geçen gün arta-
rak, iç hatlarda 3 kat, d›fl hatlarda 2 kat
art›fl gösterdi. 
Ciro 12 milyar dolara yükseldi 

2002 y›l›nda say›lar› 14 olan hava tafl›-
ma iflletmelerinin cirosu 2.2 milyar dolar
iken, bugün 16 havayolu iflletmesinin top-
lam cirosu yaklafl›k 12 milyar dolara ulafl-
t›. Mali olarak son derece güçlü bir yap›ya
kavuflan havac›l›k iflletmeleri, dünya ça-
p›ndaki ortakl›klar› ile küresel iflletmeler
haline dönüfltü. 

T
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»»

■ Türkiye, son 8 y›lda iç hat
pazar›nda 6 kat büyüyerek, dünya
birincisi oldu. D›fl hat pazar›nda da 3
kat büyüyerek, dünya üçüncüsü oldu. 

■ Sektördeki do¤rudan istihdam 48
binden 110 bine ç›kt›.

■ 2002 y›l›nda 3,3 milyar TL (2,2
milyar dolar) olan sektörün cirosu 18

milyar TL’ye (12 milyar dolar)
ç›kt›. (5 buçuk kat artt›.)

■ THY, Avrupa
9’culu¤undan 4’üncü s›raya

yükseldi. 60 noktaya direk
uçarken 130 noktaya direk

uçmaya bafllad›. 
■ 2002’de 528 denetim
yap›l›rken, 2010’da 5 bin

221’e ulafl›ld›.
■ 2002’de 110 olan

büyük gövdeli uçak
say›s›, 332’ye

yükseldi.
■ 2002
y›l›nda 39

olan ifl jeti say›s›, bugün 100’e ulaflt›.
■ Bölgesel ‹flbirli¤i Projesi

çerçevesinde 13 ülkede, 10 milyar
dolar yat›r›m yap›ld›. 

■ 2002’de 588 olan hava arac›
say›s›, bugün bin 66’ya yükseldi.

■ Daha önce yap›lamayan uçak
bak›mlar› Türkiye’de yap›lmaya
baflland›. 400 yabanc› uça¤›n bak›m›
Türkiye’de yap›ld› ve ülke ekonomisine
1 milyar dolar katk› sa¤land›. 

■ Türkiye, 44 üyesi bulunan Avrupa
Sivil Havac›l›k Konferans› (ECAC) içinde
en çok hava arac› emniyet denetimi
yapan 3. ülke oldu. 

■ Türkiye, D-8 Ülkeleri Sivil Havac›l›k
Grubu, Türkiye- Ortado¤u (T-MAG)
Havac›l›k Grubu ve Bölgesel Emniyet
Gözetim Örgütü’nün (RSOO)
Baflkanl›¤› olmak üzere 15 ülkenin sivil
havac›l›k liderli¤ini yürütüyor.

■ Ekonomik Havaalanlar›, Engelsiz
Havaalanlar›, Yeflil Havaalanlar›, Open
Sky Projesi  gibi projeler dünyada
örnek gösteriliyor.

Sivil havac›l›ktaki geliflmeler flöyle: 
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8 y›lda, uydu politikas›nda da büyük
geliflmeler yafland›. Uydular›n doluluk

oranlar› yüzde 90’a ç›kt›. Uydular
üzerinden 5 bin

okula internet
götürüldü.

Türkiye’nin 5. uydusu
olan Türksat 3A
uzaya f›rlat›ld›.

S›rada, Türksat 4A ve
4B uydular› var.

2015’te ise ilk yerli
uydu uzaya

gönderilecek.

ULAfiTIRMA Bakan› Binali Y›ld›-
r›m’›n 8 y›ll›k bakanl›¤› döneminde uydu politi-
kalar›nda da büyük ilerleme sa¤land›. 2003 y›l›n-
da yüzde 53 olan uydular›n doluluk oranlar›,
yüzde 90’a ç›kt›. Türkiye’nin 5. uydusu olan
Türksat 3A uydusu bu dönemde (13 Temmuz
2008) uzaya f›rlat›ld›. 3A’n›n doluluk oran› yüz-
de 90’a ulaflt›¤› için Türksat 4A ve 4B uydular›-
n›n f›rlat›lmas› gere¤i do¤du. Bunun için yap›lan
çal›flmalarda sona yaklafl›ld›.

Bir yandan da yerli uydunun üretimi için ça-
l›flmalara baflland›. 

Bu kapsamda Türksat, ‹TÜ ile ortaklafla 30
cm büyüklü¤ünde bir haberleflme uydusu için
çal›flma bafllatt›. ‹ki kurum taraf›ndan üretilecek
uydu 2011’de uzaya f›rlat›lacak. Böylece, bu uy-
dudan kazan›lan tecrübe ve bilgi birikimi ile yer-
li haberleflme uydusunun tasar›m ve üretimine
bafllanacak. Yerli haberleflme uydusunu Türksat
ile SSM-TAI yapacak ve uydu 2015’te uzaya f›r-
lat›lacak. 
10 y›ll›k planlama yap›ld›

Bu dönemde 10 y›ll›k uydu stratejik plan› da
haz›rland›. Bu plana göre, dünya karalar›n›n
yüzde 91’inin Türk uydular› taraf›ndan kapsama
alan›na dâhil olmas›, ulusal egemenlik kapsa-
m›ndaki yörünge haklar›n›n korunmas› ve
uydular›n doluluk oran›n›n maksimum
seviyeye ç›kar›lmas› öngörülüyor. 
Yerli kaynakla 
LRIT hayata geçirildi

8 y›l içinde, Uzak Mesafeli
Gemi Tan›mlama ve Takip
Sistemi (LRIT) hayata ge-
çirildi. Türkiye, dünyada
kendi kaynaklar› ile bu
ifli yapan 13 ülkeden bi-
ri oldu. Hayata geçiri-
len sistem, Suriye’ye
sat›ld›. ‹ran’la görüfl-
meler devam ediyor. 

»

YERL‹ 
UYDU YOLDA

Türksat taraf›ndan
di¤er kamu

kurulufllar›na
verilen alt yap›

hizmetleri flöyle: 

■ Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n, Araç
Muayene Randevu
Hizmetleri,

■ Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’n›n, Tüketici
fiikâyet ‹fllemleri,

■ Milli Savunma
Bakanl›¤›’n›n, Celp
Dönemi Tercih ‹fllemleri, 

■ Üniversitelerin
ö¤rencilere yönelik, kamu
kurumlar›n›n da
memurlara yönelik
Askerlik Erteleme
‹fllemleri ve Yedeklik
Yoklama Hizmetleri, 

■ Nüfus ve
Vatandafll›k ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü’nün
‹kametgâh Adresi
De¤ifliklik Hizmeti,

■ TBMM’nin, On-line
Randevu Hizmeti. »»
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8 y›lda amatör ligde mücadele
eden denizcilik sektörü adeta
süper lige yükseldi. Uluslararas›
sularda tutulma oranlar›yla 
kara listede olan Türk gemileri,
2008’ten itibaren beyaz listeye
geçti. Sektöre sa¤lanan 
2 milyar TL’lik ÖTV’siz yak›t
deste¤i ile de yolcu say›s›nda
yüzde 61’lik art›fl sa¤land›.  

DEN‹ZC‹L‹K sektöründe de di-
¤er alanlarda oldu¤u gibi önemli bir s›çra-
ma yafland›. Birkaç örnek vermek gerekir-
se; Denizcilik Müsteflarl›¤›’ndaki denizci
personel say›s› yüzde 6’dan yüzde 27’ye
ç›kt›. 2002 y›l›nda, uluslararas› sularda ya-
p›lan 852 denetimden 146 Türk bayrakl›
gemi tutulurken, 2010’da (Ekim 2010 so-
nu itibari ile), 575 denetimden 28 gemi tu-
tuldu. Böylece Türk bayrakl› gemiler, 2008
y›l›nda, ‘kara liste’den, ‘beyaz liste’ye geç-
mifl oldu. 37 olan tersane say›s› 67’ye yük-
seldi. 59 tersanenin inflaat› sürerken, yat
ba¤lama kapasitesi de 9 bin 500’den 15 bi-
ne ç›kt›. Yat ba¤lama kapasitesinin, inflaat›
devam eden ve planlananlarla, 25 bine ç›k-
mas› hedefleniyor. 2023 hedefi 50 bin. 

Denizcilikte yap›lanlar bunlarla da s›-
n›rl› de¤il. Özellikle 1 Ocak 2004’de haya-
ta geçirilen ÖTV’siz (Özel Tüketim Vergi-
si) yak›t uygulamas›, denizcilik sektörün-
de devrim olarak nitelendi. 31 Ekim 2010
itibariyle 1 milyar 953 milyon TL ÖTV
tahsil edilmeyerek sektöre destek olundu.
Sa¤lanan bu destekle, baflta yolcu ve araç
tafl›mac›l›¤› yapan iflletmecilerin büyümesi
sa¤land›. ‹stanbul Deniz ‹flletmeleri (‹DO)
bunun bafl›nda geliyor. 
ÖTV’siz yak›t, tafl›nan 
yolcu say›s›n› 
yüzde 61 artt›rd›

Rakamlar da, ÖTV’siz ya-
k›t uygulamas›na geçilmesin-
den sonra, yolcu ve yük tafl›-
mac›l›¤›nda yaflanan geliflimi

»

TERSANE SAYISI
37’den 67’ye yükseldi 

net bir biçimde ortaya koyuyor. Mesela, ka-
botaj hatt›nda tafl›nan yolcu say›s› 2002 y›-
l›nda 98 milyon 863 bin 270 iken, 2009 y›-
l›nda yüzde 61 art›flla 159 milyon 194 bin
370 kifliye ulaflt›. Ekim 2010 sonu itibariyle
ise bu rakam 129 milyon 130 bin 843 kifli
olarak kay›tlara geçti. 
Kruvaziyer yolcu say›s› yüzde 441 artt›

Limanlara verilen önem ve alt yap›n›n
iyilefltirilmesi kruvaziyer turizmini de pat-
latt›. 2002’ye göre, limanlar› ziyaret eden
kruvaziyer yolcu say›s› 2009 y›l›nda yüzde
346, 2010 y›l› sonu itibariyle yüzde 441 ora-
n›nda artt›. Limanlara gelen gemi say›s› ise
2010 y›l› sonu itibariyle yüzde 78 oran›nda
art›. Limanlarda elleçlenen yük miktar› da
8 y›l öncesine göre, yüzde 219 art›fl gösterdi.
AIS sistemiyle k›y›lar daha emniyetli

9 Temmuz 2007’de hayata geçirilen Acil
Müdahale Sistemi’yle (AIS) k›y›larda yafla-
nabilecek her türlü olumsuzlu¤a an›nda
müdahale etme imkân› sa¤land›. AIS ciha-
z›n›n tak›l› oldu¤u her geminin bulundu¤u
yer an›nda tespit edilebiliyor. Sistem saye-
sinde yasa d›fl› göç, avlanma yasa¤›n›n ol-
du¤u yerlerdeki bal›kç› gemileri, ya da ya-
banc› karasular›ndaki ihlaller de AIS siste-
mi sayesinde tespit ediliyor.

Bin 237 özel tekne Türk bayra¤›na geçti 
Bakanlar Kurulu karar› ile 30 Kas›m

2009’da özel teknelerde ÖTV s›f›rland›,
KDV yüzde 1’e indirildi. ‹lgili karar ve son-
ras›nda ç›kar›lan tebli¤ kapsam›nda Türk
sahipli olup, yabanc› bayrakta bulunan
özel teknelerden bin 237 adedi ithal
edilerek ba¤lama kütü¤üne kay›t
edildi. Bu gemilerin Türk bayra-
¤›na geçiflleri sa¤land›. 
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Karayollar›nda
yap›lan denetim
say›s› artt›. 2006’ya
kadar y›lda ortalama
20 bin araç
denetlenirken bu
rakam 16 milyon 853
bin 819’a yükseldi.

25 bin hurda araç
trafikten çekildi 

KARA Ulaflt›rma alan›nda da pek
çok yeniliklere imza at›ld›. Avrupa stan-
dard›nda 81 ilde 193 sabit, 71 seyyar araç
muayene istasyonu kuruldu. 3 bin perso-
nel istihdam edildi. Bugüne kadar, 16 mil-
yon 826 bin 808 araç muayeneden geçti. 

2004 y›l›na kadar herhangi bir e¤itime
tabi olmadan karayolu ticari tafl›mac›l›k
faaliyetlerinde bulunan iflletme sahipleri-
ne ve araç floförlerine mesleki yeterlilik
e¤itimi alma zorunlulu¤u getirildi. Bugü-
ne kadar yap›lan 13 adet merkezi s›nav
sonucu baflar›l› olan 44 bin 458 kifliye
Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi. Ayr›ca,
müktesep hakk› olan bir milyon 469 bin
816 kifliye Mesleki Yeterlilik Belgesi veril-
di. 25 bin 538 hurda araç trafikten çekildi. 
24 saat tonaj denetimi 

Kamyonlar›n tonaj afl›m›n› engellemek
için, 24 istasyonda 24 saat, a¤›rl›k ve bo-

yut kontrolleri (yol kenar› denetim istas-
yonu) yap›lmaya baflland›. ‹ki y›l içinde
tüm illerimizin girifl ve ç›k›fl noktalar›na
birer adet yol kenar› denetim istasyonu
kurulacak. Böylece, fazla tonaj tafl›yan sü-
rüceler daha trafi¤e ç›kmadan, kontrol-
den geçirilmifl olacak.
Terminallerde 
25 dakikal›k park ücretsiz

Hayata geçirilen bir baflka yenilik ise,
Türkiye genelindeki tüm otobüs terminal-
lerinde 25 dakikay› geçmeyen girifl-ç›k›fl-
larda, özel otomobillerden ücret al›nma-
ma oldu. 
Araç denetimi artt› 

Karayollar›nda yap›lan denetim say›s›
da artt›. 2006’ya kadar y›lda ortalama 20
bin araç denetlenirken bu rakam 16 mil-
yon 853 bin 819’a yükseldi. Bu araçlardan
281 bin 68’ine idari para cezas› verildi. 

»

■ 2003’te 4 bin 176 iflletmeye yetki
belgisi verilmiflken, yeni düzenlemeler
çerçevesinde karayolu tafl›mac›l›k
faaliyeti yapan toplam yetki belgeli
iflletme say›s›  482 bin 763’e ç›kt›. 

■ Ekonomik ömrünü dolduran 25
bin 538 araç hurdaya ayr›larak imha
edildi. 100 bin arac›n piyasadan
çekilmesi hedeflendi. 

■ Uluslararas› tafl›mac›l›k yaparken
u¤rad›klar› sald›r›lar sonucu hayat›n›
kaybeden Türk floförlerinin yak›nlar›na
(82 aileye) toplam 3 milyon 35 bin TL
ödeme yap›ld›. 

■ 58 ülke ile uluslararas› ikili
karayolu tafl›ma anlaflmas› yap›ld›.
Anlaflma bulunan ülkelerden 24’ü ile
ikili ve/veya transit tafl›malar geçifl
belgesinden muaf hale getirildi. 

■ Say›sal Takograf sistemine geçildi.  
■ Kara tafl›mac›l›¤› otomasyon

sistemi kuruldu. Bu kapsamda, 
Baflbakanl›k Gümrük Müsteflarl›¤›,

‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, ‹çiflleri Bakanl›¤› 
Nüfus ve Vatandafll›k ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü, Milli Savunma Bakanl›¤›,
Maliye Bakanl›¤›, TOBB gibi 
kurumlar›n bilgi sistemleri ile bilgi al›fl
verifli an›nda sa¤land›.  

Yap›lan di¤er
ifller flöyle:



“TÜRK‹YE Cumhuriyeti’nin en
güvenli kurumlar› olan ordu ile emniyetin
en mahrem bilgileri ele geçirilmifl, servis
edilmekteydi. Birçok ilde üst üste yang›n-
lar bafllam›fl, ancak alt yap› çöktü¤ü için
iletiflim mümkün olmuyor, itfaiye ve has-
tanelerle iletiflim sa¤lanam›yordu. Demir-
yolu a¤›ndaki trafik ›fl›klar› kazalara sebe-
biyet verecek flekilde ayarlanm›fl, havada-
ki uçaklara, birbirleriyle çarp›flacak flekil-
de yeni rotalar çiziliyordu. Do¤algaz ve su
altyap›s› çökmüfl, Türkiye’nin en büyük
barajlar›n›n su kapaklar› da aç›lm›flt›.” 

Tabiî ki böylesi bir olay› Türkiye hiç ya-
flamad›. Yaflamas› da temenni edilemez.
Ancak, küçük bir bilgisayarla günümüzde
böyle senaryonun hayata geçirilmesi ola-
¤and›fl› bir durum de¤il art›k. Günümüz-
de söz konusu bu tehditler, “Siber Suçlar”
ya da “Siber Savafl” olarak adland›r›l›yor.
Maddi kazanç elde etmek amac›yla flah›s-
lar› ve firmalar› hedef alan sald›r›lara “Si-

ber Suçlar”, politik ve askeri ç›karlar do¤-
rultusunda devletlere ait kritik alt yap›lar›
hedef alan büyük çapl› ve organize sald›r›-
lar için ise “Siber Savafl” tan›m› yap›l›yor. 
Siber savafl›n ilk kurbanlar› 
Estonya ve Gürcistan oldu

Bugün, bankalar, flirketler, kumu ku-
rum ve kurulufllar› hatta devletler siber
tehlikelerle karfl› karfl›ya… Mesela; 2007
y›l›nda Estonya’n›n ve 2008 y›l›nda Gür-
cistan’›n e-devlet hizmetleri hackerler ta-
raf›ndan ele geçirildi. Bir baflka siber sal-
d›r› da 2010’da ‹ran’a yönelik yafland›.
‹ran’›n uranyum zenginlefltirme faaliyetle-
rini yürüttü¤ü yaz›l›m sistemine, Stuxnet
adl› kötücül yaz›l›m arac›l›¤›yla sald›r›la-
rak yaz›l›m›n bozulmas› sa¤land›. Bunlar,
siber savafla verilebilecek örnekler. 

2007 y›l›nda Baflbakanl›¤›n, hacklenmifl
olmas›n› saymazsak, Türkiye, bugüne ka-
dar, büyük bir siber sald›r› ile karfl› karfl›-
ya kalmad›. Kalmamak için de flimdiden

»
Siber tehlikeye karfl›,
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“Siber tehlikeye 
karfl›, Türkiye ilk siber

savafl tatbikat›n›
gerçeklefltirdi. Kamu

kurulufllar› ve özel
sektörün yer ald›¤›

tatbikat 4 gün sürdü.
Tatbikat s›ras›nda

kurumlara, Port Taramas›,
Web Sayfas› Denetimi,

Kay›t Log Dosyas› 
Analizi ve DDos gibi

gerçek sald›r›lar
gerçeklefltirildi.”

Haber: ÂDEM EREN

Bilgi Teknolojileri
Dairesi Baflkan›
Mustafa Ünver 



önlemini almaya çal›fl›yor. Bu kapsamda,
25-28 Ocak tarihleri aras›nda Ulusal Si-
ber Güvenlik Tatbikat› gerçeklefltirildi.
Tatbikat›n temel amac›; flirketlerin, ban-
kalar›n, devletin kurum ve kurulufllar›n›n
olas› siber savafl tehdidine ne kadar haz›r-
l›kl› olup olmad›¤›n› ortaya ç›karmak ve
siber güvenlik bilincinin ülke genelinde
art›r›lmas›n› sa¤lamakt›. 
Tatbikata 41 kamu 
ve özel sektör kat›ld›

Tatbikata, kamu ve özel olmak üzere
toplam 41 kurulufl yer ald›. Bunlardan 6’s›
tatbikata gözlemci statüsünde kat›ld›.

Tatbikat, Bilgi ‹letiflim Teknolojileri ve
‹letiflim Kurumu (BTK), Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araflt›rma Kurumu (TÜB‹-
TAK) ile Bilgi Güvenli¤i ‹leri Teknolojiler
Araflt›rma Merkezi (B‹LGEM) aras›nda
gerçeklefltirildi. Tatbikat s›ras›nda, 

NATO ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan dü-
zenlenen uluslararas› genifl kapsaml› siber

tatbikatlarda bile henüz uygulanmam›fl
olan gerçek sald›r› yöntemleri hayata ge-
çirildi. 83 gerçek sald›r›, 450’nin üzerinde
yaz›l› senaryo de¤erlendirildi. Bu flekliyle,
gerek içeri¤in türü gerekse içerik miktar›
aç›s›ndan dünyada yap›lm›fl olan önemli
siber tatbikatlar aras›na girdi. 

TOBB-ETÜ konferans salonlar›nda
gerçeklefltirilen tatbikatta, gerçek sald›ra-
lar yap›ld›. Gerçek sald›r›lar, Port Tara-
mas›, Web Sayfas› Denetimi, Kay›t Log
Dosyas› Analizi ve DDos sald›r›s› fleklin-
de gerçeklefltirildi. 

Peki, tatbikatta istenen baflar› sa¤land›
m›? Bundan sonra yap›lacaklar neler?
Tatbikat s›ras›nda ne tür sald›r›lar gerçek-
lefltirildi? Bu sorular›n cevab›n› Bilgi Tek-
nolojileri Dairesi Baflkan› Mustafa Ünver
verdi. Ünver’e göre tatbikattan istenilen
sonuç al›nd› ve baflar›l› geçti. Ünver, de-
¤erlendirilmelerin ard›ndan sonuçlar›n,
önce tatbikata kat›lanlarla, daha sonra di-

¤er kamu kurulufllar›yla paylafl›laca¤›n›
vurgulad›.  

Mustafa Ünver, tatbikat s›ras›nda ger-
çeklefltirilen gerçek sald›r›lar hakk›nda da
ise flu bilgiyi verdi: “Gerçek sald›r›lardan
biri, Port Taramas›’d›r. Port Taramas› sis-
tem üzerinde aç›k olan ‘port’lar› tespit et-
meyi amaçlar. ‘Kullan›c› bilgisayar›n› d›fl
dünya ile ba¤layan kap›lar’ olarak ifade
edebilece¤imiz ‘port’lar›n taranmas› sal-
d›rganlar›n, sald›r› öncesi sistem aç›kl›kla-
r›n› keflif çal›flmalar› olarak düflünülebilir.
Port taramalar›, sistemlerin çal›flmas›na
zarar vermez ve ifllenen bilginin gizlili¤ini
tehlikeye atmaz. Tatbikat esnas›nda yap›-
lan port taramalar›yla, kurumlar›n kendi
sistemlerine d›flar›dan yap›lan bir sald›r›y›
tespit etme yetenekleri görüldü.”
Web Sayfas› Denetimi Sald›r›s›

“Di¤er bir gerçek sald›r› ‘Web Sayfas›
Denetimi’ fleklinde yap›ld›. Bu sald›r›, ku-
rumlar›n web sayfalar›n› hedef al›r ve ku-
rum imaj›na zarar vermeyi amaçlar. Web
sayfalar›n›n ele geçirilmesi ve içeri¤inin
de¤ifltirilmesi en yayg›n olarak görülen
sald›r› yöntemlerinden biridir. Tatbikat
esnas›nda, kat›l›mc› kurumlar›n web say-
falar›n›n güvenli¤i de bir sald›rgan›n bak›fl
aç›s›yla denetlendi.” 
Kay›t (Log) Dosyas› Analiz Sald›r›s› 

“Bir baflka sald›r› da, ‘Kay›t (Log) Dos-
yas› Analizi” yöntemiyle gerçeklefltirildi.
Olas› bir sald›r› sonras› ortaya ç›kan kay›t
dosyalar›n›n analiz edilmesi, sald›r›n›n
kim taraf›ndan, ne zaman ve nas›l gerçek-
lefltirildi¤inin anlafl›lmas›n› sa¤layan bir
sald›r›yd›.”
DDoS Sald›r›s›

“En önemli gerçek sald›r›m›z ise ‘Da¤›-
t›k Servis D›fl› B›rakma (DDoS) Sald›r›-
s›’yd›. Çal›flmas› engellenmek istenen sis-
teme farkl› kaynaklardan yo¤un olarak
paket (a¤ trafi¤i) gönderilmesiyle sisteme
normalde eriflmesi gereken kullan›c›lar›n
eriflimi engellenmekte. Tatbikat çerçeve-
sinde, sadece belli zaman aral›klar›nda
kat›l›mc› kurumlar›n sahip olduklar› sis-
temlerin bu tür sald›r›lara ne kadar daya-
n›kl› olduklar›n› tespit etmek ve kurumla-
r›n olas› benzer bir sald›r› esnas›nda mü-
dahale yeteneklerini gelifltirmeye yönelik
olarak belli zaman aral›klar›nda DDOS
Sald›r›s› yap›ld›.”  

siber tatbikat

25gündem
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EM dram hem de komedide çok baflar›l› bir
isim Kerem Kupac›. ‘Hayat Bilgisi’ dizisinin
‘Pikaçu’su olarak ekrana geldi¤inde, hepimizi
bir lise ö¤rencisi oldu¤una inand›rd›. Oysa lise
için geç bir yafl olan 30’lu yafllar›n› sürdürüyor-
du. Bugün 20’li yafllar›nda lise ö¤rencilerini
canland›ran oyunculardan bile daha ‘lise-
li’ydi… 

‹nflaat mühendisli¤inde 3 y›l okuduktan
sonra, matematik dersi can›na tak etti. Solu¤u,
9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro Bölümü’nde ald›. “Hayat Bilgisi”,
“Mahallenin Muhtarlar›”, “Baba Evi”, “Dik-
kat Bebek Var”, “Evimiz Olacak m›?” dizile-
rinde, “Osmanl› Cumhuriyeti”, “Kahpe Bi-
zans", “Çilekli Pasta”  filmlerinde seyirci ile
bulufltu. TRT 1’de ekrana gelen son çal›flmas›
“Elde Hayat Var”›n çekimlerinden f›rsat bu-
lup Ba¤lant› Noktas› okuyucular›n›n karfl›s›na
ç›kt› Kerem Kupac›. 

■ Büyüdü¤ünüz çevreden, çocukluk döne-
minden bahseder misiniz?

Bir miktar eskiyim demekte fayda var diye
bafllamam gerek san›r›m bu soruya. 15 gün
sonra 40 oluyorum çünkü. Benim büyüdü¤üm
zaman diliminde yani 70’ler ve 80’lerde ‹zmir
çok mutlu bir flehirdi. Dede-anneanne, teyze-
ler ve day›larla büyüdüm. Büyük ve mutlu bir
ailenin içindeydim yani. Portakal ve mandali-
na bahçelerinde, bisiklet tepelerinde geçti ço-
cuklu¤um. 80 darbesinde f›r›ndan ekmek alan
binlerce ‹zmirli çocuktan biriydim. Çocuklu-
¤um zevkli, mutlu geçti. 

■ Tiyatro e¤itimi alman›zda kimin ya da
kimlerin etkisi oldu? Mesela ‹zmir’de büyü-
müfl olman›z›n etkisi var m›? 

‹zmir Atatürk Lisesi’nden sonra, Akdeniz
Üniversitesi inflaat mühendisli¤inde üç sene
okudum. Çiz çiz babam hayat geçmiyor böyle.
B›rakt›m geldim. Anneme, ‘matematik okun-
mayan bir üniversite kazanaca¤›m’ dedim. An-
nem güldü, Türkiye’de öyle bir üniversitenin
olmad›¤›n› söyledi. ‘Var; tiyatro’ dedim. 9 Eylül
Üniversitesi’nin s›navlar›na girdim. Tiyatro
e¤itimi almamdaki en büyük etkenlerden biri
teyzemdir, di¤er etki de matematik olmay›fl›-
d›r, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde. Yani ‘çocuk-
lu¤umdan beri sahnede olmak istiyordum’ diye
bir cümlem yok. Teyzemin bendeki e¤ilimi fark
etmesidir asl›nda.

■ Tiyatro e¤itimi alman›za ra¤men ekran-
lardan tan›d›k sizi.  Bu konuda neler söyleye-
ceksiniz?

Oyunculuk icra ediyorsan›z e¤er fark etmez
nerede oynad›¤›n›z, televizyon, sinema, tiyatro
diye ay›rmad›m, nereden beni heyecanland›-
ran bir teklif geldiyse o tarafa meyil ettim.  

■ Birlikte çal›flt›¤›n›z sizi etkileyen önemli
isimler var m›?

Çal›flt›¤›m her isim beni etkiler; olumlu ve
olumsuz anlamda. Her iki yönde etkileyen
herkes bana bir fleyler kazand›r›r san›r›m en
önemli taraf› bu. Önemlidir tüm çal›flma arka-
dafllar›m, ustalar›m.

■ “Burada yap›lan hiçbir ifl kalpten yap›l-
m›yor. Sadece oyuncular için de¤il, herkes için
geçerli bu.” demiflsiniz bir röportaj›n›zda. Siz
bu ifli kalpten yapmay› nas›l baflar›yorsunuz?

Tamamen yapt›¤›m ifle konsantre oluyorum,
sosyal hayat›m› erteliyorum ço¤u zaman. Yap-
t›¤›m iflin içinde e¤lenmeye gayret ediyorum.
Rolü devaml› yan›mda tafl›r›m, zevk al›r›m sü-

Matemati¤i sevse, 
inflaat mühendisi olacakt›
BAfiARILI OYUNCU KEREM KUPACI, 55 YAfiINA KADAR MESLE⁄‹N‹ YAPMAYI PLANLIYOR.
SONRASINDA ‹SE MEMLEKET‹ ‹ZM‹R’E YERLEfi‹P, ‘KEND‹S‹N‹ YAfiAMAK’ ‹ST‹YOR. 

Röportaj: SATI ALP
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rekli onunla (rolle) yaflamaktan... O röportaj-
da bahsetti¤im buydu.

■ ‘Elde Var Hayat’ adl› dizide göstermifl ol-
du¤unuz performansla adeta diziyi s›rtl›yorsu-
nuz. Komik olmak sizin genlerinizde mi var?
Rol d›fl›nda Kerem Kupac› bu kadar komik
midir?

Teflekkürler böyle gördü¤ünüz için ama her-
kes en az benim kadar ifli s›rtlam›fl durumda,
ben rolüm gere¤i çok daha özgürüm senaryo
içinde... Dizide beraber rol ald›¤›m Erdem
Akakçe  ile oynamak zevklidir. E¤er Erdem’i
sorgulamazsan›z, içi-d›fl› bir adamd›r, çok faz-
la bulunmaz onun gibisi. San›r›m o yüzden Er-
dem’le oynad›¤›m›z sahnelerin enerjisi yüksek.
Ben komik bir adam de¤ilimdir. ‹fl d›fl›nda,
fazla bir enerjim oldu¤u aflikâr ama genelde

gergin bir yap›m vard›r. Çevremle çok ilgilen-
mem, çok özel arkadafllar›m›n haricinde rahat
bir adam de¤ilim.

■ Oynad›¤›n›z rollere bak›nca rolün yaflla
do¤ru orant›l› olmas› gerekmedi¤i gerçe¤ini
hat›rlat›yorsunuz (Elveda Rumeli dizisi hariç).
Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Aslolan rolün gere¤i ne ise onu yapmakt›r.
Okulda 4 y›l boyunca ö¤retirler bunu size. Uy-
gulamak yüksek enerji ister sadece, yorar yani
insan›. Tercih ederseniz herkes için ayn›d›r as-
l›nda, ifl sadece tercih etmekte. B›y›k b›rak›nca
40 yafl›mday›m, kesince liseli! fiaka bir yana,
bu rolden sonra herkes benim inan›lmaz bir
drama oyuncusu oldu¤umu düflünüyor.

■ ‹flinizle ilgili nelerden ilham al›rs›n›z?
Esin kayna¤›n›z nedir?

“Ben komik bir adam
de¤ilimdir. ‹fl d›fl›nda, fazla
bir enerjim oldu¤u aflikâr
ama genelde gergin bir
yap›m vard›r. Çevremle
çok ilgilenmem, çok özel
arkadafllar›m›n haricinde
rahat bir adam de¤ilim.”
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Senaryodur esin kayna¤›. Senaryoyu okur-
ken, karakter gözümün önünde flekillenmeye
bafllar. Yazar›n tercihlerine ba¤l› kalmaya çal›-
flarak öyküsünü yazar›m oynad›¤›m karakte-
rin. Sonra da kanl› canl› bir hale getirmeye ça-
balar›m. Yani benim yarat› sürecim ‘kafama
esti yapt›m’ gibi de¤il, derli toplu bir çal›flma
sürecidir.

■ Tiyatroda alk›fl, televizyonda reyting han-
gisi sizi daha çok tatmin eder?

Çok yan yana gelmeyen iki olgu. ‹kisi de çok
önemli. Daha önemli olan içinize sinecek ka-
dar üzerinde çal›fl›lm›fl bir oyun kurabilmektir.

■ Birgün tamamen unutulsan›z, hiç rol tek-
lifi gelmese ne ifl yapars›n›z?

Marangozluk yapar›m, hem elim çok yat-
k›nd›r hem de ahflapla u¤raflmay› çok severim.
Beni dinlendirir, baflka dünyalara götürür.
Üretmenin baflka bir flekli san›r›m. Baflka bir
meslek de düflünmem. Zaten bu konuda ken-
di çap›mda bir fleyler yap›yorum elimden gel-
di¤ince. 

■ Geriye dönüp bakt›¤›n›zda ‘nas›l yapm›-
fl›m?’ diye flafl›rd›¤›n›z bir olay var m›?

Okulda, 4 sene her sabah aksatmadan nas›l
okula gitmiflim?

■ Kerem Kupac›’n›n ge-
lecek 10 y›l hedefleri ara-
s›nda neler var?

55 yafl›ma kadar ayn›
tempoda çal›flmak istiyo-
rum, sonra da ‹zmir Kara-
burun’a yerleflip hayat›m›n

geri kalan›nda kendimi yaflamak istiyorum.
■ Teknoloji ile aran›z nas›l?
‹nternet hasbelkader. Gerisi yok.

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

‹kisinin de yükselen de¤er oldu¤unu düflü-
nüyorum. Büyük yat›r›mlar büyük kârlar, kâr-
lar büyükse mutlaka geliflim iyi olur. Ama ki-
min için onu pek bilemedim.

■ Çok s›k seyahat eder misiniz?  Gitti¤iniz
yerlerdeki ulafl›m kalitesini Türkiye ile k›yas-
layabilir misiniz?

Çok s›k yurt d›fl›na ç›k›yorum. Demiryolu ve
metro a¤lar›na bay›l›yorum. Sizce k›yaslayabi-
lir miyim yurtd›fl›yla... Çok zor, sanayi devri-
mini tamamlam›fl bir Avrupa’y›, sanayilefleme-
mifl ülkemle karfl›laflt›rmak haks›zl›k olur.

■ Trenle seyahatleriniz oldu mu? H›zl› tre-
ne bindiniz mi? 

Avrupa da evet, Türkiye’de hay›r. Trenler
hep 2.Dünya Savafl›’n› hat›rlat›r bana. Avru-
pa’da sürekli olarak yüz yüze gelirim trenler
ve istasyonlarla. Büyük ço¤unlu¤u 2. Dünya
Savafl›’ndan kalma.

■ Unutamad›¤›n›z bir yol an›n›z› anlat›r m›-
s›n›z?

Uzun zamand›r uçakla seyahat ediyorum.
Ayn› havayolunu kullan›yorum farkl› rotalar-
da, sürekli ayn› hostes han›mla karfl›lafl›yo-
rum. Art›k uça¤a binmeden önce ‘acaba bu
sefer de görecek miyim?’ diye düflünür oldum.
Geçenlerde K›br›s’tan geldim, yine ayn› hos-
tesle. 

■ Kendinize vakit ay›rabiliyor musunuz? 
Kendime vakit ay›r›r›m genellikle yaz›n olur

bu. O zamanlarda da mekanik ifllerle u¤rafl-
may› severim; tamirat iflleri, bahçe iflleri, elek-
trik iflleri vs... Böyle acar bir taraf›m var. 

Kerem Kupac›, TRT 1’de
yay›nlanan ‘Elde Hayat Var’
dizisinde R›fat karakterini
canland›r›yor.  

“UZUN 
ZAMANDIR

UÇAKLA SEYAHAT
ED‹YORUM. AYNI

HAVAYOLUNU
KULLANIYORUM

FARKLI
ROTALARDA,

SÜREKL‹ AYNI
HOSTES HANIMLA
KARfiILAfiIYORUM.

ARTIK UÇA⁄A
B‹NMEDEN ÖNCE
‘ACABA BU SEFER

DE GÖRECEK
M‹Y‹M?’ D‹YE

DÜfiÜNÜR
OLDUM.”
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A lmanlar Almanlara, Japonlar Japonlara,
Ruslar Ruslara benzer; biz de bize

benzeriz. Bu cümlenin yarg›s›ndan yola
ç›karak bundan do¤al ne var demeyin lütfen,
do¤al olmas›na do¤ald›r da, Japonlar›n
Amerikal›lara, Almanlar›n Türklere, Ruslar›n
Yunanl›lara benzemesine ne demeli? Sapma
m›, hay›r. Do¤al olmayan bir durum mu,
buna da hay›r. ‹nsan›z sonuçta… Topraktan
ve annemizden… Can›m›z ac›r, gözyafl›
dökeriz; sevinir ç›¤l›k atar›z.  Söyleyece¤im o
de¤il.  Sosyolojiyi, di¤er ad›yla toplum bilimi
Mukaddime yazar›na kadar indirenler varsa
da, toplum bilim yak›n zaman›n çocu¤udur
sonuçta. Toplum bilim ba¤lam›nda ne kadar
toplumuz ne kadar topluluk; bir toplum
muyuz, örne¤in biz de¤il de Japonlar cemaat
mi toplum mu, bunlar enine boyuna tart›fl›ld›.
Amerikal›lar Japonlar›, Japonlar Avrupa’y›
konuflur tart›fl›rken biz de k›ssadan hisse
ç›kard›k bir miktar. Efendim bat› toplumlar›
mekanik, do¤u toplumlar› özellikle Japonlar
organik toplumdur diyenler oldu. Türklerin iki
s›n›fa da girdi¤ini söyleyenler oldu. fiimdi de
Kürtler toplum mu topluluk mu bu da tart›fl›l›r
Allah bilir ya… Vars›n tart›fl›ls›n. Buna da
diyece¤imiz yok. 

E, ona diyece¤in yok, buna diyece¤in yok,
peki ne diyeceksin, dilinin alt›ndaki baklay›
ç›kar da bizi yorma diyorsan›z derim ki, bu
toplumbilim denen z›mb›rt› henüz soysal
paylafl›m sitelerinin bafl›n› çekti¤i sanal
dünyan›n insanlar›n› bir tan›ma s›¤d›rm›fl
de¤il. Biz filancac›lar, falanca sosyal paylafl›m
sitesini kardeflimiz gibi görenler, günün bir

k›sm›n› o dünyada geçirenler, dinledi¤i
müzi¤i, seyretti¤i filmi, be¤endi¤i resmi,
foto¤raf› o sitede sergileyenler cemaat miyiz,
millet miyiz, toplum muyuz bunlar›n da
tart›fl›lmas› laz›m gelecek gibi pek yak›n
zamanda. Sosyal paylafl›m sitelerini ve site
sakinlerini flekillendiren ak›lla, flekillenenlerin
ne ölçüde baflkalaflt›¤› yahut kendileflti¤i,
bunun ne kadar ölçülebilir oldu¤u henüz
“istatistiki” boyuttan ileri gitmifl de¤il.

Baba fa-ce-bo-ok’ta resmini gördüm diyen
dokuz yafl›ndaki o¤lumun nas›l bir toplumun,
ne yönde bir toplulu¤un mensubu olaca¤›n›
kestirmek zor oldu¤u gibi kayg›dan azade
olmak da zor görünüyor. Kestirmek zor
çünkü yeni ç›kan bir fleyin hayat tarz›na
dönüflmesi belli bir zaman al›yor. Sosyal
paylafl›m sitelerinin flu andaki etkisi,
arkadafll›k, ifl, gönül iliflkisi, çevre edinme gibi
tasnife tabi tutulsa da, gözünü do¤rudan bu
dünyada açan bir sonraki kufla¤›n bu tasnife
s›¤mayaca¤› da kesin… O zaman toplumlar›n
birbirine benzemesi yahut bunun tersine
farkl›l›klar›n daha görünür k›l›nmas› da
mümkün hale gelecek… 

‹nternet toplumunda yeni cemaatlerle karfl›
karfl›yay›z iflin aç›kças›… Orada tekkeler,
orada zaviyeler, orada kahveler, orada
mabetler, orada kütüphaneler, orada aflk,
orada yolculuk, orada al›flverifl, orada insan
akl›na gelen herfley…

Foto¤raf flu: 24 saatin sanaldan ayarland›¤›
bir dünya ne kadar sahici olur. Eskiden bir
sahici dünya vard›, orada toplumlar vard›
filan… Pek mi uçuk oldu?

Bir ok att›m kebap oldu

‹nternet
toplumunda yeni
cemaatlerle karfl›

karfl›yay›z iflin
aç›kças›… Orada

tekkeler, orada
zaviyeler, orada
kahveler, orada

mabetler, orada
kütüphaneler,

orada aflk, orada
yolculuk, orada
al›flverifl, orada

insan akl›na
gelen herfley…
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BAZI insanlar tafl›d›klar› enerjileri ile
en s›k›nt›l› anlar› bile e¤lenceye dönüfltürmeyi
baflar›r. Son projesi “Düriye’nin Gü¤ümleri” di-

zisinde canland›rd›¤› karakter-
le de, iç s›kan diziler aras›n-
dan, seyirciye soluk ald›ran
Emre K›nay bu isimlerden bi-
ri. Ünlü sanatç›lar›n yol an›la-
r›n› paylaflt›¤›m›z sayfam›z›n
bu ayki konu¤u olan K›nay,
korkulu bir uçak yolculu¤unu
nas›l e¤lenceye dönüfltürdü¤ü-
nü anlatt›. Ulaflt›rma ve ileti-
flim üzerine de önemli tespit-
leri olan Emre K›nay, günde-

mi yak›ndan takip ediyor, bu sebeple kendisini
‘yar› siyasetçi’ gibi gördü¤ünü belirtiyor. 

Sohbetimizin bafl›nda,  Ulaflt›rma Bakan› Bi-

nali Y›ld›r›m’a bizim arac›l›¤›m›zla mesaj gönde-
riyor ünlü sanatç›. Alanda flu ana kadar yap›lan
çal›flmalar› olumlu buldu¤unu fakat daha çok ya-
t›r›m yap›lmas› gerekti¤ini belirtiyor. Yo¤un sah-
ne hayat›n›n yan› s›ra flirketlere e¤itim seminer-
leri verdi¤ini, bunun için de s›k s›k seyahat etti¤i-
ni aktaran sanatç›, ulafl›mda eskiyle yeninin far-
k›n› daha iyi gözlemledi¤ini ifade ediyor.
“Yol çilemiz sona erdi”

8 y›l öncesine göre, özellikle Karadeniz turla-
r›nda, yollardaki fark›n aç›kça görüldü¤ünü ak-
tar›yor K›nay. Daha önce seyahat etmek kendi-
sine eziyet gibi gelirken flimdi araba kullanma-
n›n keyfini ç›kar›yor. Bu nedenle duble yollar›n
baflar›l› oldu¤unu, Karadeniz otoban›n› bafltan
sona gitti¤ini, ‘ola¤anüstü’ buldu¤unu aç›kl›yor.
Ankara-‹stanbul aras›ndaki Bolu tünelini de ba-
flar›l› bulan K›nay, “Çilemiz kalmad›.” diyerek
durumu özetliyor.

‹nternet ve cep telefonunun sundu¤u tüm hiz-
metlerinden yararlanan Emre K›nay, televizyon
programlar›nda bile art›k canl› ba¤lant›lar›n
hepsini 3N ile yapt›klar›n› belirterek teknolojiy-
le içi içe bir yaflam sürüdü¤ünün alt›n› çiziyor. 
“Difl doktorlar›n›n uçaktan 
korktu¤unu görünce e¤lendim”

K›nay, ilginç an›s›n› ise bir uçak yolculu¤unda
yaflam›fl. Difl doktoruna gitmekten çok korktu-
¤unu aktaran K›nay, uçaktan korkan bir grup
difl doktoru ile karfl›lafl›nca yapaca¤›n› yapm›fl.
K›nay difl hekimlerinden y›llar›n öcünü nas›l al-
d›¤›n› flöyle anlat›yor: “Antalya’dan ‹stanbul’a
dönüyorduk. Hava koflullar› oldukça kötüydü.
Uçak sars›la sars›la, ine-ç›ka ilerliyordu. Uçakta
da, Antalya’dan bir konferanstan dönen çok sa-
y›da difl hekimi vard›. Difl hekimleri koltu¤a otu-
ran hastalar› ‘korkacak bir fley yok’ diye teselli
eder ya. Bakt›m, bu doktorlar korkudan her ta-
rafa tutunmufllar. Benim de korkacak bir fleyim
yok. Allah’a bir can borcum var. ‘Difl hekimine
gitti¤imizde ac›mayacak diyerek türlü türlü ba-
hanelerle oturtuyorsunuz bizi koltu¤a. Ben de
diflçi koltu¤undan korkuyorum ama uçaktan
korkmuyorum. Hiçbir uçak bugüne kadar hava-
da kalmad›, öyle ya da böyle yere indi’ diyerek
inene kadar doktorlarla e¤lendim.”
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“Siz hiç 
havada kalan uçak
gördünüz mü?”

Emre K›nay, “Aflk Her 
Yerde” isimli tiyatro oyununda

bir istatikçiyi canland›r›yor.

Ba¤lant› Noktas› olarak ünlü sanatç›ya, TCDD’nin
klasik köstekli saatini hediye ediyoruz. Saati görünce
çok duygulan›yor Emre K›nay ve y›llar öncesine
gidiyor. K›nay, dedesinin de bir uzun y›llar boyunca
demiryollar›nda çal›flt›¤›n› belirterek, ayn› saatten
dedesinde de oldu¤unu aktar›yor. Kendisine dedesini
hat›rlatan bu saati memnuniyetle kabul ediyor.  

Difl hekimlerinden
korkup uzun y›llarca

diflçi koltu¤una
oturamayan Emre

K›nay, bu korkunun
intikam›n›, uçakta

birlikte seyahat etti¤i difl
hekimlerinden alm›fl.

Dedesi demiryollar›nda çal›flm›fl 
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ULAfiTIRMA
Bakanl›¤›, ‹stanbul trafi¤ine
rahat bir nefes ald›rmak ve
ileriki y›llarda yaflanacak
muhtemel trafik keflmekefline
son vermek için üst üste
muazzam projelere imza
at›yor. Bunlar, 150 y›ll›k
hayal olan ve ‹stanbul’un iki
yakas›n› bo¤az›n alt›ndan
birlefltirecek olan Marmaray
Projesi, yine denizin alt›nda
otomobil geçifli için infla
edilecek ikinci tünel,
Körfez’e yap›lacak ve
dünyan›n ikinci en uzun asma
köprüsü, Bo¤az’a yap›lacak
ve içinden demiryolu hatt›n›n
da geçece¤i üçüncü köprü
olarak

s›ralan›yor. 
Üçüncü köprünün

güzergâh› ‘Garipçe ve
Poyrazköy’ olarak aç›klanm›fl
ancak projenin içinde
demiryolu hatt›
düflünülmemiflti. Ulaflt›rma
Bakanl›¤› daha sonra yapt›¤›
çal›flmalar neticesinde,
projenin içinde demiryolu
hatt›n›n da yer alarak ihale
edilmesini kararlaflt›rd›. Bu
kapsamda, projenin maliyeti
de 6 milyar dolardan 6 milyar
250 milyon dolara ç›kacak. 

Rayl› sistem
düflünülmeden
önce,

köprünün 4x4 olarak
planlanan flerit say›s› 5x2’ye
ç›kacak. Bir flerit (gidifl-gelifl)
rayl› sisteme ayr›lacak.
Köprünün tabaka (zemin)
kal›nl›¤› da 3 metreden 4
metreye yükseltilecek.
‹ki katl›da 
alternatif ler aras›nda

Bakanl›¤›n üzerinde
çal›flt›¤› di¤er bir alternatif
ise köprünün iki katl›
olarak ihalesinin
yap›lmas›.

‹stanbul’a iki katl›
bo¤az köprüsü geliyor

76,3 kilometrelik Halkal›’dan Gebze’ye
bir yolculuk, Sirkeci’den Haydarpafla’ya fe-
ribotla geçifl dâhil olmak üzere, tipik koflul-
lar alt›nda 185 dakika sürüyor. Marmaray
projesiyle birlikte, iyilefltirilmifl banliyö de-
miryolu sistemi hizmete aç›ld›¤›nda, bu yol-
culuk 105 dakika sürecek. Bir baflka ifadey-
le yolcular, bu yolculuktan 80 dakika za-

man kazanacak. Böylece, Bostanc› ve Ba-
k›rköy aras› 37 dakikaya, Sö¤ütlüçeflme ve
Yenikap› aras› 12 dakikaya ve Üsküdar-Sir-
keci aras› 4 dakikaya inecek. 
36 milyon saat tasarruf sa¤lanacak

Marmaray hizmete aç›laca¤› y›l, zaman-
dan elde edilecek toplam tasarruf da yak-
lafl›k 13 milyon saat olarak hesapland›.

2015 y›l› itibariyle elde edilecek olan top-
lam zaman tasarrufu ise yaklafl›k 25 milyon
saat olacak. Sistemlerin kapasitesi tama-
men kullan›labilir hale geldi¤inde, elde edi-
lecek zaman tasarrufu y›lda yaklafl›k 36
milyon saat veya tüm dünya genelinde her
gün insanlar taraf›ndan kazan›lan yaklafl›k
100 bin saat (11.4 y›l) olacak.  

»

Marmarayla, Gebze-Halkal› 105 dakikaya inecek 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›, ‹stanbul için art arda    

Ulaflt›rma Bakanl›¤›,
Marmaray ve 

lastik tekerlekli tüp
tünelden sonra,

Garipçe ile
Poyrazköy aras›nda

yap›lacak 3. Bo¤az
Köprüsü için

ihaleye ç›kmaya
haz›rlan›yor. Üçüncü

köprü, ‘rayl›’ sistemle
ihale edilecek. Rayl›
sistemin ek maliyeti

250-300 milyon dolar
olarak hesapland›.

Köprü ihalesiyle
baflta Japonya ve Çin

olmak üzere, Fransa,
‹talya gibi ülkeler de

ilgileniyor. 
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Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n ‹stanbul trafi¤ini
rahatlatacak mega projelerden biri de Mar-
maray’dan sonra lastik tekerlekli araçlar için
(otomobil vb.)bo¤aza yap›lacak ikinci tüp
tünel olacak. ‹halesi yap›lan proje, kamu
kayna¤› kullan›lmadan Yap-‹fllet-Devret mo-
deli ile infla edilecek. Bo¤az’›n alt›ndan ge-
çen tünel, iki katl› ve ikifler fleritli olacak.

Katlardan birisi giden araçlara, di¤eri gelen
araçlara ayr›lacak. Proje, denizin alt›ndan
geçen yaklafl›k 3.3 kilometrelik bölümüyle
her iki yakadaki mevcut yollara ba¤lanacak.
Geçifl, 2.1 kilometrelik bölümü delme ol-
mak üzere toplam 5.4 kilometre uzunlu-
¤unda tünelden oluflacak. Ulaflt›rma Bakan-
l›¤›, daha önce tünelden geçifl ücretlerini

maksimum tek yön için 4 dolar, çift yön için
KDV hariç 8 dolar olarak belirlemiflti. 

Projenin güzergâh› flöyle: Avrupa Yaka-
s›ndaki Kazl›çeflme ‘de yeralt›na girerek,
Kumkap› mevkiinden Marmara denizine ba¤-
lanacak ve Anadolu Yakas›nda Harem’ den
kara tüneliyle devam edecek flekilde 5,4 km’si
tünel olmak üzere toplam 14,16 km olacak. 

Lastik tekerlekli tüp tünel dünyada ilk olacak 

Bu durumda, alt kattan demiryolu
hatt›, üst kattan ise otomobiller
geçecek. Köprünün zemin kal›nl›¤›
da üst katta 3 metre, alt katta 4
metre olacak. Bakanl›k, bu ay içinde
ihaleye ç›kmay› hedefliyor. Köprüye
yap›lacak demiryolu hatt› hakk›nda
bilgi veren Ulaflt›rma Bakanl›¤›
yetkilileri, “Köprü ihalesini
demiryolu hatt› infla edilecek flekilde
planl›yoruz. Projenin maliyeti 6
milyar dolar. Ek maliyetle bu rakam
6 milyar 250 milyon dolara ç›k›yor.
Toplam maliyet içinde çok az bir
tutar. ‹haleyi alan firma, köprü
üzerinde demiryolu hatt›n›
döflerken, Ulaflt›rma Bakanl›¤›
olarak biz de, bir yanda Garipçe ve
Poyrazköy kesimlerinde planlamas›
yap›lacak güzergâha, demiryolu
hatt›n› döfleyece¤iz.” dedi. 
Asma köprü olacak 

Ulaflt›rma Bakanl›¤› yetkilileri,
proje kapsam›nda infla edilecek
Üçüncü Bo¤az Köprüsü’nün temel
özelliklerine iliflkin olarak da flu
bilgileri verdi: "Asma köprü olacak.

Bin 275 metre aç›kl›¤› bulunacak.
Yat›r›mc›lara, aynen ‹zmit Körfez
Geçifl Projesi’nde oldu¤u gibi trafik
garantisi verilecek. Bu garanti
devlete herhangi bir yük
oluflturmayacak.”
Körfez köprüsü için de 
demiryolu düflünülmüfltü

Y‹D modeli ile ihale edilen 412
kilometrelik ‹zmit Körfez Geçifli ve
Bursa-Bal›kesir-‹zmit Otoyolu
projesi içinde yer alan Körfez’e
yap›lacak köprü için de demiryolu
düflünülmüfltü. Köprünün iki katl›
olmas› ya da ortadan demiryolu
hatt›n›n geçmesi fleklinde
planlanm›flt›. Ancak ihaleye girecek
müteahhitlerin maliyetin çok
yükselece¤ini ileri sürmesi üzerine
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, yay›nlanan
zeyilname ile demiryolu hatt›n›
kald›r›lm›flt›. E¤er, ‹zmit Körfez
Köprüsü üzerine demiryolu hatt›n›n
yap›lmas› projede yer alm›fl olsayd›,
‹stanbul-‹zmir, ‹stanbul-Bursa H›zl›
Tren Hatt›’n›n büyük bir k›sm› da
tamamlanm›fl olacakt›. 

     mega projeleri hayata geçiriyor
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Atalar›n elinden ç›kma de¤erli
yazma eserler dijital ortamda

OSMANLI ‹mpara-
torlu¤u ve önceki Türk dev-
letlerine ait, minyatür, ebru
ve tezhip gibi geleneksel sa-
nat› içinde bar›nd›ran paha
biçilmez 166 bin 210 yazma
ve nadir eser, art›k dijital or-
tamda. ‹steyen herkes, Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
internet sitesinden bu eserle-
re ulaflabiliyor, kopyalar›n›
sat›n alabiliyor. 

Türkiye’de Kültür ve Tu-
rizm Bakanl›¤› bünyesinde
kurulan ‘Türkiye Yazama
Eserler Baflkanl›¤›’na ba¤l›
kütüphanelerde, yine bakan-
l›¤a ba¤l› Milli Kütüphane
bünyesinde binlerce yazma
ve nadir eser bulunuyor.
Yazma eser; elle yaz›lm›fl, ta-
rihi, sanatsal veya içerik de-
¤eri olan kitap, mecmua,
mektup, ferman, berat, lev-
ha, hat ve benzeri eserlere
deniliyor. Tarihi eser kaçak-
ç›lar›n›n da ço¤u zaman pe-
flinde oldu¤u eserler, ciddi

flekilde korunuyor. Eserlerin
önem derecesine göre, birço-
¤una fluana kadar elle doku-
nulup, incelenmesine de yine
koruma amaçl› olarak izin
verilmiyordu. Bu flekilde
araflt›rmalar›n yap›lmas›, ata-
lar›n ellerinden ç›kma eserle-
rin görülmesi de zorunlu ola-
rak engelleniyordu. 

Kültür ve Turizm Bakanl›-
¤›, söz konusu sorunlar› orta-
dan kald›rmak, eserlerin in-
celenmesini, gelecek kuflak-
lara sa¤l›kl› bir flekilde iletil-

mesini sa¤lamak amac› ile,
eserlerin mikrofilmlerinin
al›narak, dijital ortama akta-
r›lmas›n› sa¤lad›. Eserlerin
birebir kopyas› al›narak, in-
ternette kullan›c›lar›n hizme-
tine sunuldu. Kullan›c›lar is-
tedikleri eserleri internetten
inceleyebiliyor. Kopyalar›n›
sat›n alabiliyor. 

Bakanl›¤a ba¤l› 28 el yaz-
mas› kütüphanede milyon-
larca eser bulunuyor. Kütüp-
hanelerdeki eserlerin tama-
m›, Eylül 2010 itibari ile
www.yazmalar.gov.tr adre-
sinde kullan›ma aç›ld›. Adre-
se fluana kadar yaklafl›k 4 bin
600 kifli üye oldu. Eserleri in-
celedi, kopyas›n› almak iste-
diklerini kopyalad›. Bakanl›-
¤a, yaklafl›k 71 bin TL’lik ge-
lir elde edildi. Eserlerin fiyat-
lar›, önemlerine göre de¤ifli-
yor. ‹lgililer almak istedikleri
sayfalara ayr› ayr› ücret öde-
yerek, kopyalar› sat›n alabili-
yor. fiimdiye kadar bin 607
nadir eserden kopya al›nd›.  
Milli Kütüphane’nin de
koleksiyonu zengin

Milli Kütüphane bünyesin-

de ise yine 12 bin civar›nda el
yazmas› nadir eser bulunu-
yor. Milli Kütüphane, eserle-
rin büyük bir bölümünü yine
mikrofilmlerinin al›nmas› su-
reti ile dijital ortama aktard›.
‘www.millikutuphane.gov.tr’
adresinden yine eserlere
ulaflmak mümkün. Milli Kü-
tüphane koleksiyonundan
flimdiye kadar onlarca kifli,
kopya sat›n ald›.  
‘Türkiye Yazma Eserler
Baflkanl›¤›’ kuruldu

Yazma eserler flimdiye ka-
dar 16 el yazma eser kütüp-
hanesinde ve di¤er normal
halk kütüphanelerinde da¤›-
n›k olarak duruyordu. Ba-
kanl›k, bu nadir eserlerin da-
ha iyi korunmas› için ‘Türki-
ye Yazma Eserler Baflkanl›-
¤›’n› kurdu. Tüm el yazmas›
eserler, baflkanl›¤a ba¤l› 36 el
yazmas› kütüphanede top-
land›. 

Elle yaz›lm›fl,  tarihi, sanatsal veya içerik de¤eri
olan kitap, mecmua, mektup, ferman, berat,
levha, hat ve benzeri eserlerin orijinallerine
art›k internet ortam›nda ulaflmak mümkün.   

»
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‹NTERNETTEK‹ güvenlik
sistemlerini dele-
rek, vatandafl›n ban-
ka hesaplar›na ulaflabi-
len sanal doland›r›c›lardan
sonra, flimdi de kendisini PTT gö-
revlisi olarak tan›tan ‘korsan kargo’
doland›r›c›lar› türedi. Kargo doland›-
r›c›lar› bu ifli sanal ortamda de¤il, yüz
yüze ya da telefonla ulaflarak yap›yor.
Önce, doland›raca¤› vatandafl› tespit
eden bu kifliler, ikametgâhlar›na kadar
gidiyor. Kendilerini PTT görevlisi olarak
tan›t›yor. Ellerinde PTT ad›na getirdik-
leri kargo, APS gibi “sahte” gönderileri,
yine düzmece “al›nd›” kargo belgesi dü-
zenleyerek, ücret karfl›l›¤›nda teslim edi-
yorlar. Teslim edilen kargolar›n içi de ge-
nellikle bofl ç›k›yor. Kargo’yu açan va-
tandafllar, k›sa sürede doland›r›ld›klar›n›
anl›yor, durumu PTT yetkililerine bildi-
riyorlar. Ma¤durlar›n say›s›n›n artmas›
üzerine harekete geçen PTT, vatandaflla-
r›n korsan kargoculara karfl› almas› ge-
rekli önlemleri flöyle s›ral›yor: 

■ Kendilerini PTT görevlisi olarak ta-
n›tarak ücret talep eden kiflilerden ku-

rum kimlik kartlar›n› göstermelerini ta-
lep etmeleri, 

■ Vatandafllar›n; kendilerine teslim
edilmek istenen ürünün veya ödeme
flartl› gönderilerin üzerinde PTT’ye ait
geçerli bir barkod numaras› olup olmad›-
¤›na dikkat etmeleri.

■ Üzerinde barkod numaras› bulun-
mayan hiçbir ödeme flartl› gönderiyi/ürü-
nü kabul etmemeleri, (Ücreti al›c›dan
tahsil edilerek bu ücretin göndericisine
iletilmesi flart›yla postaya verilen madde-
lere "Ödeme fiartl› Posta Maddesi" de-
nilmekte olup bu gönderilerin üzerinde
mutlaka barkod numaras› bulunmak zo-
rundad›r.)

■ Özellikle gönderici ve al›c› ad ve ad-
res k›s›mlar›n›n kendileriyle iliflkili olup

olmad›¤› hususuna dikkat ederek kendi-
lerinin beklemedi¤i gönderilere karfl› da-
ha ihtiyatl› davranmalar›,

■ fiüpheli durumlarda gönderiyi tes-
lim almayarak en yak›n polis karakoluna
veya PTT iflyerine müracaat etmeleri,

■ Müflteri memnuniyeti ve güvenli¤i-
ne yönelik haftan›n 7 gün 24 saati kesin-
tisiz hizmet sunan “444 1 788 PTT Ça¤r›
Merkezi”ni telefonla aramalar› ve bura-
dan yard›m almalar›, 

■ PTT internet sitesinde
(www.ptt.gov.tr) bulunan ilgili alana
gönderiye ait barkod numaras› girmek
suretiyle gönderi ile ilgili bilgilere (gön-
derici ad›, gönderi yeri gibi) an›nda ula-
flarak flüpheli gördükleri durumlarda
gönderiyi almamalar›.
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PTT Genel Müdürlü¤ü,
kendisini PTT  görevlisi gibi
tan›tarak, vatandafl›
doland›ran ‘korsan
PTT’cilere karfl› dikkatli
olunmas›n› istedi. 

Korsan
PTT’cilere
D‹KKAT! 

»
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Engelli ve eve ba¤›ml› vatandafllar, Avrupa’da bile örne¤i 
bulunmayan, ‘kütüphaneden eve teslim kitap’ hizmetine ilgi göstermedi.

Eve K‹TAP servisi tutmad›

KÜTÜPHANELERDEN
yararlanamayan eve ba¤›ml› hasta,
yafll› ve engelli vatandafllar›n kitap
okumas›n› sa¤lamak amac›yla ha-
yata geçirilen, ‘kütüphane hizme-
ti’nin hemen hemen hiç kullan›l-
mad›¤› ortaya ç›kt›. 2006 y›l›nda
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› aras›nda imzala-
nan bir protokolle, eve ba¤›ml› ya-
flayan vatandafllar›n evlerine, halk
kütüphanelerinden, PTT Kargo
arac›l›¤›yla, ücretsiz olarak, kitap
götürülmesi hizmeti bafllat›ld›.
Ancak aradan geçen yaklafl›k 5 y›l-
l›k sürede, bu hizmete sadece 85
talep oldu. Böylece engelliler bafl-
ta olmak üzere eve ba¤›ml› olarak
yaflayan vatandafllar›n da Türkiye

geneli gibi kitap okuma al›flkanl›k-
lar›n›n yeterli düzeyde olmad›¤›
ortaya ç›kt›.  

Türkiye’de yaklafl›k 8,5 milyon
engelli bulunuyor. Alt›nokta Kör-
ler Derne¤i verilerine göre, ulafl›m
ve yerleflim düzeni engellilerin so-
ka¤a ç›kmas›na yeteri kadar ola-
nak vermiyor. Bu sebeple, 8,5 mil-
yon engellinin sadece 100 bini so-
ka¤a ç›kabiliyor. ‹stanbul’daki 40
bin görme engelliden ise sadece 2
binini evlerinden d›flar› ç›k›yor.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, bu gerçekten
hareketle, engellilerin kitap oku-
ma oran›n› artt›rmak için önemli
bir hizmet bafllatt›. Hizmet kapsa-
m›nda; herhangi bir engelli vatan-
dafl, halk kütüphanelerini araya-
rak, istedi¤i kitab› siparifl veriyor.
Kütüphane yetkilileri de PTT Kar-

go’ya istenilen kitab›, istenilen ad-
rese götürmek üzere teslim ediyor.  

Birçok Avrupa ülkesinde bir
benzeri olmayan bu kampanya,
hedef kitlesinden yeterli ilgiyi gör-
medi. Befl y›l boyunca 20 ilden ge-
len toplam talep 85 olurken y›l ba-
z›nda bakt›¤›m›zda ise 2007 y›l›nda
22, 2008’de 11, 2009’da 37,
2010’da ise 15 gönderi kabul edil-
mifl. Toplam gönderinin 22 oldu¤u
2007 y›l›nda talebin büyük ço¤un-
lu¤u ise 16 gönderi ile Isparta’ya
ait.  2008 y›l› ise en az gönderinin
yap›ld›¤› y›l olma özelli¤i tafl›yor.
2010 y›l›ndaki 15 gönderinin tama-
m› ise Burdur’dan yap›ld›. 
“Eve ba¤›ml› statüsü kalks›n”

PTT yetkilileri uygulanan bu
projenin çok kullan›lmad›¤›n›, kul-
lan›labilir hale gelmesini istedikle-
rini belirtiyor. Yetkililer, daha ge-
nifl bir okuyucu kitlesine ulafl›ld›¤›
takdirde talebin artaca¤›n› savunu-
yor. Projeden faydalanmak için
‘eve ba¤›ml›’ statüsünün zorunlu
tutulmas›n›n da ilgiyi azaltt›¤›n›
aktar›yor. Yetkililer, projeden fay-
dalananlar›n ‘eve ba¤›ml›’ olarak
s›n›rland›r›lmamas› gerekti¤ine
vurgu yap›yor. 
“Engelsizler de okumuyor”

Birleflmifl Milletler ‹nsani Geli-
flim Raporu’na göre, okuma al›fl-
kanl›¤›nda Türkiye 173 ülke ara-
s›nda 86’›nc› s›rada yer al›yor. Kül-
tür ve Turizm Bakanl›¤› ad›na pro-
jeyi yürüten Kütüphaneler Genel
Müdürlü¤ü yetkilileri fiziki engeli
bulunmayan insanlar›n da okuma
al›flkanl›¤›n›n olmad›¤›n› belirte-
rek, bu durumun engelli ve eve ba-
¤›ml› vatandafllar aras›nda da yay-
g›n oldu¤unu belirtiyor. 

Haber: SATI ALP

»
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Türk K›z›lay›, Ulaflt›rma
Bakanl›¤›’n›n deste¤i ile afet

dönemlerinde, kesintisiz internet
ba¤lant›s› ve telefon hizmetleri

sa¤layan ‘Afet Uydu Haberleflme
Sistemleri’ne kavufltu.

Türk K›z›lay›’n›n yurt genelinde hizmet veren tüm haberleflme
araçlar›na mobil ‘Afet Uydu Haberleflme Sistemleri’ yerlefltirildi. 

Afet dönemlerinde
kesintisiz iletiflim

SA⁄LANACAK

AFET dönemlerinde iletiflimin ke-
sintisiz sa¤lanabilmesi için Türk K›z›lay›’n›n
yurt genelinde hizmet veren tüm haberlefl-
me araçlar›na mobil, Bölge Afet Yönetim
Merkezleri’ne de sabit olmak üzere ‘Afet
Uydu Haberleflme Sistemleri’ yerlefltirildi.
Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n iflbirli¤i ile hayata
geçirilen proje ile Türk K›z›lay›, ülkede ve
bölge ülkelerde meydana gelebilecek bir
afet esnas›nda, kesintisiz haberleflme imkâ-
n›na kavuflmufl oldu. 

TÜRKSAT taraf›ndan gelifltirilen sistem,
Türk K›z›lay› Afet Operasyon Merkezi’nde
(AFOM) düzenlenen törenle Ulaflt›rma Ba-

kan› Binali Y›ld›r›m taraf›ndan hizmete aç›ld›. Törende ko-
nuflan Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, herhangi bir afet
s›ras›nda zaman ve iletiflimin önem kazand›¤›n› söyledi. Y›l-
d›r›m, “E¤er oraya eriflebilirseniz, ilk müdahaleleri yapabi-
lirseniz birçok insan›n hayat›n› kurtarabilece¤iniz gibi devlet
olarak da gücünüz, sayg›nl›¤›n›z ortaya ç›kacakt›r.” dedi. 
“99 depreminde iletiflimde ciddi s›k›nt› yafland›” 

Bakan Y›ld›r›m 1999 y›l›nda meydana gelen Marmara
depremini hat›rlatarak devletin ne kadar acze düfltü¤ünü
yaflanan felaket karfl›s›nda haz›rl›klar›n tam anlam›yla ol-
mad›¤› için ciddi s›k›nt› çektiklerini belirtti. ‹nsanlar›n cep
telefonuna ve sabit telefonlara yüklenmesi sonucu flebeke-
lerin çöktü¤ünü ve haberleflme imkân›n›n kalmad›¤›n› ifa-
de eden Y›ld›r›m flunlar› söyledi: “Ald›¤›m›z önemli dersler
var. Modern teknolojinin bize sa¤lad›¤› bütün imkânlar›
ayr›nt›lar›yla kullanmak suretiyle bu acil durum, afetlerde
haberleflme alt yap›s›n› tesis etmifl bulunuyoruz.” 

Hizmete giren sistemin önemine iflaret eden Türk K›z›-
lay› Genel Baflkan› Tekin Küçükali ise yeni sistemin hizme-
te girmesi ile Türk K›z›lay›’n›n iletiflim konusunda zirveye
ulaflt›¤›n› anlatt›. Küçükali, projenin insanl›¤a önemli hiz-
metler sunaca¤›n› da belirtti. “Bu proje ile 2015’te dünya-
da lider olaca¤›z.” diye konufltu. 
“Kesintisiz internet ve telefon ba¤lant›s› sa¤land›”

TÜRKSAT Genel Müdürü Orhan Dalbay da, yeni kuru-
lan sistemle, haberleflmenin etkin ve kesintisiz yap›labil-
mesi için karasal haberleflme hatlar›na yedeklik yap›ld›¤›n›
aktard›. Karasal hatlar›n olmad›¤› yurt içinde ve d›fl›nda ise
Türk K›z›lay›’na uydu üzerinden ses ve veri haberleflme
hizmetlerinin sa¤land›¤›n› söyledi. Bu amaçla, uydu yay›n-
lar›n› almaya yarayan yer istasyonu 29 VSAT (Very Small
Aperture Terminal) sisteminin kuruldu¤unu anlatan Dal-
bay, böylece Türk K›z›lay›’n›n kesintisiz internet ba¤lant›s›
ve telefon hizmetlerine kavufltu¤unu belirtti.  

Ulaflt›rma Bakan› 
Binali Y›ld›r›m, Türk
K›z›lay› Afet Operasyon
Merkezi’nde çocuklarla
bir süre sohbet etti. 

»
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AVRUPA ülkelerinin çokça kulland›¤›,
kaybolmay› önleyen adres ve yön bulma sistem-
leri Türkiye’de de gittikçe yayg›nlafl›yor. Adres
sormaya son veren bir sistem olarak hayat›m›za
giren navigasyon art›k detayl› yol bilgisi sun-

makla kalm›yor, size en
uygun alternatif yol seçe-
neklerini sunarak zaman
kayb›n› da önlüyor. Fiziki
olarak k›s›tl› yollar, otoban
ç›k›fllar›, kavflaklar, cadde-
ler, tek yön çift yön sokak-
lar hakk›nda bilgi vermek,
antrenmandaki sporcunun

kalp ritminin takibini yapmak da navigasyonun
sundu¤u hizmetler aras›nda bulunuyor. 

Türkiye genelinde 500 bini aflk›n bilinen

nokta, navigasyon sistemine aktar›larak ula-
fl›m verileriyle iliflkilendirilmifl durumda. Bu
sayede oluflturulan rehber içerisinde yerleflim
merkezleri, restoranlar,  hastaneler, benzin
istasyonlar›, tarihi ve turistik yerler, kamu bi-
nalar› yer al›yor. Bir nevi ‘yapay zekâ’ olarak
adland›r›lan navigasyon cihaz›na, gitmek iste-
di¤iniz herhangi bir yerin ad›n› yazman›z ye-
terli. Sizi kap›n›n önüne kadar getiriyor. ‹ki
nokta aras›nda güzergâh oluflturan bu cihaz
sadece adres bulmam›za m› yard›mc› oluyor?
Tabii ki hay›r. Navigasyon cihazlar›n›n pek
çok faydas› bulunuyor. Bu konudaki ayr›nt›l›
bilgileri ve navigasyon sistemlerinde yaflanan
h›zl› geliflmeleri Garmin Türkiye Distribütö-
rü Baytekin Teknik Cihazlar Genel Müdürü
Cem Baytekin anlatt›. Baytekin, 2011’e dam-
gas›n› vuracak hizmetin detaylar› ile ilgili flu
bilgileri verdi: 

Navigasyonla Ba¤dat bulunur!

Garmin Türkiye Distribütörü 
Baytekin Teknik Cihazlar Genel Müdürü

Cem Baytekin, navigasyonun 
kullan›m alanlar›n› anlatt›.

Haber: SATI ALP

»
“Navigasyon sadece yol 

bulmakta kullan›lm›yor.
Navigasyonun bir baflka türü olan

‘fitness saat’ cihaz›, sporcular›n
antrenmanlarda yaflad›¤› kalp
krizi riskini tespit edebiliyor.”



43teknoloji

Zaman ve yak›t  tasarrufu sa¤l›yor
“Navigasyon, kullan›c›s›na; adres ara-

madan istenilen noktaya rahatça ulafl›m
imkân›, zaman kayb›n› engelleme, araçla
yap›lan seyahatlerde mazot tasarrufu gibi
konularda çok ciddi avantajlar sa¤lar.
Ayr›ca; insano¤lunun bulundu¤u yeri bil-
mesi, bulundu¤u yerden gitmek istedi¤i
yeri bulabilmesi, orman ve arazi ölçümle-
rinin sa¤l›kl› yap›labilmesi, seyahat güzer-
gâh›n›n önceden belirlenip hangi yollar-
dan bu seyahatin gerçeklefltirilebilece¤i-
nin bilinmesi, herhangi bir bölgeye yak›n
olan ilgi noktalar›n›n bulunabilmesi, kifli
ya da araç takibinin yap›labilmesi konula-
r›nda avantajlar sunar.”
Gidifl gibi dönüfl 
bilgisini de veriyor

“Ürünlerde sunulan ecoroute olarak
adland›r›lan yol bilgisayar raporu özelli¤i,
sürücülerin araçlar›n› ekonomik kullan›p
kullanmad›¤›, arac›n yak›t maliyeti bilgi-
leri gibi konularda kullan›c›lara bilgi ak-
taran önemli geliflmelerden biridir. Nüvi
3700 serisi gibi navigasyon cihazlar›nda iz
bulma özelli¤i de vard›r. Bu özellik saye-
sinde, arazide ya da gidilen yoldan ayn›
flekilde kaybolmadan geri dönüfl yapabi-
lirsiniz. Bu cihaz, otomatik olarak dikey
ve yatay ekran olarak da kullan›labilir.”
Kaybolan kiflilerin 
yerlerini tespit ediyor

“Navigasyon sistemi yaya ve araçla ya-
p›lan tüm yolculuklarda kullan›lmakta-
d›r. Kurumsal uygulamalarda araç takip
sistemleri ile entegre olarak görev tahsisi,
karfl›l›kl› mesajlaflma imkânlar› sa¤la-
maktad›r. Ayr›ca, arama kurtarma çal›fl-
malar›nda kaybolan kifli ya da kiflilerin
yerlerinin tespitinin yap›labilmesi, maden
ve kaynak aramalar›nda hassas bölgele-
rin nokta tespitinin yap›labilmesi, avc›l›k
ve da¤c›l›k sporlar›nda nokta tespiti ya-
pabilmesi, Okyanus ortas›ndaki bir gemi-
nin, nerede oldu¤unu görebilmesi ve ro-
tas›n› bilebilmesi, uçak seyahatlerinin gü-
venli bir flekilde gerçeklefltirilebilmesinde
kullan›lmaktad›r.” 
Sporcular›n kalp 
krizi riski ölçülebiliyor

“Baflta futbol olmak üzere, bütün

spor dallar›nda kalp krizi rahats›zl›klar›
çok s›k görülüyor. ‘Fitness saat’ ad› ile
gelifltirilen bir baflka navigasyon cihaz›
ile antrenmanlarda yaflanan kalp krizi
riski azalt›labiliyor. Fitness saat ile bir-
likte bir de bilgisayara bir yaz›l›m kuru-
larak, antrenman s›ras›nda saati takan
sporcu yak›n takibe al›n›yor. Antrenör
bu sayede sporcunun ne kadar kofltu¤u-
nu, ne kadar kalori harcad›¤› görebili-
yor ve kalp ritmini kontrol alt›nda tuta-
biliyor. Cihaz, bu noktalarda beliren ar-
t›fllarda, sesli uyar›larda bulunarak, hem
sporcuya hem de antrenöre anl›k bilgi
veriyor. Sporcular kaç kilometre kofla-
caklar›n›, ne kadar kalori yakmas› ge-
rektiklerini, koflacaklar› mesafe ve süre-
lerini dilerlerse kendileri cihaza yüklü-
yorlar, isterlerse de bu seçenekleri ci-
haz, koflu esnas›nda otomatik olarak
kendilerine sunuyor.”
Nas›l bir cihaz almal›s›n›z?

“Yeni navigasyon cihaz› alacaklara flu
önerilerimiz olabilir; öncelikle kullan›c›-
lar cihazlar›n kullan›m kolayl›¤›na dikkat
etsinler. Ekranlar›n yans›ma yap›p yap-
mad›¤›na, ekran çözünürlüklerine, do-
kunmatik ekranlar›n kullan›m hassasiye-
tinin performans›na, cihazlarda kullan›-
lan haritalar›n ne kadar detayl› oldu¤una,
cihazlarda kilitlenme problemlerinin ya-
flan›p yaflanmad›¤› gibi konulara ve tabi
ki çok önem arz etmekte olan teknik ser-
vis ve ürün destek yap›s›na dikkat ederek
ürün tercihlerini yaps›nlar.”

1.Aflama: Navigasyon cihaz›nda
bulunan GPS al›c›s›, uydu sinyalleri
arac›l›¤›yla bulundu¤unuz koordinat›
belirler. (GPS uydular›n›n konum
bilgisini cihazlara aktaramad›¤› metal
ve beton zeminlerin alt›nda olmamak
koflulu ile her yerde çal›flt›¤›n›
belirtmekte yarar var.)
2.Aflama: Bulundu¤unuz koordinat,
navigasyon yaz›l›m› arac›l›¤›yla cihaz›n
ekran›na dijital harita olarak yans›t›l›r.
Konumunuzu cihaz›n ekran›nda
detayl› olarak görürsünüz. 
3.Aflama: Ulaflmak istedi¤iniz adresi
veya cihaz›n›zda kay›tl› bilinen yeri
(POI) dokunmatik ekran arac›l›¤›yla
kolayca belirlersiniz. 
4.Aflama: Hedefledi¤iniz var›fl
noktas›na, tercihleriniz do¤rultusunda
en uygun güzergâhtan ulaflman›z için
rotan›z saniyeler içinde hesaplan›r. 
5.Aflama: Siz hareket halindeyken,
uydudan gelen sinyaller sayesinde
rotan›z gerçek zamanl› olarak
güncellenir ve rota d›fl›na ç›ksan›z bile
saniyeler içinde yeni rotan›z
oluflturulur.  
6.Aflama: Ekrandaki dijital harita,
iflaretler ve net bir sesli yönlendirme
yard›m›yla ad›m ad›m hedefinize
yönlendirilirsiniz. 

Navigasyon nas›l çal›fl›r?

Navigasyon cihaz› al›rken, ekran›n yans›ma yap›p-yapmad›¤›na dikkat edin. 



11 fiubat- 30 Haziran 2011 tarihleri aras›nda, TCDD
taraf›ndan haz›rlanan müflteri tan›ma anketini

dolduran 5 yolcuya
Demiryolcu Ressam

Mustafa Alada¤’›n
ya¤l› boya tablolar›

hediye edilecek. 
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TCDD Genel Müdürlü¤ü, h›zl› trenle birlikte giderek say›s›
artan yolcular›n› daha yak›ndan tan›mak için yeni bir çal›flma baflla-
t›yor. Bu kapsamda, garlara ve trenlere müflterilerin kiflisel bilgileri-
nin soruldu¤u anket formlar› yerlefltirilecek. Trenlerde sunulan hiz-
met kalitesinin art›r›lmas› amac› ile düzenlenen anketi dolduran
yolcular›n, ad›- soyad›, yafl›, cinsiyeti, mesle¤i, ö¤renim durumu gibi
kiflisel bilgileri TCDD veritaban›na kaydedilecek.
Anketi dolduran yolculara ya¤l› boya tablo 

TCDD’nin, anket formunu dolduran yolcular›na bir de hediyesi
olacak. Demiryolcu Ressam Mustafa Alada¤’›n, Ankara ve Eskifle-
hir garlar› ile Ankara Ankamall AVM’de kurulacak tan›t›m stan-

d›nda, canl› performans s›ras›nda yapt›¤› ya¤l› boya tab-
lolar›, anketi dolduran yolcular aras›ndan çekilecek kura-
da hediye olarak verilecek. Tablolar 5 flansl› yolcuya hedi-
ye edilecek. Ayr›ca Demiryolu’nun unutulmaz köstekli
saatleri de yine anketi dolduracaklar aras›ndan yap›lacak
çekiliflle, 5 yolcuya hediye edilecek.  TCDD’nin kampan-
yas›, 11 fiubat- 30 Haziran 2011 tarihleri aras›nda geçerli

olacak. Bu tarihler aras›nda anketi dolduran yolcular›n aras›ndan,
kampanya tarihi bitiminde kura çekilifli gerçeklefltirilecek.   

TCDD yolcular›na

»

ÖZEL KAMPANYA Ressam Hikmet Çetinkaya
ve Erdo¤an Seçil’den ders
alan Mustafa Alada¤, Kars’ta
do¤du. 2000 y›l›ndan bu
yana Hikmet Çetinkaya
Resim Atölyesi’nde ve kendi
ad› ile kurdu¤u Mustafa
Alada¤ Resim Atölyesi’nde
resim çal›flmalar›n› sürdüren
Ressam ayr›ca SHÇEK Gazi
Yetifltirme Yurdu’nda resim
dersleri veriyor. Ayn›
zamanda, Demiryollar› Genel
Müdürlü¤ü’nde görev
yap›yor. Ressam›n yurt içi ve
yurt d›fl› özel ve kamu
kurumlar› koleksiyonlar›nda
eserleri yer al›yor. Yurt içinde
ve yurt d›fl›nda 23 karma
sergiye kat›lan Alada¤’›n,
bugüne kadar aç›lm›fl 4 de
kiflisel sergisi bulunuyor.
Alada¤ ay›ca çeflitli
festivallerde de yer ald›.
Orient Ekspresi
güzergâhlar›nda canl›
performans sergiledi. TRT’nin
gerçeklefltirdi¤i Balkan
Ekspresi yolculu¤unda canl›
yay›nda yine canl›
performans sergiledi. 

Mustafa Alada¤
kimdir? 

Demiryolcu Ressam Mustafa Alada¤, TRT’nin gerçeklefltirdi¤i
Balkan Ekspresi yolculu¤u s›ras›nda, canl› performans sergilerken…

11 fiubat 2011 Ankara Gar  
18 fiubat 2011 Ankara Gar  
25 fiubat 2011 Eskiflehir Gar  
27 fiubat 2011 Ankamall TCDD

Tan›t›m Stand›
04 Mart 2011 Eskiflehir Gar  

Ressam Mustafa 
Alada¤ taraf›ndan

gerçeklefltirecek canl›
performans 

program› flöyle:



‹NSANLARIN birbirlerine olan özlemlerini, üzüntüle-
rini, sevinçlerini kaleme ald›¤› mektuplar›n› tam 170 y›ld›r PTT
tafl›yor. Sanatç›lar ise insanlar›n duygu dünyas›nda çok önemli
yere sahip mektuplarla ilgili say›s›z türküye imza att› bugüne ka-
dar. 170. y›l›n› sanatla taçland›rmak isteyen kurum, mektup üze-
rine yaz›lm›fl birbirinden güzel türküleri bir albümde toplad›.
Sanat yönetmenli¤ini Bülent Özkan’›n yapt›¤› albüm ‘Mektup
Türküleri’ ad› ile yay›nland›. 

PTT’nin ‘an› albümü’ olarak, ticari bir kayg› gütmeden yay›n-
latt›¤› albüme, Musa Ero¤lu, Sebahat Akkiraz, Aysun Gültekin,
Nurflah Acun gibi sanatç›lar da seslendirdikleri eserlerle katk›da
bulundu. Sanat yönetmeni ve ses sanatç›s› Bülent Özkan, al-
bümde herkesin kendisinden bir fleyler bulaca¤›n› belirtiyor.
Toplamda 14 eserin yer ald›¤› albümün kurum ve kurulufllara
hediye olarak da¤›t›ld›¤›n›, sat›fl›n›n yap›lmad›¤›n› aktaran Öz-
kan, 14 parçadan oluflan albüm için sanatç›lar›n da hiçbir ücret
almadan destek oldu¤una iflaret ediyor. 

Albümdeki 5 flark›y› da seslendiren Bülent Özkan, PTT Ge-
nel Müdürü Osman Tural’›n deste¤i ile ç›kan ‘Mek-
tup Türküleri’nin ayn› zamanda unutulmaya yüz tut-
mufl anonim türküleri yeniden gündeme getirmesi
sebebi ile önemli oldu¤unu vurguluyor. Birçok tür-
künün günümüzde art›k kay›tlardan silindi¤ini, yok
oldu¤unu aktaran Bülent Özkan, albümde yer alan
eserleri büyük bir arfliv taramas› yaparak seçti¤ine
dikkat çekiyor. Mektup üzerine yaz›lm›fl yüzlerce

türkü oldu¤unu belirten Özkan, seçim yaparken zorland›¤›n›
ancak, en önemli eserleri seçti¤ine inand›¤›n› anlat›yor.
Musa Ero¤lu’nun özel türküsü de albümde

Bülent Özkan’›n verdi¤i bilgilere göre, albümdeki 13 eser
anonim. Bir eser ise ünlü sanatç› Musa Ero¤lu’na ait. Sözlerini
yaz›p, besteledi¤i ‘Postac›’ adl› türküyü kendi albümünde oku-
maya haz›rlanan Ero¤lu, flark›s›n› ‘Mektup Türküleri’ projesine
dâhil etti. Kendi albümünde de¤il de PTT’nin albümüne verdi¤i
eser için Ero¤lu herhangi bir ücret de talep etmedi. 
Osman Tural yolculuklar›nda bu albümü dinliyor

Albüm haz›rland›ktan sonra ilk olarak dinlemesi için Genel
Müdür Osman Tural’a verdi¤ini belirtiyor Bülent Özkan. Genel
Müdür’ün albümü çok be¤endi¤ini ve özellikle yolculuklar›nda,
arabas›nda bu albümü dinledi¤i bilgisini veriyor. Osman Tural’›n
yan› s›ra albümü dinleyen herkesin de ayn› flekilde be¤enisini
kendisine iletti¤ini aktar›yor. 

Sanatç›lar›n yüzy›llardan bu yana mektup
üzerine yazd›¤› birbirinden güzel türküler,
PTT’nin kuruluflunun 170. y›l› an›s›na, ‘Mektup
Türküleri’ albümünde topland›.

45ptt

PTT’den ‘Mektup
Türküleri’ albümü

»

Hüseynik Bülent Özkan
Postac› Musa Ero¤lu
Mektup Selam Söyle Sebahat Akkiraz
Kar m› Ya¤m›fl Bülent Özkan
Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar Cengiz Özkan
Bir Of Çeksem Gamze Tüzen
Bayramdan Bayrama Orhan Hakalmaz
Erzurum Da¤lar› Aysun Gültekin
Bir Tel Çektim Mardin’den Bülent Özkan
Telgraf›n Tellerine Nurflah Acun
Bir Mektup Yazd›m Urfal› K›z›na Bülent Özkan
Mektup Yazd›m Yare Almad› Selma Algül
Bir Tel Vurdum Yemende Gardafl›ma Bülent Özkan
Mektup Yazd›m Acele Selda Gündo¤an

Albümde yer alan türküler ve icrac›lar› flöyle:

Sanatç› 
Bülent Özkan 
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DEN‹ZC‹L‹K Müste-
flarl›¤› denizlerde kirlilik yapan
gemileri uydudan izlemeye al-
d›. AB ile yak›n iflbirli¤i çerçe-
vesinde Türkiye, Avrupa Çev-
re Güvenli¤i Ajans›’n›n (EM-
SA) tüm AB üyesi ülkelere
vermifl oldu¤u “Clean Sea
Net” hizmetine dâhil oldu. Bu
hizmet kapsam›nda denizleri
kirleten gemiler, uydu görün-
tüleri ile tespit edilerek para
cezas› al›yor. Mevzuata göre
denizi kirleten gemilere gross
tonaj›na göre 5 bin ile 120 bin
TL aras›nda ceza veriliyor. Ay-

r›ca kirlilik yapan gemiler Li-
man Devleti Kontrolleri kap-
sam›nda tutuluyor.
Sistem nas›l çal›fl›yor?

Avrupa Çevre Güvenli¤i
Ajans›, “Clean Sea Net” hiz-
meti kapsam›nda kiralad›¤› uy-
dular vas›tas›yla düzenli olarak
uydu görüntülerini al›yor. Bu
görüntüleri iflleyerek kirlilik
yapan gemileri belirliyor. Be-
lirlenen gemilerin; ad›, teknik
bilgileri ve rotas› ile ilgili tüm
bilgiler ise AIS (Automatic
Identification System) siste-
minden çekilip bir kirlilik ra-

poru oluflturularak ilgili devle-
te gönderiliyor. Denizlerin kir-
letilmesinin ard›ndan en fazla
30 dakika içinde kirlilik raporu
ilgili devlete ulafl›yor. Kirlilik
raporu Türkiye’ye ulaflt›¤›nda
Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
yetkilileri taraf›ndan kirlilik ye-
rinde gözlemlenerek gerekli
koflullarda numune al›narak
kirlilik yapt›¤› tespit edilen ge-
miler idari para cezas› ile ceza-

land›r›l›yor. Ayr›ca, Avrupa
Birli¤i sular›nda kirlilik yapan
Türk Bayrakl› gemilerin ihbar-
lar› da Türkiye’ye geliyor. Bu
gemilere de ilgili mevzuat ge-
re¤i denetimler ve cezai ifllem
uygulan›yor. 

6 ayd›r devam eden pilot uy-
gulama sürecinde gelen kirlilik
raporlar› sonucunda, 8 gemide
denetimler yap›ld› ve cezai ifl-
lem uyguland›.  

AV RU PA ’da 10 y›l
boyunca 11 milyondan fazla
yolcu tafl›yan Sky Airlines,
iç hatlarda tarifeli uçufllara

bafllad›.  Kay› Group Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Talha
Görgülü, gruba ait Sky Air-
lines’›n en büyük hedefinin,
yolculara misafir olduklar›-
n› hissettirmek oldu¤unu
söyledi. Türkiye’nin en iyi
özel havayolu flirketi olmay›
istediklerini aktaran Gör-
gülü, 2011’de 1 milyon yol-
cu tafl›may› planlad›klar›n›
aç›klad›. 

Talha Görgülü, low cost
havayolu olmayacaklar›n› ve
uygun fiyatla uçan iyi hava-
yolu olacaklar›n› belirterek

flunlar› anlatt›: “Uçakta çay›
ve suyu parayla vermek bana
garip geliyor. Bu davran›fl
hizmeti geriye götüren bir
davran›fl gibi geliyor. Fiyat
rekabetinde al›flt›¤›m›z sis-
temleri de¤ifltirmek gereki-
yor. Alkol d›fl›nda tüm içe-
cekler ücretsiz olacak ve tüm
uçaklarda ›hlamur ikram
edilecektir. Sky Airlines’›n
ikramlar›n› Avrupa’n›n en
önemli catering firmalar›n-
dan LSG Sky Chef (Luft-
hansa Service GMBH) ha-
z›rlayacak.” 

Denizi kirleten
gemilere 
uydudan takip
Türkiye, ‘Clean Sea Net’ sistemine dâhil oldu. Sistem,
denizi kirleten gemileri uydudan tespit ediyor.

Sky Airlines, tarifeli uçufllara bafllad›

»

»
“Uçakta çay› ve suyu parayla vermek bana garip geliyor. Bu
durum, hizmeti geriye götüren bir davran›fl gibi geliyor. Fiyat
rekabetinde al›flt›¤›m›z sistemleri de de¤ifltirmek gerekiyor.”   
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SOLDAN SA⁄A: 1) Bir süs bitkisi / Temiz 2)
Feda etmek üzere söz vermek / Üç boyutlu
görüntü tekni¤i 3) Ayn› amac› güden kimseler
aras›ndaki çekiflme / Dokumac›l›kta kullan›lan
yass› tahta 4) Birleflmifl Milletler k›saltmas› /
Kan›n atardamarlara uygulad›¤› bas›nç /
Cömert anlam›ndaki bir bayan ismi 5)
Çekinmezlik, at›lganl›k / Tomurcuk 6) Evet /
Ufuk / Ayn› s›raya getirme 7) Baston / Engel /
Acemi 8) Osmanl›cada ev avlusu / Erken /
Kardefl 9) Bir fleyleri ba¤lamaya yarayan fley /
Bir hatay› ba¤›fllama / Yabanc› 10)
1955 Erzincan do¤umlu, 58.  59. ve 60.
hükümetlerde Ulaflt›rma Bakan› olan,
resimde gördü¤ünüz kifli 11) Üstünde durma /
Atefl durumuna gelmifl kömür veya odun
parças› / Ma¤ara / Numara 12) Tayin edilmek
13) Bir nota / Metal kap / Cennet il
Cehennem aras›nda bir yer 14) Plütonyum
elementinin simgesi / Çok uzaktan
görünebilen da¤ / Erkek kardefl 15) Ulu
anlam›ndaki erkek ismi

YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1) Harp okulu ö¤rencisi 2) Kusur, hata / Bir iflte
önde gelen / Personel Bilgi Sistemi k›saltmas› 3) Uyan›k, gözü aç›k / Beyaz /
Utanma 4) Korunmak için birine veya bir yere b›rak›lan fley / Yans›taç 5)
Görgüsüz / Dükkan borsumu 6) Japon çiçekçilik sanat› / K›rm›z› / Boru sesi
7) Dingil say›s› fazla olan uzun kamyon / Efl, kar› / Su birikintisi 8) Yatak /
Canl›y› öldürebilen madde / Heykel 9) Kirle kapl› olan / ‹rade d›fl› hareket/
Taranm›fl yün 10) Küheylan anlam›nda bir erkek ismi / Bir fleyin fiyat›n›
art›rma / Yüzy›l 11) Geceleyin, aç›k havada sevgi duyulan biri için bir müzik
arac›yla verilen küçük
konser / K›sa çizme / Toprak
damlarda, yollarda topra¤›
ezmek için kullan›lan tafl
silindir 12) Cennete
benzetilerek yap›lan bahçe /
Ön, karfl› 13) Bir parçan›n
canl› çal›naca¤›n› anlatan
müzik terimi / fiehirli,
flehirde yaflayan 14)
Amerikyum elementinin
simgesi / Efl, türdefl / Nefes,
soluk / fiaflma ünlemi 15)
Yürekli / Afyonun esas
alkoloit maddesi.
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