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G
EL‹fiEN teknoloji ve yaflam standartlar› günümüzde Elektrik
– Elektronik – Haberleflme ve Bilgisayar Mühendislikleri
meslek alanlar›n›n da h›zla geliflmesini getirmektedir. Bu

h›zl› geliflim bir yandan olanaklar› artt›r›rken, bazen de meslek
alanlar›m›z› çevresel etkileri ile kamuoyunun gündemine oturt-
maktad›r. Bu nedenle Elektrik – Elektronik – Haberleflme ve
Bilgisayar Mühendislikleri alanlar›ndaki teknolojik geliflmeleri,
bu sektörlerin uygulay›c›lar›, kullan›c›lar› ve araflt›r›c›lar› ile
paylaflmak, tart›flmak ve toplum yarar›na ç›kar›mlar yapmak
oldukça önemli olmaktad›r. Bu çal›flmalar yap›l›rken, halk›
ilgilendiren konularda gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve
teknolojinin do¤ru kullan›lmas›n› sa¤lamak da temel ilkelerimiz-
den olmal›d›r. Tüm bu genel amaçlarla TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi olarak, Diyarbak›r Sanayi
ve Ticaret Odas› ve Dicle Üniversitesi iflbirli¤i ile, 08-10 Haziran
2007 tarihleri aras›nda “Elektrik – Elektronik – Haberleflme –
Bilgisayar Mühendisli¤i Günleri” ad› alt›nda ulusal düzeyde bir
etkinlik Diyarbak›r’da gerçeklefltirilmifltir. 

“Elektrik – Elektronik – Haberleflme – Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” ile bu mühendislik dallar›ndaki yenilikler, mevcut sorun-
lar ve geliflen teknolojilerin konuyla ilgili kamu ve özel sektör tem-
silcileri, uygulay›c›lar, kullan›c›lar ve araflt›r›c›lar aras›nda
tart›fl›lmas›, bilgilerin paylafl›lmas›, karfl›l›kl› iliflkilerin sa¤lanmas›
mümkün olmufltur. Ayn› zamanda bölgemizden yola ç›karak ilgili
meslek alanlar›m›zdaki çal›flmalarla ülkesel ve evrensel bazda
ç›karsamalar yapabilme olana¤›n› da kazanm›fl bulunmaktay›z.
Elektrik – Elektronik – Haberleflme – Bilgisayar Mühendislikleri
alanlar›nda, titizlikle tespit edilen,  konular üzerinde konunun
uzmanlar›n› ve taraflar›n› bir araya getirerek, bilgi paylafl›m›n›n
sa¤lanmas›n› ve sorunlara çözüm önerileri getirilmesini hede-
fleyen etkinli¤imizde sunulan bildiriler ve yap›lan tart›flmalar, bu
kitapla kal›c› bir eser haline getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Elektrik – Elektronik – Haberleflme ve Bilgisayar Mühendislikleri
konular›nda taraf olan tüm kifli ve kurulufllara, “Elektrik –
Elektronik – Haberleflme – Bilgisayar Mühendisli¤i Günleri 2007”
ye kat›l›mlar›ndan ve katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederiz.
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Yürütme Kurulu Üyeleri Ayn› Zamanda Düzenleme Kurulu Üyesidirler.
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S
AYIN Vali Vekilim, Say›n Bü-
yükflehir Belediye Baflkan›m,
Say›n Rektör Vekilim, sivil

toplum kurulufllar› ve meslek
odalar›n›n baflkan ve yöneticileri,
kamu kurulufllar›n›n de¤erli yö-
neticileri, de¤erli meslektaflla-
r›m; k›ymetli konuklar›m›z, de-
¤erli bas›n mensuplar›;

Elektrik, Elektronik, Haberleflme ve Bilgisayar Mühendisli¤i
günlerine hofl geldiniz. fieref verdiniz. Hepinizi EMO Diyarbak›r
fiubesi ad›na sayg›yla selaml›yorum.

Sözlerime bafllarken etkinli¤imize ev sahipli¤i yaparak bize
sa¤lad›klar› imkanlardan dolay› Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z
Say›n Osman BAYDEM‹R’e teflekkür ederim.

Meslek alan›m›zla ilgili geliflmeler bir yandan insan yaflam›n›
kolaylaflt›r›rken, bir yandan da toplum de¤erlerinde ve do¤ada ya-
ratt›¤› maliyetlerle kamuoyunun gündemine oturmaktad›r. Bunun
örneklerini gelece¤imizi ilgilendiren nükleer santral tart›flmalar›n-
da,  tarihi, kültürel varl›klar›m›z›n korunmas›n› ilgilendiren Hasan-
keyf (Il›su HES) gibi baraj yap›mlar›nda, elektrik-elektronik sistem-
lerin elektromanyetik etkilerinde, bilgi ve haber alma güvenli¤i gi-
bi tart›flmalarda görmekteyiz. Bilim ve tekni¤i insan hizmetine su-
nan biz mühendislerin, bu olumsuz etkilerin azalt›lmas› anlam›yla
topluma karfl› sorumluluklar› daha da artmaktad›r.

De¤erli Konuklar›m›z; 2005 y›l›nda bölge enerji sorunlar›n›n
tart›fl›ld›¤› Güneydo¤u Anadolu Bölgesi Enerji Forumunu büyük
bir ilgi ve verimli sonuçlar›yla yine bu salonda
gerçeklefltirmifltik. Bu etkinli¤imiz de benzer formatta bölge ve
ülke gündemini yak›ndan ilgilendiren, seçilmifl konularda, ça¤r›l›
uzman konuflmac›lar›n davet edildi¤i biliflim ve iletiflim a¤›rl›kl›
bir tart›flma ve sonuç üretme platformu olarak planlanm›flt›r. 

Aç›l›fl bildirisi olarak bölgemizde aktif olarak çal›flan ve
ulaflabildi¤imiz meslektafllar›m›z›n profilleri, meslek mem-
nuniyetleri ve çal›flma koflullar› anketinin sonuçlar›n›, dolay›s›yla
bu bölgede meslek alan›m›z›n ana unsuru olan insan
kaynaklar›n›n durumunu göreceksiniz. Nitelikli iflgücünü temsil
eden mühendis- mimarlar›n niteliklerine uygun istihdamlar›n›n
artt›r›lmas› ve çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi çok önem arz
etmektedir.  Ancak ne yaz›k ki 4817 say›l› yabanc›lar›n çal›flma
izni hakk›ndaki yasa de¤ifltirilerek, yabanc› mühendis, mimar ve
flehir planc›lar›n›n sermaye flirketlerinin isteklerine uygun
olarak serbestçe ve denetimden muaf çal›flt›r›lmak istenmesi
kendi ülkemizde biz mühendisleri yabanc› konuma getirerek var
olan çal›flma koflullar›m›z› daha da a¤›rlaflt›racakt›r. 

Sayg›de¤er Konuklar›m›z; yeni ça¤›n biliflim ça¤› olarak
adland›r›ld›¤›, ikinci bir yaflam alan› olarak sanal bir dünyan›n
olufltu¤u bir dönemi yafl›yoruz. Bu alandaki suç unsurlar› belir-
lenip çeflitli düzenlemelerin yap›lmas› elbette gereklidir. 

Ancak bu yapt›r›mlar ve internette içeri¤e yönelik müda-
haleler, “toplumun bilgiye ulafl›m, haber alma ve düflünce özgür-
lü¤ünü k›s›tlama” noktas›na gelmemelidir. Suç unsuru

kavram›n›n çerçevesi temel insan hak, hukukunu k›s›tlamayan,
eriflim hakk›n›n güvence alt›na al›nd›¤›, objektif evrensel norm-
lar olmal›d›r. Ö¤leden sonraki oturumda kamuoyunun merak
etti¤i iletiflim sektöründeki geliflmeler, temel bir insani hak olan
iletiflim güvenli¤inin etik ve hukuksal boyutu konular›n›
tart›flaca¤›z. 

‹kinci gün düzenleyece¤imiz Elektrik Oturumunda Il›su
baraj›n›n tarihi, kültürel ve çevresel etkileri konusunda Baraj
hakk›nda görüfl sahibi taraflar ayn› masa etraf›nda görüfl
belirterek Hasankeyf ve di¤er tarihi kültürel miraslar›m›z›n
ak›betini tart›flacaklar. Evet, enerji hayat›m›z›n vazgeçilmez bir
parças›d›r. Ancak, enerjiyi üretirken ekolojik dengeye zarar
verebilecek modeller yerine çevre ve insan dostu üretim model-
leri esas al›nmal›d›r. Do¤a ve kültür varl›klar›n›n insanl›¤›n ortak
miras› oldu¤u gerçe¤inden hareketle yerinde kurtar›lmas› ve
gelecek nesillere ulaflt›r›lmas› için alternatif çal›flmalar gelifltir-
ilmelidir.

Bölgemizde de bütün bu çal›flma ve tart›flmalar› yaparken
yine sürekli güncelli¤ini koruyan temel insan hak ihlallerinin
engellenebildi¤i Kürt sorunu dahil bütün sorunlar›n› çözmüfl,
bölgeler aras› geliflme farkl›l›klar›n›n ortadan kald›r›ld›¤› ülke
içerisinde daha kaynaflm›fl bir co¤rafyan›n özlemi içerisinde
oldu¤umuzu belirtmek isterim. Kendi yurttafl›yla bar›fl›k, kendi
insan›na ve üretim gücüne güvenen, demokratik de¤erleriyle
bölgede çekim merkezine dönüflen bir Türkiye için daha fazla
gayret sarf etmemiz gerekmektedir. Çünkü ayd›nl›k bir ülke hay-
ali bu ülkede her insan›n oldu¤u gibi biz mühendislerin de en
büyük iste¤i.

Sayg›de¤er kat›l›mc›lar; - Bölgemizin kanayan baflka bir
yaras› da kalk›nma problemidir. Ülkemizde kifli bafl›na düflen
milli gelirin en düflük oldu¤u, nüfusun önemli bir bölümünün
açl›k-yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflad›¤› bölge kentlerinde, sürekli
olarak gündemde olan kalk›nma sorununa çözüm olabilecek
tart›flmalar sürerken, etkinli¤imizin sonunda, meslek alan›m›zla
ilgili “Bilgi Temelli Kalk›nma Modelleri, Diyarbak›r‘a
Uygulanabilirli¤i” paneliyle, bölgenin sosyoekonomik yap›s›na
uygun somut kalk›nma modelleri tart›flmalar›n› kamuoyuyla
paylaflaca¤›z. 

Elektrik Mühendisleri Odas›; kamu yarar›n›n ve halk›n ç›kar-
lar›n›n korunmas› hedefiyle, bilgi birikimini paylaflmay›, birlikte
üretmeyi ve ilgili kurumlar›m›zla görev bilinci içerisinde katk›
sunmay› prensip edinmifltir. ‹ki gün boyunca oldukça de¤erli
akademisyen, bürokrat, meslek örgütü ve sivil toplum örgütü
yöneticilerinin yer alaca¤› bu etkinlikten, insan eksenli önemli
sonuçlar›n kamuoyuna yans›mas› hedeflenmifltir.

Yine bu etkinli¤in haz›rl›klar›nda büyük bir titizlik ve cid-
diyetle çal›flan bütün yürütme kurulu üyesi arkadafllar›ma,
düzenleme kurulu üyelerine, aram›zda bulunan Elektrik
Mühendisleri Odas› Genel Merkez ve fiubelerimizin Baflkan ve
Yöneticilerine ve etkinli¤e kat›larak sunum yapan birbirinden
de¤erli kat›l›mc›lara da fiube Yönetim Kurulu ad›na flimdiden
teflekkür eder, etkinli¤in bölge ve ülkemize faydal› olaca¤›
inanc›yla hepinize sayg›lar sunar›m.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

AÇILIfi KONUfiMALARI
M. NED‹M TÜZÜN
EMO Diyarbak›r fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
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S
AYIN Vali Vekilim, Say›n Büyükflehir Belediye Baflkan›m, Dic-
le Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan›m, sivil
toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin de¤erli temsilcileri,

de¤erli kat›l›mc›lar, bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri; hepinizi flah-
s›m ve Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› ad›na sayg›yla selam-
l›yor, hofl geldiniz diyorum. 

De¤erli kat›l›mc›lar; Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas›, ken-
di oda yap›s›ndan kaynakl› asli görevlerinin d›fl›nda, Yönetim Ku-
rulumuza Meclisimizin verdi¤i yetki dahilinde, Diyarbak›r’da ya-
p›lan bütün etkinliklere katk›da bulunmaktad›r. Daha önce ziraat
mühendislerinin, makine mühendislerinin, jeoloji mühendisleri-
nin, Dicle Üniversitesinin de¤iflik bölümlerinin düzenlemifl olduk-
lar› etkinliklere katk›da bulunmaya çal›flt›k. Bugün de, Elektrik
Mühendisleri Odas›n›n, ülkemizi ve bölgemizi ilgilendiren böyle
bir toplant›s›na proje orta¤› olmak görevini bize verdi¤i için, Yö-
netim Kurulumuz ve Meclisimize huzurunuzda teflekkür etmek
istiyorum. Çünkü bu tür etkinliklerde bulunmak ve bu etkinlikle-
rin gelifltirilmesi konusunda çaba göstermek konusunda, Mecli-
simiz bizi yetkilendirdi¤i takdirde bu görevleri üstleniyoruz. 

Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas›, bu tür baflka kurum ve ku-
rulufllar›n düzenledi¤i etkinliklere kat›lman›n d›fl›nda, kendisi de
gerek Avrupa Birli¤i destekli konularda, gerekse kendi imkanlar›y-
la de¤iflik etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerde, bölgenin
ekonomik ve geliflmifllik durumunu düflünerek, “Nas›l projeler üre-
tiriz, bölgeler aras› dengesizli¤i ortadan nas›l kald›r›r›z?” diye ça-
ba içerisindedir. Bu çabalar›n› iki dalda yo¤unlaflt›rmaktad›r. 

Özellikle bölgemizde genç ve iflsiz bir nüfus var ve bunun bir
k›sm› da e¤itimsiz. Bu e¤itimsiz nüfusla ilgili olarak, geleneksel el
sanatlar›n› gelifltirmek, iflgücüne dayal› meslek sahalar› olufltur-
mak konusunda çaba sarf etmektedir. Di¤er yandan da bölge-
mizde e¤itimli, ama iflsiz genç bir nüfus bulunuyor. Bunlar›n da

ülke ekonomisine katk›da bulunmalar› için de¤iflik e¤itim çal›fl-
malar› yapmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda, ihracatç› ara eleman› ye-
tifltirmek, bilgisayar kursu, yabanc› dil kursu gelmektedir.

Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› bu etkinlikleri yaparken flöy-
le bir proje hayalini kurdu: “Diyarbak›r Silikon Vadisi olabilir mi?”
Bunun üzerine, Meclisimizin Yönetim Kurulumuza verdi¤i yetki çer-
çevesinde bu tür etkinliklere daha fazla h›z vermeye bafllad›k. “Di-
yarbak›r’da e-ticaret nas›l yap›labilir, elektronik ortam nas›l geliflti-
rilebilir? Bu konuda baflta Dicle Üniversitemiz olmak üzere, Elektrik
Mühendisleri Odam›zla birlikte nas›l proje gelifltirebiliriz?” diye bir
çal›flman›n içerisine girdi. Bu süreç içerisinde Elektrik Mühendisleri
Odam›zdan da böyle bir teklif gelince, “Birlikte, bu projeyi nas›l ge-
lifltirebiliriz?” diye bir çal›flman›n içerisine girdik.

De¤erli kat›l›mc›lar; gerçekten, bölgemizde çok genç ve e¤i-
timsiz bir nüfus var ve bu nüfus art›k bölgenin sorunu olmaktan
ç›km›fl, Türkiye'nin sorunu olmufltur. Biz, e¤er bu nüfusu burada
e¤itemezsek, burada üretime katamazsak, bu nüfusun buradan
ülkenin bat›s›na göç edece¤i ve orada yeni problemlerin oluflma-
s›na neden olaca¤› aflikard›r. Onun için, Türkiye'deki, baflta Hü-
kümet olmak üzere, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, ifl
camiam›z bu soruna mutlaka el atmal› ve bu sorunun çözümü
konusunda iflbirli¤i yapmal›d›r. Bugün yap›lan bu etkinlik de bu-
nun için önemli bir bafllang›çt›r diye düflünüyoruz. Bölgemizde
e¤itimin gelifltirilmesi, iflsizli¤in önlenmesi, elektronik ortam›n
ve biliflim sektörünün geliflmesi konusunda buradan çok olumlu
sonuçlar ç›kaca¤›na inan›yorum. Onun için, bu organizasyonun
yap›lmas›nda eme¤i geçen, baflta Elektrik Mühendisleri Odas› ol-
mak üzere, Dicle Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odas›ndan bu
etkinlikte aktif görev alan arkadafllara huzurunuzda teflekkür
ediyorum. Bu etkinli¤in bölgemize ve ülkemize hay›rl› olmas›n›
diliyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum. 

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

KUTBETT‹N ARZU
Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›
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S
AYIN Vali Vekilim, Say›n Büyükflehir Belediye Baflkan›m, Sa-
y›n Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›m, sivil toplum kuruluflla-
r›n›n de¤erli yöneticileri, k›ymetli kat›l›mc›lar, sevgili ö¤renci-

ler, bas›n›m›z›n de¤erli mensuplar›; Dicle Üniversitesi Mühendislik
Mimarl›k Fakültesi ad›na hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Fakülte-
mizin ortaklar›ndan biri oldu¤u Elektrik, Elektronik, Haberleflme,
Bilgisayar Mühendisli¤i Günlerine hofl geldiniz.

Konuflmama geçmeden önce Say›n Rektörümün bir mesaj›n›
iletmek istiyorum. Kendileri, Üniversiteleraras› Kurul ve Rektör-
ler Komitesi Toplant›s› nedeniyle il d›fl›nda oldu¤undan baflar› di-
leklerini iletmemi istediler; arz ediyorum. 

Kongre süresince, konunun uzmanlar› baz› teknolojik gelifl-
meleri bizlerle paylaflacaklard›r; ancak, özellikle önemsedi¤im
birkaç konuyu arz etmek istiyorum.

Birincisi, özellikle ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli oldu-
¤una inand›¤›m Il›su Baraj›n›n, konunun taraflar›nca, ekonomik,
sosyal boyutu, tarihi, kültürel ve çevresel etkileriyle, art›lar› ve
eksileriyle tart›fl›laca¤›ndan memnunluk duyuyorum. Di¤er ta-
raftan, bilgi ça¤›m›z›n vazgeçilmezleri aras›nda olan haberleflme
teknolojisinin geldi¤i boyut ve bu boyut itibar›yla çevresel etki-

leri, özellikle elektromanyetik etkiler nedeniyle insan sa¤l›¤›
üzerindeki etkileri de tart›fl›lacakt›r. Haberleflme ve biliflim tek-
nolojisinin bize sundu¤u birtak›m olanaklar› henüz yeterince
kullanmad›¤›m›z› san›yorum. Bu ba¤lamda, Dicle Üniversitesi, Ti-
caret ve Sanayi Odas›, Elektrik Mühendisleri Odas› ve çeflitli sivil
toplum kurulufllar›yla teknokent çal›flmalar› bafllatm›fl bulunuyo-
ruz. ‹nflallah, bu çal›flmalar sonuçland›¤›nda Diyarbak›r daha de-
¤iflik bir çehreye ulaflacakt›r. Çünkü yaz›l›m konusunda yeteri
kadar pay almad›¤›m›z› düflünüyorum. 

Diyarbak›r’da bu tür etkiliklerin son y›llarda artm›fl olmas›n-
dan memnunluk duyuyorum. Bundan sonra da daha fazla etkin-
liklerin yap›lmas› dile¤iyle, bu Kongrenin ‹limize, Ülkemize ve
bölgemize yararl› olmas›n› diliyorum. Düzenlemesinde yer alan
Dicle Üniversitesi yönetimine, Ticaret ve Sanayi Odas› yönetici-
lerine ve özellikle bunu organize eden Elektrik Mühendisleri
Odas› yöneticilerine teflekkür ediyorum. Ayr›ca, organizasyo-
nunda yer alan ve fiilen çal›flan de¤erli Dekan Yard›mc›m Say›n
Yrd. Doç. Dr. Bilal Gümüfl ve Elektrik Mühendisli¤i Bölümümüzün
ö¤retim elemanlar›na ve katk› sunan herkese teflekkür ederim.
Hepinize tekrar hofl geldiniz diyorum, baflar›lar diliyorum. 

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

PROF. DR. F‹KR‹ KAHRAMAN
Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Dekan›
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S
AYIN Vali Vekili, Say›n Büyükflehir Belediye Baflkan›, Say›n
Dekan, bilim ve teknoloji yolunun olmazsa olmaz yap›
tafllar› de¤erli hocalar›m, TMMOB’nin de¤erli yöneticileri,

TMMOB’ye ba¤l› odalar›n de¤erli yöneticileri, Elektrik
Mühendisleri Odas›n›n de¤erli yönetici ve üyeleri, Ticaret ve
Sanayi Odas›n›n de¤erli Baflkan›, kurum ve kurulufllar›n de¤erli
kat›l›mc›lar›, de¤erli bas›n emekçileri, sevgili ö¤renciler; hep-
inize hofl geldiniz diyor, sizleri Elektrik Mühendisleri Odas› ad›na
sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi, Elektrik Mühendisleri Odas›n›n bugüne kadar
pek çok etkinlikleri söz konusudur. Her dönem 20’ye yak›n etkin-
lik gerçeklefltirmekteyiz. Geçen dönem 20 civar›nda olan kongre,
sempozyum, kurultay, çal›fltay, forum benzeri etkinliklerimizi bu
dönem 30’a ç›kartm›fl durumday›z; yani bir buçuk kat›yla
çarpm›fl durumday›z ve bunlar›n bir k›sm›n› da geçti¤imiz 1 y›l
içerisinde gerçeklefltirdik. ‹stanbul'da, Mühendislik E¤itimi
Sempozyumumuzu; Kocaeli’nde, Kocaeli Üniversitesiyle birlikte,
Enerji Kalitesi ve Verimlili¤i Sempozyumunu; Samsun’da, On
Dokuz May›s Üniversitesiyle birlikte Samsun fiubemizin
Otomasyon Sempozyumunu; Ankara'da da Odam›z›n, Baflkent
Üniversitesiyle birlikte düzenledi¤i Biyomedikal Çal›fltay›n›
gerçeklefltirdik. Önümüzdeki süreç içerisinde de, özellikle eylül,
ekim, kas›m aylar›nda da di¤er çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Bu
arada ekim ay›nda yap›lacak olan Enerji Sempozyumunun alt›n›
doldurmak amac›yla, tüm flubelerimizi, hatta baz› temsilcilikler-
imizi de iflin içine katt›¤›m›z enerji forumlar›n› da arkas› arkas›na
yapmaktay›z. Bu ay sonunda ikisini daha gerçeklefltirmifl
olaca¤›z. 

Bugün de burada, bize da¤›tt›klar› kitapta sözü edildi¤i gibi,
Mezopotamya’n›n kilidi Diyarbak›r’da, Elektrik, Elektronik,
Haberleflme, Bilgisayar Mühendisli¤i Günlerini gerçeklefltirmek
üzereyiz. Kilit dedim; ama az önce konuflmalar› izleyince, asl›nda
henüz daha bu yolun bafl›nda oldu¤u da gözüküyor. Bir taraftan
Silikon Vadisi olma düflleri, di¤er taraftan Üniversitenin özellikle
yaz›l›ma a¤›rl›k vererek bu konuya e¤ilmesi… Asl›nda bunlar çok
güzel fleyler; zira biz hep enerji yo¤unluklu sektörden daha az
enerji harcayan sektöre, sanayiye geçiflin önemini vurguluyor-
duk. Bunlar›n burada, proje aflamas›nda bile olsa, dillendirilmesi
çok güzel bir fley. Özellikle Üniversiteyle birlikte, sanayi, Oda,
yerel yönetimler teknokentler, teknoparklar fleklinde
örgütlenerek, Ar-Ge çal›flmalar›na destek vererek bu iflin alt›n›
doldururlarsa, flüphesiz, bu kilit olma, geçifl noktas› olma,
Diyarbak›r’›n önemli bir yere gelmesi do¤rultusunda büyük
ad›mlar at›lacakt›r. Herhalde ancak o zaman gerçek anlamda
Mezopotamya’n›n kilidi olacakt›r.

Ben, bugün burada çok k›saca Diyarbak›r fiubemizden bah-
setmek istiyorum. Gerçekten, Diyarbak›r fiubemiz her geçen gün
biraz daha önemli ad›mlar at›yor, daha iyi ifller noktas›nda
geliflme kaydediyor. Geçti¤imiz dönemlerde Ayd›nlatma
Sempozyumunu yapt›k, Güneydo¤u Anadolu Enerji Forumunu
burada gerçeklefltirdik. Bunlar oldukça verimli etkinliklerdi. Hem
bölgeye, hem de ülkemize katk›lar› oldu. Bugün de yine görüyo-
rum ki, -verimli çal›flmalar›n daha flimdiden sinyallerini
al›yorum- haz›rl›klar çok daha iyi yap›lm›fl, düne göre bir ad›m
daha önce geçilmifl; flimdiden teflekkür ediyorum. Tar›k ÖDEN
herhalde burada, san›r›m bu durumu görünce gurur duyuyordur.
Hani bu Diyarbak›r surlar›nda bir tarafta Yedi Kardefller Borcu ile
Ulu Beden Burcu üzerine anlat›lanlar var ya, ustan›n kalfaya
geçilmesi ve intihar etme meselesi; bizim içimizde de ustan›n
intihar etmesine hiç gerek yok. Asl›nda usta, iftihar eder nokta-
da, benim gördü¤üm de zaten bu. Tar›k’la dün de görüflmüfltük,
o gururu gözlerinden okuyorum. Kalfa gerçekten ustay› geçmifl
durumda; ama usta da bundan çok memnun gözüküyor.

De¤erli kat›l›mc›lar; bugün ve yar›n yap›lacak bu etkinlik-
lerde, s›ras›yla, ‹letiflim Teknolojileri Oturumu, arkas›ndan
Elektronik Oturumu, Elektrik Oturumu ve Biliflim Oturumu olmak
üzere dört oturum ve bir panel gerçeklefltirilecek. Bu dört otu-
rumda da baz› sorunlar masaya yat›r›lacak; ama dört oturumun
da ortak bir noktas› var asl›nda. Özellikle iletiflimde, biliflimde ve
enerji de, elektri¤in de içinde bulundu¤u enerjide ortak nokta,
yeni dünya düzeniyle birlikte bize dayat›lan piyasalaflt›rma ve
özellefltirme ve bu özellefltirme ve piyasalaflt›rma
çal›flmalar›ndan dolay› ülke son derece s›k›nt›l› günlere do¤ru
ad›m ad›m ilerlemekte. ‹letiflimde özellefltirmenin s›k›nt›lar›n›
önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yak›n gelecekte çok daha
yak›c› bir flekilde hissedece¤iz. Enerjide de önümüzdeki gün-
lerde arz güvenli¤i s›k›nt›s› kap›m›zda. Elektriksiz kalma; hem
sanayide, hem de konutlar›m›zda elektrikten yoksun kalma nok-
tas›nda bu s›k›nt›y› can yak›c› bir flekilde hissedece¤iz. Bunun
sinyallerini flimdiden veriyorlar. Bütün bunlar›n nedeni de elbet-
teki yeni dünya düzeninin dayatmas›, piyasalaflt›rma ve
özellefltirmedir.

‹letiflimde de, biliyoruz ki, kitle iletiflim araçlar›, tekelci kapi-
talizmin sistematik bir keflfidir asl›nda. Buna bilinç endüstrisi
diyorlar. Yani radyosuyla, televizyonuyla, gazetesiyle, di¤er
iletiflim araçlar›yla bu bilinç endüstrisinin nas›l çal›flt›¤›n› asl›nda
bu seçim sürecine girdi¤imiz günlerde çok daha iyi görece¤iz,
çok daha ivme gösterecekler. 

Küresel köy tan›m›n›n 1963 y›l›nda yap›ld›¤›ndan bu yana asl›nda
çok da fazla bir fley de¤iflmedi. Büyük teknolojik ad›mlar at›l›yor;
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KEMAL ULUSALER
Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
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ama dünyan›n pek çok yerinde hâlâ köy kavram›ndan ya da köy
yap›lanmas›ndan, yaflam›ndan örnekler görebilecek noktaday›z. 

Bugün telekomünikasyon alan›nda ülkemizde yaflananlar,
asl›nda bir kurgunun, az önce sözünü etti¤imiz senaryonun bir
parças›. Prototipinin ABD’de yafland›¤›n› biliyoruz. fiimdi bu pro-
totipin Türkiye'ye uygulanmas› yaflan›yor. Yak›n geçmiflte Türk
TELEKOM’da yaflananlar, 70’li y›llarda ABD’de yaflananlar›n
neredeyse birebir kopyas›d›r diyebiliriz. Geriye dönüp
bakt›¤›m›zda, ABD’de telekomünikasyon iflletmelerinden AT&T'yi
inceledi¤imizde görüyoruz ki, yerel hizmetlerin uzun mesafe
hizmet ve teçhizatlar›nda avantaj sa¤lamak için sömürmesi,
yüksek ara ba¤lant› fiyatlar› uygulamas›, hizmetlerde de çapraz
sübvansiyon sa¤layarak çeflitli biçimlerde haks›z kazanç
sa¤lamas›yla haklar›nda pek çok davalar aç›lm›flt›r. fiimdi ayn›
davalar›, biz, Tüketici Haklar› Derne¤i, TELKODER, Elektrik
Mühendisleri Odas› olarak arkas› arkas›na aç›yoruz ve bu konu-
da da hukuksal savafl› sürdürmek noktas›nday›z

“Yerel hizmetlerin uzun mesafe hizmet ve teçhizatlar›nda
avantaj sa¤lanmas›” dedik; bugünlerde onu çok iyi yafl›yoruz.
Özellikle tekel konumunda olan Türktelekom flu anda özel tekel
konumuna dönüfltürülerek, bu avantaj›n›, flehir içi
faturaland›rmalar› yükseltip, flehir d›fl› uzun mesafelerde, yani
rekabet noktas›na girdi¤i ve tekel oluflturma noktas›nda s›k›nt›
yaflad›¤› mesafelerde fiyat düflürüp, bunu yine yoksul kesimin,
halk›n, konutlar›n, küçük tüketicinin, KOB‹’lerin s›rt›na y›karak
bir ç›k›fl sa¤lamaya, haks›z kazanç sa¤lamaya çal›flmaktad›r. Bu
konuda hem kamuoyu oluflturma noktas›nda, hem de hukuksal
mücadelemiz konusunda gerekli giriflimlerimizi sürdürüyoruz.

Yüksek ara ba¤lant›lar› geçmiflte çok denediler, Türkiye'nin
kasas›na trilyonlarca yük yüklediler. Açt›¤›m›z davayla bunlar›
onlar›n kasas›ndan al›p tekrar kamunun kasas›na aktard›k; ama
kamunun kasas›ndan kimlerin cebine gitti, o da ayr› bir soru tabii. 

‹lginç bir nokta da flu: Amerika'da dönemin AT&T hukukçu-
lar›, telekomünikasyon sektörünün do¤al tekel olmas›
gerekti¤inden bahsediyorlard›, tam da bugün bizim sözünü
etti¤imiz gibi. Ama flu soruyu sormuyorlard›: Bu do¤al tekel
kimin tekeli; özel sektör tekeli mi olacak, kamu tekeli mi olacak?
Onlar özel sektöre do¤ru evrildiler ve s›k›nt›lar›n› yafl›yorlar. Biz
de önümüzdeki süreç içerisinde, yak›n gelecekte bu do¤al teke-
lin kamudan özel sektöre aktar›lmas›n›n s›k›nt›lar›n› ad›m ad›m
yaflayaca¤›z.

Hemen OECD’nin 2003 verilerinden bahsetmek istiyorum.
Baz› ülkelerdeki telekom iflletmelerindeki kamu pay›ndan söz
edece¤im. Almanya'da Deutche Telekomun pay› % 43,
Avusturya’da Telekom Avusturya’n›n % 48, ondan sonra yüzde
% 50’nin üzerine do¤ru gidifl bafll›yor. Özellikle Avrupa örnek-
lerini vermek istiyorum. Belçika’da % 51, Finlandiya Sonaran›n -
ki biliyorsunuz, bu Sonara, bizde de, kamu kurumu niteli¤inde
olmasa bile, baz› kurumlarda al›mlar yapt›- pay› % 53, Fransa'da
France Telekomun pay› % 51, Norveç Telekomun pay› % 78, ‹sveç
Telekomun pay› % 71. ‹rlanda ve Lüksembourg’da ise % 100’ü
kamu tekelinde. Bize devaml›, “Bu alan› piyasalaflt›r›n, özellefltirin,
güzelleflin” diyenlerin asl›nda tam tersini yapt›klar›n› görüyoruz.
Hani belki çok s›k olacak, rahats›z edici bir söylem; ama burada
tekrar söylemek istiyorum: “Tilki vaaz verirse kazlar›na dikkat et”
söyleminin tam da yeri buras›. Kendilerinin tam tersini yapt›klar›
fluradaki verilerden de gözüküyor; bize “Özelleflin” diyenlerin

hepsi, telekomda kamu tekelini % 50’in üzerinde tutmaktalar.
Sabit telefon say›lar› konusuna da biraz de¤inmek istiyorum.

Dünya ortalamalar› binde 183’ken, düflük gelirli ülkelerde 32, orta
gelirli ülkelerde 178, yüksek gelirli ülkelerde 560’a ç›k›yor.
Türkiye'de bu 270; yani oldukça iyi bir konumda diyebiliriz. Ama
bunun nedeni, 2000’li y›llara kadar telekomünikasyon alan›nda Ar-
Ge çal›flmalar›na verilen önem, yine kamu tekelinde -burada
ayr›nt›s›na girmeyece¤im, belki daha sonra girilecektir- PTT, TELE-
TAfi’lar, NETAfi’larla gelinen noktayd›. Ama 2000’li y›llardan sonra
h›zla bir geriye dönüfl söz konusu. Neden; çünkü kamunun elindek-
iler h›zla özellefltirildi. Özellefltirilen bu, özellikle Ar-Ge a¤›rl›kl›
flirketlerin de tabii birer birer kapat›lmas› söz konusu oldu.

Hemen bir örnek vereyim ki asl›nda bu sözlerime dayanak
oluflturuyor. Toplam ithalat ve ihracatta elektronik endüstrisinin
pay› diye bakt›¤›m›zda, 96’da ithalat yüzde 7.1 iken, 2000’de 12.2,
2000’den sonra bu 9’lara düflmüfl. ‹hracatta ise ad›m ad›m bir
yükselme var; 96’da 2.9, 2000’de 5.1, 2005’te 6 ve böyle yukar›
do¤ru gidiyor. Bu da gösteriyor ki, 2000’li y›llardan sonra geriye
do¤ru bir gidifl çok net biçimde söz konusu. Burada önemli olan,
Ar-Ge’ye ayr›lacak paylar›n mümkün oldu¤u kadar yüksek tutul-
mas›; hem özel sektör içerisinde, özellikle teknoparklarda -ki,
bunlar giderek suiistimal edilme noktas›na do¤ru gidiyor- hem
de kamu alan›nda. 

Elektrik alan›na flöyle bir göz atacak olursak; özellikle ener-
jide dünya nüfusunun dörtte biri hâlâ elektri¤e, sa¤l›kl› elektri¤e
ulaflabilmifl de¤il. Yine dünya nüfusunun üçte biri modern
piflirme kaynaklar›ndan; yani do¤algaz, petrol ve elektri¤e yöne-
lik kaynaklardan uzak; bunlar fosil yak›tlardan, özellikle hayvan
at›klar›ndan, odun gibi baz› fosil yak›tlardan yararlanarak bunu
yapmaya çal›fl›yorlar. Üçte biri hâlâ bu modern piflirme kay-
naklar›ndan uzak durumda. 

Enerjide içinde bulundu¤umuz bu yüzy›l› geçifl yüzy›l› olarak
de¤erlendiriyoruz. Bu fosil yak›tlardan, tükenme e¤ilimi
gösteren fosil yak›tlardan yenilenebilir enerji kaynaklar›na
do¤ru bir geçifl yüzy›l› yafl›yoruz. Bu geçifl yüzy›l›nda, tükenmek-
te olanlar, fiyat art›fl›yla birlikte ve az bulunurluk ya da
eriflebilirli¤inin zorlu¤u nedeniyle s›k›nt› olufltururlarken, yeni
enerji kaynaklar›, özellikle günefl ve rüzgar gibi kaynaklar da
yeni olduklar›ndan fiyatlar› yüksek bir trend izleyecek. Bu yük-
sek trend izleme noktas›nda Türkiye'nin bu süreci çok iyi izleme-
si ve kendisini buna göre ayarlamas› laz›m. Ama ne yaz›k ki,
içinde bulundu¤umuz süreçte, siyasi karar vericilerin bunu
düflünmekten çok çok uzak oldu¤unu, kafalar›n›n baflka yerlerde
oldu¤unu görüyoruz. 

‹çinde bulundu¤umuz ça¤ ayn› zamanda bilgi ça¤›. Bu ça¤da
enformasyonun önemi, özellikle ifllemsel enformasyonun çok
önemi var. Çokuluslu flirketler co¤rafi noktalara da¤›lm›fl
ifllerinin bir tür enformasyon ak›fl›yla eflgüdümünü sa¤lamaya
çal›fl›yorlar. Yine mali enformasyon yoluyla da borçlar, krediler,
çevre ülkelerden para ak›fl› ve fonlar bir flekilde izlenmeye
çal›fl›l›yor. 

Günümüzde ham enformasyon geliflmekte olan ülkelerden
geliflmifl ülkelere, özellikle AB’ye do¤ru ak›yor. Ne oluyor;
geliflmifl ülkeler ham enformasyonu depolamada, ifllemede ve
kullanmada kendi aralar›nda iflbirli¤ine giderken, di¤erleri, ne
yaz›k ki, bu iflbirli¤ine gidemiyorlar. Ne yap›yor geliflmekte olan
ülkeler; kendilerinden giden ham enformasyonu ifllenmifl olarak
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ve para ödeyerek geri alma noktas›nda kal›yorlar.
De¤erli kat›l›mc›lar; gelinen noktada bir de masa üstü

sömürgecilikten bahsetmek istiyorum burada. Özellikle masa
üstü sömürgecilik kavram› günümüzde oldukça önem kazan-
maktad›r. Ço¤umuz masa üstü sömürgecilik yap›s›n›n öznesi
haline kolayl›kla gelivermekteyiz. Kimimiz fark›nda olmadan,
kimimiz titizlenmedi¤inden, kimilerimiz de kolay›na geldi¤inden
bu masa üstü sömürgecili¤e bir noktada özne oluyorlar. Buna bir
örnek, elektronik posta ve web sitesi adresleridir ki bunlar
yahoo com gibi, dats com gibi firmalar›n, özellikle ücretsiz posta
adresi da¤›t›m hizmetleri vermelerinden kaynaklan›yor. Di¤er
geliflmekte olan ülke kullan›c›lar›n›n katlanarak artmas› sonu-
cunda bu oluyor tabii. ‹lk bak›flta büyük kolayl›k sa¤l›yor gibi
gözüküyor; ama asl›nda bak›fl aç›m›z› biraz geniflletti¤imizde, bu
yap›n›n masa üstü sömürgecilik düzeninin bir parças› oldu¤unu
yakalaman›z iflten bile de¤il. Asl›nda hizmeti kullananlar›n
ülkelerine de bu hizmet bedavaya gelmiyor. Birincisi, ABD’ye
yönelik olarak ülke ba¤lant›lar›n›n geniflletilmesi, dolay›s›yla
para ödenmesi bask›s›n›n yarat›lmas› önemli, ikincisi, asl›nda bu
tür ücretsiz hizmetleri size verdiklerinde tüketiciyi meta haline
getirdiklerinin fark›na varmak gerekiyor. Nas›l m›? Yine sizlere
dayanarak, bizlere dayanarak, kendi ülkelerinde reklam vererek,
reklam ve sponsorluk benzeri paralar› alarak bunu yap›yorlar.
‹flin as›l flafl›rtan taraf› da, ne yaz›k ki, baz› kurulufllar›n ve birey-
lerin kendilerini anti-emperyalist, anti-kapitalist ya da milliyetçi
olarak tan›mlasalar bile, bu yolda birlikte ad›m atabilmeleri.
Bugün gerçek anlamda bir nokta; ülke uzant›s› bulunamayan tek
ülke asl›nda Amerikad›r. Bunu da bilmemiz laz›m. Hani Türkiye,
.tr, .gov gibi her fleyi kullan›rken, Amerika bunu kullanm›yor;
çünkü suyun bafl›nda kendisi bulunmakta.

De¤erli konuklar, de¤erli kat›l›mc›lar; bugün bizlere da¤›t›lan
dosyalar içerisinde çok güzel bir kitap var. Bilmem, göz atma
flans› bulabildiniz mi; ben daha önce ald›¤›m için bu flans› bula-
bildim. Bunun 66. sayfas›nda, “Mimarl›k ve Mühendisler” bafll›¤›
alt›nda bir bölüm var. Artuklu Beyi Nasuriddin Mahmut’un
saray›nda 25 y›l çal›flan bir bilim insan› Ebul-is ‹smail’den
bahsediliyor burada. Ebul-is ‹smail’in projelerini toplad›¤› bir

kitap, Kitab-ul Hiyal; yani Hayaller ve Düfller Kitab›’ndan söz
ediliyor o bölümde. O günün hayal ve düflü olan otomasyon pro-
jeleri bugün gerçek anlamda hayat›m›za giren bir nokta, birer
olgu oldu. O gün hayal gibi görünenler bugün gerçe¤e
dönüflmüfltür. Bugün bu otomasyon projeleri hayat›m›z›n her
alan›na birer birer girmifltir. Yani yaflant›m›z›n her alan›nda bir
otomasyonla karfl› karfl›yay›z. Evde otururken elimizde kuman-
da, ya müzik setiyle oynar›z, ya televizyonla oynar›z; arabam›za
binerken uzaktan kumandayla kap›y› açmaya çal›fl›r›z,
mutfa¤›m›zda robotlar kullan›l›r, mutfak robotlar› kullan›l›r.
Neyse ki hâlâ portakal› elimizle soyuyoruz. Dolay›s›yla, gelinen
noktada düfller gerçek olmufltur. Hani “Körler düfl görür mü?”
diye sorarlar ya bazen, “Asl›nda körler düfl görürler; as›l düflleri-
ni yitirenler körleflirler” diye bir laf›z vard›r.

Günümüz siyasetçileri, ne yaz›k ki, içine girdikleri durum,
içine girdikleri klonlanm›fl yap›lardan dolay› -ben onlara hep
klonlanm›fl siyasiler diyorum; çünkü yeni dünya düzenince klon-
lanm›fl bir yap›lar› vard›r- insanlar›m›z›n düfllerini yok edip,
körlefltirme noktas›na getiriyorlar. Çocukken, büyüklerim beni
bazen ava götürürlerdi, çok kötü, karfl› ç›kmam›z gereken bir sis-
tem kullan›yorlard›, suyu dinamitliyorlard›, bal›klar da o dina-
mitin yaratt›¤› bas›nçla ters dönüyorlar, sersemliyorlar, biz de
onlar› topluyorduk. Çok yanl›fl bir fley; ama böyle bir sistem var.
Suyu dinamitliyorlar bugünkü siyasiler, sudaki bal›klar› sersem-
letiyorlar. Dolay›s›yla gelinen noktada, “Yaln›z ölü bal›klar ve
sersemlemifl bal›klar suda sürüklenir” lafz›na uygun olarak,
toplumu bu hale getirmifller, suda sürüklenir hale getirmifller.
Bunun önüne geçmek laz›m. Nas›l geçece¤iz; hep birlikte
geçece¤iz. ‹flte bugün burada oldu¤u gibi, bu tür etkinliklerle, bu
tür sempozyumlarla düfllerimizi gerçe¤e çevirece¤iz.

Dolay›s›yla, bu Sempozyum, daha do¤rusu, Mühendislik
Günleri dedi¤imiz bu etkinlik bunun bir ad›m›d›r. Ben, bu ad›m›
atmakta eme¤i olanlara, baflta Diyarbak›r fiubemize, Üniversit-
eye, Üniversite yetkililerine, Say›n Dekana, yine Ticaret ve
Sanayi Odas›n›n k›ymetli Baflkan›na, Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›za çok çok teflekkür ediyorum, baflar›l› bir etkinlik
diliyorum. 
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S
AYIN Vali Yard›mc›m, Say›n Büyükflehir Belediye Baflkan›m,
Say›n Dekan›m, Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›, kamu ve
özel sektörün de¤erli temsilcileri, meslek birliklerinin, Türk

Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤inin yöneticileri, ba¤l› odalar›n
yöneticileri, de¤erli kat›l›mc›lar, bas›n›n de¤erli emekçileri; Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ve flahs›m ad›na hepinizi
sayg›yla selaml›yorum

Birlik Baflkan›m›z Say›n Mehmet So¤anc›, TMMOB’nin çok
say›daki etkinliklerinden biri olan Çevre Sempozyumunun
bugünkü aç›l›fl›nda bulunmas› gerekti¤inden aram›zda buluna-
mad›¤›n›, üzüntüleri ve sayg› dilekleriyle birlikte size iletmemi
istedi. Esas›nda oda baflkanlar›m benim iflimi kolaylaflt›rd›lar;
hem daha az konuflaca¤›m, hem daha az zaman alm›fl olaca¤›m.
Kendilerine bu vesileyle teflekkür ediyorum. Ama ben de son
dönemdeki geliflmelerle ilgili TMMOB’nin ne düflündü¤ünü k›saca
ve dar olarak ifade edece¤im. Keflke daha genifl ifade edebilme
flans›m›z olsayd›.

Cumhuriyetle adland›r›lan mitingler sürecinde darbe ve
fleriat ikilemi içerisine s›k›flt›r›lmak istenen TMMOB, demokrasi-
den vazgeçilemeyece¤ini söyleyerek, flekilci ve göstermelik
demokrasi savunucular›n›n oyununa gelmemifltir. S›n›ra asker
y›¤ma gerekçeleri oluflturan nisan ay› aç›klamalar› adeta darbe
etkisi yaratm›flt›r. TMMOB, darbeci, ›rkç› çevrelerin
k›flk›rtmalar›na ve askerin Irak’a girmesine, 1 Mart 2003’te
oldu¤u gibi, bugün de karfl›d›r.

“Bu Meclis Cumhurbaflkan›n› seçmemelidir, seçtirmeyiz”
ç›¤l›¤›n› atanlar, “Aday tespiti sürecinde bize dan›flmad›lar,
düflüncemizi sormad›lar” diyerek karfl› ç›k›fllar›n› yüksek sesle
seslendiren muhalefet, baz› isimler üzerinde görüflebileceklerini
söylemeyi de ihmal etmedi. “ABD ve AB’ye Hay›r!” diyen miting
organizasyonuna karfl›n, birlefltirmeye çal›flt›klar› muhalefetin
NATO, ABD, AB, Dünya Bankas› ve IMF’ci oldu¤unu unuttu.
Cumhurbaflkan› aday›n›n ne düflündü¤üne bak›lmaks›z›n, eflinin

baflörtüsüne ve 367’e tak›l›nd›. “Bu Meclis, Anayasa
de¤ifltirmemeli, yasa ç›karmay› yeni Meclise b›rakmal›” diyenler,
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununu de¤ifltirmeyi ve ba¤›ms›z sol,
sosyalist ve Kürt adaylar›n Meclise girmelerini önlemek için,
ba¤›ms›z adaylar›n da ortak oy pusulas›nda yer almas›n› gerek-
tiren kanun de¤iflikli¤ini elbirli¤iyle ç›kard›lar. “fiimdi demokrasi
zaman›d›r” diyen Baflbakan›n anlay›fl› da bu. 

Biz, çok kimlikli ve çok kültürlü yaflam›n mümkün oldu¤unu,
Kürt sorununun bar›flç›l yöntemlerle çözülebilece¤ini düflünüy-
oruz. Ülkede demokrasi ve bar›fl›n önünde kimlerin ve neden
engel olduklar›n› da biliyoruz. Halklar›n kardeflli¤ini ve bar›fl
içinde bir arada yaflamay› savunmaya devam edece¤imizi
herkes bilmelidir. Bu, demokrasinin bir gere¤idir.

De¤erli kat›l›mc›lar; “Elektrik enerjisi talebi var” gerekçe-
siyle, on binlerce y›ll›k tarihi olan Hasankeyf’i 50 y›ll›k ömrü olan
Il›su Baraj› sular›na gömüyorlar. Bu, etkinlik sürecinde
tart›fl›lacakt›r. Yok olacak kültürel de¤erlerin hesab›n› hiç göz
önüne alm›yorlar. Yine ayn› gerekçeyle nükleer enerji santralleri
kurma yasas›n› ç›karanlar, enerji aç›¤›n› giderme hususunda
büyük yan›lg› içindeler. Altyap› ve enerji nakil hatlar›ndaki
teknolojik yenilemelerle, kay›p ve kaçak enerji miktar›n›n gider-
ilmesi için yap›lacak olan harcama, bir nükleer enerji santralinin
maliyetinin yar›s› kadard›r. San›r›m Elektrik Mühendisleri Odas›
yöneticileri bu konuyu daha iyi ortaya koyacaklard›r. 

fiunu herkes bilmelidir ki, demokratik mesleki kitle örgütü
olan TMMOB ve ba¤l› odalar›, do¤rular› ve kamu yarar›n› dil-
lendirmeye devam edecek; sesimizi kesmeye kimsenin gücü yet-
meyecektir. Bir flairimizin dedi¤i gibi, 

“Ey zindanc›bafl›, hayat kurfluna dizilmez ki / Kurfluna
dizilmez gö¤ün mavisi / Ya¤mur, flimflek ve tohum / Bin gül açar
sesim / Sesim kurfluna dizilmez ki.” 

Bu duygularla hepinizi tekrar sayg›yla selamlar, teflekkür
ederim. Bir sonraki etkinlikte buluflmak dile¤iyle hoflça kal›n. 

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

ALEADD‹N ARAS
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
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S
AYIN Valim, Say›n Dekan, Üniversitemizin say›n temsilcileri, sivil
toplum örgütlerimizin de¤erli temsilcileri, Say›n Genel Baflkan›m,
Say›n Baflkan, sayg›de¤er konuklar; hepinizi 7 bin y›ll›k tarihe

sahip ve kuruldu¤u günden bugüne yaflam›n hiç durmad›¤›, adeta
insanl›¤›n ç›k›fl noktalar›ndan birisi olan, medeniyetlerin yaflam
buldu¤u merkezlerden birisi olan kentimiz Diyarbak›r’da a¤›rlamak-
tan ve aran›zdan bulunmaktan büyük bir heyecan duydu¤umu ifade
etmek istiyorum. Hepiniz hofl geldiniz, fleref verdiniz. 

Benim de hiç flüphem yok ki, art›k insanl›k, yerkürenin üzerinde-
ki tüm co¤rafyalarda bilgi ça¤›n› aflm›fl, ar›k biliflim ça¤›nda bir yaflam
sürdürmektedir. Henüz bundan birkaç y›l öncesine bakt›¤›m›zda,
devletler ya da kimi lokal otoriteler, hatta üniversiteler sahip olduk-
lar› kütüphanelerin kapasiteleriyle övünürlerdi. Ama bugüne
bakt›¤›m›zda, art›k bundan ziyade, sahip olunan iletiflimin, daha
do¤rusu Internet a¤›n›n büyüklü¤ünden söz edilmekte ve bir nevi
bununla övünülmektedir. Yine görüyoruz ki, üniversiteler art›k salt
bilgi vermeye dayal› bir e¤itim mekanizmas›ndan giderek
uzaklaflmakta; bununla birlikte bilgiye en kolay nas›l
ulafl›labilece¤inin mekanizmalar›n› üretmekte çaba göstermekteler
ve bir bak›ma da ne bildi¤ini, ne bilmedi¤ini, neyi bilmek istedi¤ini
bilen insanlar yetifltirme çabas›ndalar. Bu itibarla, biliflim ça¤› bir
baflka aç›dan da e¤itimde çok ciddi bir bilimsel iliflkinin sosyal zemi-
ninin geliflmesi demek oluyor. Hangi alanda olursa olsun, e¤er en
de¤erli varl›k insan ise, bu manada en elzem yat›r›m da insana
yap›lan yat›r›md›r. Bu manada, bu etkinli¤in Hem kentimiz Diyarbak›r
aç›s›ndan, hem bölgemiz aç›s›ndan, hem de ülkemizin kalk›nmas›
aç›s›ndan çok önemli oldu¤una inan›yorum.

Sanayileflme hamlesinden nasibini almam›fl, dezavantajl› konum-
da bir kentte bulunuyoruz. Bölgeler aras› eflitsizli¤in bu manada
ortadan kald›r›lmas›nda k›sa bir zaman dilimi içerisinde sanayi ham-
lesini gerçeklefltiremeyece¤imizi de biliyorum Say›n Baflkan. Bugün,
en anlaml› ekonomik yat›r›mlardan bir tanesi de biliflim alan›nda
yapaca¤›m›z giriflimler ve onun altl›¤›n› oluflturmak olacakt›r.

fiüphesiz ki, bölgemizin topyekûn olarak geliflimi aç›s›ndan
bilgi ve iletiflim teknolojileri merkezli bir kalk›nma modeli bugün
büyük bir önem tafl›maktad›r. fiüphesiz ki bu sab›r isteyen, flüph-
esiz ki bu çaba isteyen bir yat›r›m›n da, istencinin de ilk
ad›mlar›d›r bugünkü etkinli¤imiz. fiöyle bir söz akl›m›za gelebilir:
“Denize tafl atmakla deniz dolmaz.” fiüphesiz ki, kentimiz
Diyarbak›r aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bu böyle görünebilir. Ancak,
Diyarbak›r, bu manada yapaca¤› öncülükle bölgenin de motor
gücü haline, bölgenin de de¤iflim dinami¤i haline dönüflme
potansiyelini de halen elinde tutmaktad›r. Bir yandan bak›yoruz
ki, bilgi; öte yandan bak›yoruz ki, bu bilginin, tabiri caizse,
negatif kullan›m› sürecini de ayn› anda yafl›yoruz. 

Say›n Baflkan; do¤rusunu söylemek gerekirse, size at›fta bulun-
madan geçemeyece¤im; e-devlet, e-yerel yönetim, e-vatandafl; bütün
bunlar hakikaten heyecan verici geliflmeler. Örne¤in, Anakent

Belediyesi olarak, e-belediyecilik konusunda çok ciddi bir istenç, çok
ciddi bir irade sahibiyiz ve bu konuda altl›klar›n› da oluflturuyoruz.
D‹SK‹ Genel Müdürlü¤ümüz, hemen hemen e-D‹SK‹ konusunda
ulaflmas› gereken en üst noktaya ulaflm›fl durumda. Ama biliyor-
sunuz, hep pozitif olmuyor geliflmeler, bir de e-muht›ra oluyor. Bu
manada, her ikisini birlikte yaflamaya al›flmam›z gerekti¤ine de
inan›yorum.

fiüphesiz ki, burada temel olan olgu, bir yat›r›m›n, ayn› zamanda
kalk›nma perspektifinin insan merkezli olmas›na özen göstermektir.
‹nsan merkezli olmayan herhangi bir politikan›n bu manada baflar›ya
ulaflma flans› bulunmamaktad›r. Bu aç›dan, flüphesiz ki, ülkelerin,
bugün konuflaca¤›m›z bütün konular›n altl›¤› olan enerji ihtiyac›
tart›flmas›zd›r. Ülkem aç›s›ndan, Türkiye aç›s›ndan da eneri ihtiyac›
tart›flmas›zd›r. Ancak, bu enerjiye ya da enerji politikalar›n› üretirken
insana dayal› bir politika olmazsa olmazd›r. Do¤aya ve çevreye dayal›
bir politika olmazsa olmazd›r. “Tek bafl›na enerji elde edeyim” poli-
tikas›, bir gün gelecek bizatihi toplumun kendisini vuracakt›r. 

Bu itibarla, Il›su Baraj›ndaki çaba -Say›n Baflkan size içtenlikle
kat›l›yorum- insan merkezli, do¤a merkezli, tarihi miras merkezli bir
politika de¤ildir. Bu aç›dan, aç›kça söylemek gerekirse, bunun baflar›
flans›n› ben de göremiyorum, bu konuda sizlere kat›l›yorum. 

Çok da sözü uzatmayaca¤›m, sabr›n›z›n tükendi¤inin de
fark›nday›m, böyle giderse çok uzun protokol konuflmalar› oldu ya da
olacak. Burada bir dezavantaja da dikkatinizi çekmek istiyorum.
Kentim Diyarbak›r bu manada, ‹stanbul’la, ‹zmir’le, Ankara’yla
mukayese etti¤imizde bir dezavantaj› yafl›yor. Öyle san›yorum ki,
Ankara’yla, ‹stanbul’la, ‹zmir’le, Paris’le, Washington’la, Dublin’le
mukayese etti¤imizde bir baflka aç›dan dezavantaj› yafl›yor. Özellikle
haberleflme ve biliflim sektöründe bulunan çok de¤erli kadrolar var,
beyin gücü var. Maalesef, beyin gücünü, örne¤in, kentim
Diyarbak›r’da tutman›n hem hukuki, hem ekonomik altyap›s›na sahip
de¤iliz. Örne¤in, bu sektörde çal›flan pek çok insan›m›z var ki,
yurtd›fl›nda belki 7 bin, 8 bin, 10 bin dolara çal›flma imkan›n› bula-
bilmektedir. Oysa biz, kamu sektöründe -bu hem Vilayette geçerlidir,
hem Belediyede geçerlidir, hem de baflka sektörlerde geçerlidir-
belirli bir ücret politikas›n›n üzerine ç›kma flans›na sahip de¤iliz.
Böylelikle, bu tür kadroyu, bu tür, tabiri caizse, beyin gücünü bu
ortamlarda tutma imkan›na da maalesef sahip olam›yoruz.

‹flte bütün bu dezavantajlar› ortadan kald›rma konusunda çok
önemli bir çaban›n sahibi olmam›z gerekti¤ine inan›yorum.

Say›n Baflkan; sizlere içtenlikle teflekkür ediyorum. Kentimde,
özellikle TMMOB, sivil toplum örgütleri, Demokrasi Platformu,
hakikaten de kentin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›nda çok önemli
bir sivi l toplum ve meslek örgütü bilinciyle, çok de¤erli etkinliklere,
organizasyonlara imza atmaktad›rlar. Ben, bu etkinli¤in kentimizin
ayd›nl›k gelece¤e yürüyüflünde önemli bir ad›m olaca¤›na
inan›yorum ve bir kez daha içtenlikle teflekkür ediyorum. Hepiniz
tekrar hofl geldiniz, fleref verdiniz.
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OSMAN BAYDEM‹R
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan›
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ÖZET:
Bu çal›flma, Elektrik, Elektronik, Haberleflme ve Bilgisayar

Mühendislerinin bölgemizdeki profillerini ve meslek mem-
nuniyetlerini tespit edebilmek amac›yla Elektrik Mühendisleri
Odas› Diyarbak›r fiubesi taraf›ndan yürütülmüfltür. Bu amaçla
haz›rlanan anket 12 ilde, EMO’na üye olsun yada olmas›n
ulafl›labilen 507 meslektafl›m›za uygulanm›flt›r. Anketin
sonuçlar› ve de¤erlendirilmesi çal›flma kapsam›nda verilmifltir.

1. G‹R‹fi
Bilindi¤i üzere, Elektrik Mühendisleri Odas›, elektrik, elektronik,

haberleflme ve bilgisayar mühendislikleri meslek alanlar›nda çal›flan
mühendislerin birlefliminden meydana gelmektedir     (fiekil 1). Ülkem-
izde bu alanlarda farkl› isimlerde mezun veren birçok program›n
olmas› meslek alan›m›zda unvan konusunda karmafl›kl›¤›n
oluflmas›na da neden olmaktad›r. Elektrik Mühendisleri Odas› elek-
trik, elektrik-elektronik, elektronik-haberleflme, haberleflme, bilgisa-
yar ve bunlar›n aras›na yeni kat›lan biyomedikal, biliflim, mekatronik
gibi unvanlarla mezun olan mühendislik dallar›yla çok genifl bir
meslektafl kitlesine sahiptir. Bu çal›flma, özellikle bölgemizdeki bu
meslektafl kitlemizin profilini ortaya ç›karmak ve meslek mem-
nuniyetlerini ölçmek amac›yla bir çal›flma yürütülmüfltür. 

fiekil 1. EMO üyelerinin meslek alanlar›

2. ÇALIfiMANIN AMAÇLARI VE YÖNTEM‹
Çal›flma kapsam›nda Tablo 1’de görülen ana konular üzerinde

meslektafllar›m›z›n durumlar›n›n tespiti yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bu ana konularda elde edilen bilgiler ile bölgemizde çal›flan
meslektafllar›m›z›n profillerinin ç›kar›lmas› ve mesleki mem-
nuniyetlerinin belirlenmesi mümkün olmufltur. Bu amaçla önce-
likle bir anket haz›rlanm›flt›r. Bu anketin da¤›l›m› ve uygulanmas›
EMO Diyarbak›r fiubesine ba¤l› temsilcilikler arac›l›¤›yla 12 ilde
mümkün olmufltur. Oluflturulan veri taban› yard›m› ile anket
sonuçlar› de¤erlendirilmifltir. Çal›flman›n ak›fl süreci fiekil 2’de
gözlenebilmektedir.

Tablo 1. Tespit edilmeye çal›fl›lan konu bafll›klar›

fiekil 2. Çal›flman›n süreç flemas›
Çok genifl bir co¤rafyaya yay›lm›fl flubemizde bu anketi yap-

mak kolay bir ifl olarak gözükmemelidir. fiubemize ba¤l› 12 ilde
meslektafllar›m›za ulaflmak çok büyük bir çaba gerektirmektedir.
Bu zorlu¤un üstesinden gelebilmek için Elektrik Mühendisleri
Odas›n›n örgütlülü¤ünü kulland›k.  
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BÖLGEM‹ZDEK‹ ELEKTR‹K, ELEKTRON‹K,
HABERLEfiME ve B‹LG‹SAYAR
MÜHEND‹SLER‹N‹N PROF‹LLER‹ VE
MESLEK MEMNUN‹YETLER‹



19

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ][ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

Temsilcilerimiz, iflyeri temsilcilerimiz arac›l›¤›yla, Odam›za
üye olsun ya da olmas›n, çal›flan veya iflsiz olsun, bütün meslek-
tafllar›m›za olabildi¤ince ulaflmaya çal›flm›fllar ve k›sa bir
sürede verileri bize geri göndermek için çaba göstermifllerdir.
Anket 12 ilde 507 meslektafl›m›z üzerinde yap›lm›flt›r. Anket
yap›lan illerin da¤›l›m› fiekil 3’te görülebilir. Bu sonuçlardan en

fazla anketin Diyarbak›r’da yap›ld›¤› görülmektedir. Sonuçlar
incelendi¤inde yap›lan anket say›lar›n›n o ilde çal›flan meslektafl
say›lar› ile uyumlu oldu¤u gözlenebilmektedir. ‹llerde yap›lan
anket say›s› ile toplam anket say›lar› aras›nda görülen farkl›l›k
baz› iflsiz mühendislerin il belirtmemifl olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r.

fiekil 3. Anket yap›lan illerdeki anket say›lar›.

fiekil 4. Bölgemizde çal›flan meslektafllar›m›z›n unvanlar›n›n da¤›l›m›.3. BÖLGEM‹ZDE ÇALIfiAN
MESLEKTAfiLARIMIZIN

PROF‹LLER‹
Bölgemizde çal›flan

meslektafllar›m›z›n unvan
da¤›l›mlar› fiekil 4’te gös-

terilmifltir. Sonuçlar›n
da¤›l›m› inceledi¤inde;

bölgemizdeki
meslektafllar›m›z›n %

72’sinin elektrik-elektron-
ik mühendisi, % 20’sinin

elektrik mühendisi, %
4’ünün elektronik

mühendisi, % 3’ünün
haberleflme mühendisi,

% 1’inin bilgisayar
mühendisi ve % 1’den

küçük bir bölümünün de
di¤er unvanlara sahip
oldu¤u görülmektedir.
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Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n lisansüstü e¤itim durumlar›n› inceledi¤imizde , % 6’s› yüksek lisans , % 4’ü ise doktora olmak
üzere toplam % 10’luk bir k›sm›n›n lisansüstü e¤itime sahip oldu¤u görülmektedir (fiekil 5). Bu durum bölgemizde nitelikli e¤itime
sahip ifl gücünün istenilen düzeyde olmad›¤›n›n bir göstergesidir. 

fiekil 5. Bölgemizde çal›flan meslektafllar›m›z›n e¤itim durumlar›.

fiekil 6. Bölgemizde çal›flan meslektafllar›m›z›n mezun olduklar› Üniversiteler.

Mezun olunan üniversiteler incelendi¤inde, bölgemizde anket yapt›¤›m›z meslektafllar›m›z›n 42 farkl› üniversiteden mezun oldu¤u
görülmektedir (fiekil 6). Bu Üniversiteler içinde F›rat Üniversitesi 153 mezunla en önde gelmektedir, ard›ndan 71 kifliyle Dicle Üniver-
sitesi, 40 kifliyle ‹nönü Üniversitesi ve 37 kifliyle Y›ld›z Teknik Üniversitesi gelmektedir.
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Mezun olunan Üniversitelerin da¤›l›m› incelendi¤inde, bölgemizdeki üniversitelerimizden mezun olan meslektafllar›m›z % 56
oran›nda, Ankara’daki üniversitelerden mezun olanlar % 5, ‹stanbul üniversitelerinden mezun olanlar ise % 13 civar›nda oldu¤u
görülmektedir (fiekil 7). Bu durum bölgemizde çal›flan mühendislerin yar›dan fazlas›n›n bölgemizdeki üniversitelerden mezun oldu¤u
gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Bu nedenle bölgemizdeki Üniversitelerimizin desteklenerek olanaklar›n›n gelifltirilmesinin bölgem-
izdeki mühendislik hizmetleri üzerinde do¤rudan etkili olaca¤› görülmektedir.

fiekil 7. Mezun olunan Üniversitelerin da¤›l›m›.

Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n iflsizlik oran› fiekil 8’de görülebilmektedir. ‹flsizlik oran›n›n  % 5 olmas› çok iyi bir oran gibi
gözükse de bu rakam›n al›nan ücret aral›klar› ile birlikte de¤erlendirilmesinin daha do¤ru olaca¤› unutulmamal›d›r.

fiekil 8. ‹flsizlik Oran›
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Meslektafllar›m›z›n iflsiz kald›klar› süreleri fiekil 9’da görülmektedir. Bu sonuçlar incelendi¤inde meslektafllar›m›z›n % 64’ünün 6
ay içerisinde ifl bulabildikleri, % 16’s›n›n 6–12 ay aras›nda,  % 12’sinin 1–2 y›l içerisinde, % 2’sinin 2-3 y›l, % 3’ünün 3-4 y›l içerisinde ifl
bulabildikleri görülmektedir. 4 y›l ve üstü iflsiz kalan meslektafllar›m›z›n oran› ise sadece % 3’tür. Bu sonuçlar meslektafllar›m›z›n
büyük ço¤unlu¤unun mezun olduktan sonraki bir y›l içerisinde ifl bulabildiklerini göstermektedir. 

fiekil 9. ‹flsiz kal›nan sürelerin da¤›l›m›.

Çal›flma süreleri inceledi¤inde en büyük oran› % 43 oranla, 0-5 y›l aras›nda çal›flma tecrübesine sahip meslektafllar›m›z olufltur-
maktad›r.  Ard›ndan % 22 oranla, 6-10 y›l aras›nda çal›flma tecrübesine sahip olan meslektafllar›m›z gelmektedir. Bu da bize, bölgem-
izde çal›flan meslektafllar›m›z›n genç bir nüfus oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca çal›flan meslektafllar›m›z›n yaklafl›k % 65’i 10 y›ldan
daha az ifl tecrübesine sahipler. 20 y›l üstünde tecrübeye sahip meslektafllar›m›z ise sadece % 9 oran›ndad›r.

fiekil 10. Çal›flma sürelerinin da¤›l›m›
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Çal›fl›lan sektörler incelendi¤inde dengeli bir durum görülmektedir (fiekil 11). 
Ancak Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n daha fazla oldu¤u gözlenmektedir.

fiekil 11. Çal›fl›lan sektörlerin kamu ve özel olarak da¤›l›m›.

Çal›fl›lan sektör da¤›l›m›n› inceledi¤imiz zaman, en büyük sektör, enerji iletim ve da¤›t›m sektörü olmaktad›r (fiekil 12). Ard›ndan
iç tesisat ve proje sektörü gelmekte, bunu haberleflme sektörü izlemekte ve onlar› e¤itim takip etmektedir. Bölgemizde, otomasyon
sistemleri, güvenlik sistemleri, sat›fl mühendisli¤i, t›bbi elektronik gibi sektörlerde de çal›flan az say›da meslektafllar›m›z mevcuttur.

fiekil 12 Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n çal›flt›klar› sektörlerin da¤›l›m›
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Bölgemizde çal›flan meslektafllar›m›z›n ücret aral›klar› incelendi¤inde,  iflsizlik oran›n›n da buna göre yorumlanmas› gerekti¤i
gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r.  Meslektafllar›m›z›n % 14’ü 500-1000 YTL aras›nda ücret almaktad›r. Bu % 14’lük kesimin asl›nda iflsiz
kalmamak için 500-1000 YTL aras›ndaki bir ücrete raz› olarak çal›flan bir kesim oldu¤u düflünülürse, asl›nda iflsizlik oran›n›n % 5 de¤il
de, % 20’lere yak›n oldu¤unu söylememiz daha gerçekçi olacakt›r. En büyük oran›, % 42 ile 1000-1500 YTL aras›nda ücret alan meslek-
tafllar›m›z oluflturmaktad›r. Meslektafllar›m›z›n % 25’i 1500-2000 YTL aras›nda ücret al›rken, % 10’u 2000-2500 YTL aras›nda, % 4’ü
2500-3000 YTL aras›nda, % 2’si 3000-3500 YTL aras›nda ve sadece % 1’i 3500-4000 YTL aras›nda ücret almaktad›r (fiekil 13). Genel
olarak bakt›¤›m›z zaman, meslektafllar›m›z›n % 77’sinin 2000 YTL’nin alt›nda ücret ald›¤› gözlenmektedir. Açl›k s›n›r›n› düflündü¤ümüz
zaman, bu ücretlerin asl›nda insanlar›n geçimine hiç de yeterli bir de¤erde olmad›¤›n› rahatl›kla görebilmekteyiz.

fiekil 13. Bölgemizde çal›flan meslektafllar›m›z›n ücret aral›klar›

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

Anket yap›lan meslektafllar›m›z›n Elektrik Mühendisleri Odas›’na üyelikleri sorguland›¤›nda,
meslektafllar›m›z›n % 79’unun EMO’ya üye oldu¤u görülebilmektedir. 

fiekil 14. Çal›fl›lan pozisyonlar›n da¤›l›m›.
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Çal›flt›¤› pozisyonlar› irdelendi¤inde,  meslektafllar›m›z›n % 63’ü mühendis , % 8’i baflmühendis, % 18’i yönetici, % 9’u
akademisyen olarak ve % 3’ü de di¤er pozisyonlarda çal›flmaktad›r (fiekil 14). Araflt›rma-gelifltirme pozisyonlar›nda çal›flanlar›n %si
% 1’den daha azd›r. Bu da bölgemizde araflt›rma-gelifltirme alan›nda çal›flan meslektafl›m›z›n yok denecek kadar az oldu¤unu,
akademisyenleri ç›kar›rsan›z, hiç olmad›¤›n› gösteriyor. Bu ba¤lamda da Dicle Üniversitesinin Teknoloji Gelifltirme Bölgesi baflvurusu
önem tafl›maktad›r. Çünkü e¤er Dicle Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi ve buna benzer teknoloji gelifltirme bölgeleri kurulur-
sa, bu teknoparklar içerisinde yer alacak firmalarda çal›flan araflt›rma-gelifltirme uzmanlar›n›n yard›m›yla, araflt›rma-gelifltirme
çal›flmalar› da artabilecektir.

fiekil 15 Elektrik Mühendisleri Odas›’na üyelik oran›.

4. BÖLGEM‹ZDE ÇALIfiAN MESLEKTAfiLARIMIZIN MESLEK MEMNUN‹YETLER‹
Uygulanan anketin ikinci bölümünde, meslektafllar›m›z›n meslek memnuniyetlerini sorgulayan 12 adet soru sorulmufltur.
“Mesle¤inizi bilinçli olarak m› seçtiniz” sorusuna verilen cevaplar incelendi¤inde, tamamen kat›lanlar›n  % 46, kat›lanlar›n % 21

oldu¤u görülmektedir (fiekil 16). Olumlu düflünenler, tamamen kat›lanlar ve kat›lanlar topland›¤›nda % 67’lik bir oran›n mesle¤ini bil-
inçli olarak seçti¤i söylenebilir. Olumsuz düflünenler ise,  hiç kat›lmayanlar ve kat›lmayanlar›n oranlar›n›n toplam› olarak % 13’lük bir
orana sahiptir. Sonuç olarak, meslektafllar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤unun mesleklerini bilinçli olarak seçtiklerini görüyoruz.

fiekil 16. “Mesle¤inizi bilinçli olarak m› seçtiniz” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.
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“Yeterli bir mesleki e¤itim ald›¤›n›z› düflünüyor musunuz?”  sorusunun cevaplar› incelendi¤inde; bu yarg›ya tamamen kat›lanlar
% 17, kat›lanlar % 29, k›smen kat›lanlar % 36, kat›lmayanlar % 12, hiç kat›lmayanlar % 6 oran›ndad›r. Tamamen kat›lanlar›n ve kat›lan-
lar›n toplam› % 46 oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda meslektafllar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤u yeterli bir mesleki e¤itim ald›klar›n›
düflündüklerini söyleyebiliriz. (fiekil 17).

fiekil 17. “Yeterli bir mesleki e¤itim ald›¤›m› düflünüyorum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

“Üniversitede ald›¤›n›z meslek e¤itiminin iflgücü piyasas›n›n taleplerini karfl›lad›¤›n› düflünüyor musunuz?” sorusunun cevaplar›
incelendi¤inde bu yarg›ya tamamen kat›lanlar % 8, kat›lanlar % 18, k›smen kat›lanlar % 39, kat›lmayanlar % 23, hiç kat›lmayanlar %
12 oran›ndad›r. Burada olumsuzluk biraz daha bask›n ç›kmaktad›r. Bu durum meslektafllar›m›z›n yeterli bir meslek e¤itimi ald›klar›n›
düflündükleri halde ald›klar› e¤itimin tam olarak ifl gücü piyasas›na uygun olmad›¤›n› düflündüklerini göstermektedir (fiekil 18).

fiekil 18. “Üniversitede ald›¤›m meslek e¤itimi iflgücü piyasas›n›n taleplerini karfl›layabilmektedir” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]
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Meslektafllar›m›za sorulan  “topluma karfl› mesleki görevlerinizi yerine getirebiliyor musunuz?”  sorusunun cevaplar›
irdelendi¤inde, büyük bir ço¤unlu¤un, topluma karfl› mesleki görevlerini yerine getirebildiklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bu
yarg›ya % 22’si tamamen kat›l›rken, % 39’u kat›l›yor, hiç kat›lmayanlar›n oran› sadece % 4, kat›lmayanlar›n oran› ise % 6’d›r. Olumlu
yönde büyük bir a¤›rl›k söz konusu olmaktad›r (fiekil 19).

fiekil 19. “Topluma karfl› mesleki görevlerimi yerine getirebiliyorum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

“Mezun olduktan sonra bu bölgede çok rahat ifl bulabiliyor musunuz?” sorusuna verilen cevaplar›n da¤›l›m›n›n dengeli oldu¤u
görülmektedir. Tamamen kat›lanlar % 10, kat›lanlar % 17 hiç kat›lmayanlar ve kat›lmayanlar ise % 20 ve % 28 oranlar› ile s›ralanmak-
tad›r. Asl›nda bölgede çok rahat ifl bulamad›klar›n› ifade etmekle beraber,  çok da büyük bir dengesizlik de söz konusu de¤ildir.
Meslektafllar›m›z›n % 25’i de bu yarg›ya k›smen kat›lmaktad›r. (fiekil 20).

fiekil 20. “Mezun olduktan sonra bu bölgede çok rahat ifl bulabiliyorum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]
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“Mezun oldu¤unuz üniversitenin ifl bulabilmenize etkisi var m›d›r?” yarg›s›na tamamen kat›lanlar % 15, kat›lanlar % 21, k›smen
kat›lanlar % 22, hiç kat›lmayanlar % 18, kat›lmayanlar da % 24’tür. Yine dengeli bir durum söz konusudur. Kat›lanlar ile kat›lmayan-
lar hemen hemen eflit olmakla beraber, olumsuz yarg› biraz daha a¤›r basmaktad›r. Ço¤unluk, mezun olduklar› üniversitenin ifl bula-
bilmede etkisinin olmad›¤›na inanmaktad›r (fiekil 21).

fiekil 21. “Mezun oldu¤um üniversitenin ifl bulabilmeme etkisi vard›r” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›. 

“Mesle¤inizdeki teknolojik geliflmeleri takip edebiliyor musunuz?” yarg›s›na tamamen kat›lanlar % 15, kat›lanlar % 31, k›smen
kat›lanlar % 38, hiç kat›lmayanlar ise % 18 oran›ndad›r. Bu bizim için önemli bir göstergedir; çünkü elektrik, elektronik, haberleflme,
bilgisayar sektörleri çok h›zl› geliflen sektörlerdir ve yar›lanma ömürleri çok k›sad›r. Bunun anlam› 4 y›l içerisinde bilgilerinizin
geçerlili¤inin yar›ya düflmesidir. O nedenle, teknolojiyi takip etmeyen meslektafllar›m›z›n kendilerini güncellemeleri çok zor olmak-
tad›r. Bu nedenle, sonuç mesle¤imiz aç›s›ndan sevindiricidir (fiekil 22).

fiekil 22. “Mesle¤imdeki teknolojik geliflmeleri takip edebiliyorum yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]
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“Ald›¤›n›z ücretin yapt›¤›n›z ifle uygun oldu¤unu düflünüyor musunuz?” yarg›s›na çok büyük bir ço¤unluk kat›lmad›¤›n› ifade
etmifltir. Meslektafllar›m›z›n  % 30’u hiç kat›lm›yor, % 29’u kat›lmazken, sadece % 5’i kat›lmaktad›r. Bu durum sadece % 5’lik kesimin
ald›¤› ücretten memnun oldu¤unu göstermektedir.  % 14’ü de k›smen memnunken, (“Kat›l›yorum” cevab›n› verenler), k›smen kat›lan-
lar da % 22 oran›ndad›r. Bu konuda,  büyük bir olumsuz yarg› vard›r. Bu durum daha önce belirtilen ücret da¤›l›m›ndan oldukça rahat
anlafl›labilmektedir. Meslektafllar›m›z büyük ço¤unlukla, ald›klar› ücretin yapt›klar› ifle uygun olmad›¤›n› düflünmektedir (fiekil 23).

fiekil 23. “Ald›¤›m ücretin yapt›¤›m ifle uygun oldu¤unu düflünüyorum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›. 

Son olarak, birkaç konu da EMO’nun faaliyetleri hakk›nda sorular sorulmufltur. “Elektrik Mühendisleri Odas›n›n faaliyetlerini takip
edebiliyor musunuz” yarg›s›na meslektafllar›m›z›n  % 11’i tamamen kat›ld›¤›n›, % 22’si kat›ld›¤›n›, % 34’ü k›smen kat›ld›¤›n›, % 19’u
kat›lmad›¤›n›, % 14’ünün de hiç kat›lmad›¤› görülmektedir. Dengeli bir durum söz konusudur. Meslektafllar›m›z›n yaklafl›k üçte biri
olumlu görüfl belirtirken, üçte biri olumsuz görüfl belirtmifl, üçte biri de ortada bir cevap vermifllerdir.(fiekil 24).

fiekil 24. “EMO'nun faaliyetlerini takip edebiliyorum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]
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“EMO’nun faaliyetlerini yararl› ve gerekli buluyor musunuz?” yarg›s›nda olumlu görüfl bask›n ç›km›flt›r. Bu yarg›ya % 23’ü tama-
men kat›l›yorken, % 33’ü de kat›ld›¤›n› ifade etmifllerdir. Toplamda % 56’s› EMO’nun faaliyetlerini tamamen yararl› ve gerekli bulmak-
tad›r. EMO’nun faaliyetlerini gereksiz bulanlar ise sadece % 17 oran›ndad›r. Bu yarg›ya kat›lmayanlar ve hiç kat›lmayanlar›n toplam›
% 17’lik bir az›nl›k olmaktad›r (fiekil 25).

fiekil 25. “EMO'nun faaliyetlerini yararl› ve gerekli buluyorum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

“EMO’nun faaliyetleri içinde yer almak ister misiniz?” yarg›s›na, % 21’i tamamen kat›l›rken % 32’si bu görüfle kat›lmaktad›r.
Meslektafllar›m›z›n yar›s›ndan fazlas› EMO’nun faaliyetleri içerisinde yer almak isterken, sadece % 12’lik bir k›s›m olumsuz görüfl bildir-
mifltir. % 25’lik bölüm de bu yarg›ya k›smen kat›lmaktad›r (fiekil 26).

fiekil 26. “EMO'nun faaliyetleri içerisinde yer almak isterim” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]
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Son olarak da, “Genel olarak mesle¤inizden memnun musunuz?” yarg›s›na verilen cevaplar incelendi¤inde, meslektafllar›m›z›n
büyük bir ço¤unlu¤unun mesleklerinden memnun olduklar› görülmektedir. Bu yarg›ya tamamen kat›lanlar % 37, kat›lanlar % 38 ve
toplamda % 75’lik bir oran tamamen olumlu bir görüfl bildirmektedir. Hiç kat›lmayanlar ve kat›lmayanlar % 10’luk bir oranda olurken,
k›smen kat›lanlar ise % 15’lik bir orana sahiptir (fiekil 27).

fiekil 27. “Genel olarak mesle¤imden memnunum” yarg›s›na verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

5. SONUÇLAR
Sonuçlar de¤erlendirildi¤inde bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n profillerine iliflkin özet görüfller Tablo 2’de, meslektafllar›m›z›n

meslek memnuniyetlerine iliflkin görüflleri ise Tablo 3’de verilmifltir.

Tablo 2. Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n profillerine iliflkin özet sonuçlar.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]



Tablo 3. Meslektafllar›m›z›n meslek memnuniyetleri ile ilgili sonuçlar›n özetleri 

Bizler, elektrik-elektronik mühendisleri olarak görevimizin, sadece yollar›, evleri ayd›nlatmak ya da teknolojiyi halk›n kullan›m›na
sunmak oldu¤una inanm›yoruz. Bizler, ayn› zamanda toplumun zihnini de ayd›nlat›p, toplumun teknolojiyle ve bilimle uyum içerisinde
olmas›n› sa¤lamak gibi görevlerimizin de oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenlerle, bu tür toplant› ve çal›flmalar› düzenleyerek, halk›m›zla
ilgili sorunlar› da meslektafllar›m›zla tart›fl›p daha iyi sunarak, onlar›n bilgilenmesini sa¤lamaya çal›flmaktay›z.

Teflekkür: Bu çal›flman›n gerçeklefltirilmesinde görev alan EMO Diyarbak›r fiubesine, EMO Diyarbak›r fiubeye ba¤l› il temsilciliklerine,
EMO iflyeri temsilcilerine, ankete içtenlikle cevap veren meslektafllar›m›za, veri taban›na bilgilerin girilmesine yard›mc› olan aday
üyelerimiz EMO Genç’e içtenlikle teflekkür ederim.
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KONU BAfiLIKLARI

Haberleflme sistemlerinin altyap› ve iflletme sorunlar›
Haberleflmede etik, güvenlik ve haberleflmenin hukuksal boyutu
Haberleflme teknolojilerindeki geliflmeler ve günlük yaflama etkileri
Elektrik – Elektronik sistemlerinin elektromanyetik etkileri

I. OTURUM
‹LET‹fi‹M
TEKNOLOJ‹LER‹
OTURUMU

Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Cengiz TAPLAMACIO⁄LU
Gazi Ünv. Müh. Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
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I. GSM-BAZ ‹STASYONLARI ‹LE ‹LG‹L‹ SIKÇA SORULAN SORULAR
Hücresel sistem nedir? Baz istasyonlar› tek bir noktada

toplanamaz m›? Kapsama alan› neye göre belirleniyor? Baz ista-
syonu tehlikeli midir? Baz istasyonlar› kanser yapar m›? Bunlar›
düzenleyen kurulufllar var m›? Bu alanda uluslararas› standart-
lar bulunmakta m›? Limit de¤erler neye göre belirleniyor?
Ülkemizde kabul edilen limit de¤erler nedir? 

II. GSM’DE HÜCRE YAPISI

fiekil1: GSM’de hücre yap›s›

III. HAREKET HAL‹NDE ‹LET‹fi‹M BA⁄LANTISI

fiekil2: Hareket halinde iletiflim ba¤lant›s›

IV. BAZ ‹STASYONLARI
Baz istasyonlar› kapsama alan›n› geniflletmek veya artan

abone ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla kurulurlar. Bir bölgedeki
hücre say›s›n› ve hücrenin kapasitesinin karar›, o bölge için bek-
lenen gezgin abone, trafik yo¤unlu¤u ve co¤rafik yap› belirler.

Baz istasyonlar› Makrocell (35 km), mikrocell (1-2 km) ve
pikocell (50-100 m) olmak üzere üç hücreye ayr›l›rlar,

Genifl alan kapsama Makrocell dedi¤imiz genifl kapsamada
gezgin abone yo¤unlu¤unun düflük oldu¤u ve radyo dalgalar›n›n
yay›lmas›n› engelleyecek yap›lar›n olmad›¤› bölgeler tercih edilir
(Maksimum yar›çap (35 km), 

Küçük alan kapsama (mikro hücreler) abonenin çok yo¤un
oldu¤u ve bina gibi engellerin radyo dalgalar›n›n ilerlemesini
engelledi¤i (zay›flatt›¤›) flehir içlerinde tercih edilir (hücre
yar›çap› birkaç km),

Piko hücreler: Büyük al›fl verifl merkezleri,  havaalanlar› gibi
bina içi yerlerde kullan›l›rlar. 

V. KAPSAMA ALANI
Baz istasyonlar›n›n antenleri Elektromanyetik dalgalar

(Radyo Dalgalar›) yayarlar. Antenlerin büyük bir ço¤unlu¤u
“Yönlü Anten” lerdir. Yönlü antenler sadece bakt›klar› yöne
do¤ru yay›n yaparlar. Dolay›s› ile antenlerin arkas›nda, alt›nda
ve üstünde herhangi bir yay›n (Elektromanyetik dalga) olmaz.

“Mum dibine ›fl›k vermez” misali baz istasyonlar› anten-
lerinden ç›kan elektromanyetik dalgalar yere ulaflana kadar güç-
lerinin çok büyük bir k›sm›n› kaybederler.

fiekil3: Baz istasyonu anteninden yay›lan dalgalar
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GSM, BAZ ‹STASYONLARI
VE MANYET‹K K‹RL‹L‹K

Prof. Dr. M. Cengiz Taplamac›o¤lu
Gazi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü Maltepe/Ankara.

Ali R›za Özdemir
Telekomünikasyon Kurumu, Ankara.
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VI. BAZ ‹STASYONLARI TEHL‹KEL‹ M‹D‹R? 
Sorunun cevab› ICNIRP taraf›ndan belirlenen s›n›r de¤erlerin

sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›nda aranmal›d›r. ICNIRP genel halk için
temel limiti 50 kat koruma pay› ile 0,08 W/kg SAR de¤eri olarak
belirlemifltir. (4W/kg yaklafl›k 1 C ›s› art›fl›) Temel limitlerden
ölçülebilir türetilmifl limitlere geçildi¤inde 900 MHz ve 1800 MHz
sistemleri için s›n›r de¤erler s›ras›yla 42V/m ve 56 V/m olarak
belirlenmifltir. Türkiye’nin Kabul etti¤i ve ABD ve Avrupa Birli¤ine
üye ülkeler taraf›ndan kabul edilen Ortam için s›n›r de¤erler
Çevre Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan da kabul edilmifl
bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra Telekomünikasyon Kurumu
olarak cihaz bafl›na elektrik alan de¤erinin _ oran›nda azalt›lmas›
(‹sviçre örne¤inde oldu¤u gibi) elektromanyetik kirlili¤in
azalt›lmas› yönünde önemli bir karard›r.

VII. BAZ ‹STASYONU KANSERLE ‹L‹fiK‹S‹ 
SORULARINA CEVAPLAR
Soru daha de¤iflik olarak sorulmal› ve s›n›r de¤erlerin alt›nda

ya da üstünde olmas› kanser tehlikesini ne kadar tetikler”
olmal›d›r. Bu sorunun cevab›n›n verilmesinin henüz erken
oldu¤u uzmanlarca ifade edilmektedir. Bu konuda çal›flmalar
aral›ks›z sürdürülmekte ve her türlü deneysel sonuç ve bulgular
de¤erlendirilmektedir.

Uzmanlar bu soruya tam olarak cevap verebilmek için 15 y›l
çal›fl›lmas› ve bu çal›flmalardan elde edilebilecek sonuçlar›n da
baz istasyonlar› ile sa¤l›kl› bir biçimde iliflkilendirilmesi
gerekti¤ini ifade etmektedirler. Bu veriler ›fl›¤›nda kanser yap-
maz demekle birlikte,  kanser yapar demenin de bilimsel de¤eri
yoktur.

VIII. UZMAN KURULUfiLAR
Birleflmifl Milletler (UN), Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO), Avrupa

Birli¤i, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO), ICNIRP, IEEE, çok say›da
ulusal kurulufllar (FCC, EPA, NRPB, vb.), Konu Üzerinde Çal›flan
Di¤er Kurulufllar

IX. ICNIRP HAKKINDA
Cep telefonlar› ve baz istasyonlar› konusunda uzman,

tarafs›z, ve uluslararas› tan›nan kurulufl ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation/ Uluslararas›
‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan Koruma Komisyonu)’dur. Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) Birleflmifl Milletler (UN) ve Avrupa Birli¤i(AB)
yan›nda birçok ülke taraf›ndan tan›nmaktad›r. Üyeleri, fizik, biy-
oloji,t›p, ve mühendislik alanlar›nda seçilmifltir.

X. ICNIRP ve SINIR DE⁄ERLER
Elektromanyetik dalgalar›n insan vücudu üzerinde iki türlü

etkisi bulunmaktad›r:

Is›l Etkiler, Is›l olmayan etkiler
Is›l etkiler: ‹nsan vücudu taraf›ndan so¤urulan elektro-

manyetik enerjinin ›s›ya dönmesi ve vücut s›cakl›¤›n›n art›rmas›
olarak tan›mlan›r. Bu s›cakl›k art›fl› kan dolafl›m› gibi nedenlerle
vücuttan at›l›ncaya ve dengeleninceye kadar sürer,

Is›l olmayan etkiler: Kimyasal, genetik ve psikolojik olarak
tan›mlanmaktad›r.

IRPA:International Radiation Protection Agency

(Uluslararas› Radyasyondan Koruma Komisyonu)
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiatin

Protection (Uluslararas› ‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan Koruma
Komisyonu)

Temel Limitler
Ortalama bir insan›n kan dolafl›m›nda 4 W/kg SAR de¤eri

vücut s›cakl›¤›n› 1 derece art›r›r.

Çal›flanlar için 10 kat koruma 0, 4W/kg SAR
Genel Halk için 50 kat koruma 0,08 W/kg

SAR olarak verilen temel s›n›r de¤erlerin ölçülmesi hemen
hemen imkans›zd›r. Ya bilgisayar simülasyonu ile gerçeklefltir-
ilmektedir ya da insan›n elektromanyetik özelliklerine benzeyen
robotlar(fantom) yard›m›yla ölçülebilmektedir. Bu nedenle kolay
ölçülebilen, gözlenebilen parametreler cinsinden verilen türetil-
mifl s›n›r de¤erler elde edilmifltir. Türetilmifl s›n›r de¤erler; elek-
trik ve manyetik alanlar ya da güç yo¤unlu¤u cinsinden verilir ve
frekansla de¤iflir. Bunlar birbirine basit katsay›larla ba¤l› olduk-
lar›ndan birini ölçmek di¤erini elde etmek anlam›na gelir. O
nedenle sadece elektrik alan fliddetini ölçmek yeterlidir. 

XI. CEP TELEFONLARI VE L‹M‹T DE⁄ERLER
ICNIRP s›n›r de¤erleri 24 saat kesintisiz elektromanyetik etki

olan ortamlar içindir. Kiflisel seçime ba¤l› cep telefonunda s›n›r
de¤er 1,6 W/kg SAR iken baz istasyonlar› için s›n›r de¤er 0,08
W/kg SAR de¤eridir.

Bunun anlam› çok aç›kt›r.
Cep telefonlar›nda etki onlarca kat fazla olabilir. Bu nedenle;

* K›sa Konuflunuz
* Ancak ‹htiyaç Durumunda Kullan›n›z
* Araç Kitlerinden Faydalan›n›z
* Cihaz› mümkün oldu¤unca Vücudunuzdan Uzak Tutunuz
* Vücudun Hassas Organlar›n›n Üzerinde Tafl›may›n›z
* Seyir Esnas›nda Kullanmay›n›z

XII. ELEKTROMANYET‹K DALGA ( IfiINIM )
Do¤al EM Kaynaklar, Günefl, Y›ld›zlar, Atmosferik deflarj

(y›ld›r›mlar), Do¤al Olmayan EM Kaynaklar›(Elektromanyetik
kirlilik kaynaklar›), Cep telefonlar› say›s›n›n h›zla artmas›
toplumda tart›flmalar› cep telefonlar› ve baz istasyonlar›nda
yo¤unlaflt›rm›flt›r. Enerji nakil hatlar›, TV ve Bilgisayarlar,
Elektrikli ev aletleri, Mikrodalga f›r›nlar, Radyo TV vericileri,
Telsiz haberleflme sistemleri. Türkçeye, ›fl›ma veya yay›n›m
olarak ta çevrilen radyasyon, enerjinin dalga (ya da parçac›k)
biçiminde uzayda yay›lmas› olarak tan›mlan›r. Atomlardan ya da
moleküllerden elektron kopmas›na iyonlaflma denir.

GSM sisteminde kullan›lan 900/1800 MHz frekans›ndaki
Elektromanyetik Dalgalar (Radyo Dalgalar›) ‹yonlaflt›rmayan
Ifl›ma yaparlar.

‹yonlaflt›rmayan (Noniyonizan) dalgalar
Radyo dalgalar›, k›z›lötesi dalgalar, ›fl›k dalgalar›
‹yonlaflt›ran (‹yonizan) dalgalar
X ›fl›nlar›, Gama ›fl›nlar›, Alfa ›fl›nlar›, Beta ›fl›nlar› 
Nükleer radyasyon ile kar›flt›r›lmamal›d›r
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XIII. ELEKTROMANYET‹K K‹RL‹L‹K
Elektromanyetik spektrum temel olarak iyonlaflt›ran ve
iyonlaflt›rmayan dalgalara (›fl›ma) ayr›labilir. 

‹yonlaflt›rmayan dalga frekans› (›s› etkisi oluflturmayan): 10KHz-10MHz. 
‹yonlaflt›rmayan dalga frekans› (›s› etkisi oluflturan)       : 106-1011Hz.
Görünür ›fl›k frekans›                                                     : 1015Hz.
‹yonlaflt›r›c› radyasyon frekans›                                     : 1016Hz

RF spektrumu 10 kHz-300 GHz (300.109 Hz) frekans
aral›¤›nda olup iyonlaflt›rmayan elektromanyetik dalga (›fl›ma)
s›n›f›na girmektedir. Ak›m tafl›yan kablolar, elektrikli aletler,
Radyo-TV vericileri ve baz istasyonlar› gibi ›fl›ma yapan ciha-
zlar›n çevreye yaym›fl oldu¤u elektromanyetik dalgan›n fliddet
de¤eri Uluslar aras› belirlenmifl olan standart de¤erlerin üzerine
ç›kt›¤› an ortam elektromanyetik olarak kirlenmifl say›lmaktad›r. 

XIV. GÜÇ KARfiILAfiTIRMALARI

Tablo1: Güç Karfl›laflt›rmalar›

Verici Tipi Frekans Aral›¤› Güç

Televizyon vericileri(UHF) 475-860MHz 40,000 W

Televizyon vericileri (VHF) 30-300MHZ 2,000 W

K›rsal alandaki mobil baz istasyonlar› 900-1800 MHz 40 W

fiehirlerdeki mobil baz istasyonlar› 900-1800 MHz 10 W

Araç telefonlar› 450MHz 3 W

Mobil telefonlar 900MHz 0.25-0,4 W
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ÜLKELER STANDARTLAR

NRPB,1993 (UK)

FCC OET 65 (USA) ANSI/IEEE 1992

CANADA (SC6) 1993

ICNIRP, 1998
CENELEC, (EU) 1995

TÜRK‹YE (ORTAM)
Tek bir cihaz

RUSYA 1988

‹TALYA 1999

‹SVEÇ 2000

900
1800

900
1800

900
1800

900
1800

900
900

30
30000

30
30000

900
1800

112
194

47
61

47
61

41
58

41
10.25

6

6

4
6

33
100

6
10

6
10

45
9

4,5
0,28

0.1

0.1

-

FREKANS (MHz) ELEKTR‹K ALAN (V/M) GÜÇ YO⁄UNLU⁄U (W/m2)

XV. TÜRK‹YE VE DÜNYA STANDARTLARI 

Tablo2: Türkiye ve Dünya Standartlar
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XVI. ELEKTROMANYET‹K ALANLARIN B‹YOMED‹KAL ETK‹LER‹
KONUSUNDA WHO’NUN BAfiLATMIfi OLDU⁄U PROJE
1998 y›l›nda bafllayan AB projesi yaklafl›k 20 AB ülkesi pro-

jede yer almakta olup; sonuçlar› 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
aç›klanacakt›r. ‹talya’dan 33, ‹sveç’ten 25, Almanya’dan 19,
Fransa ve Çek Cumhuriyetinden’den 9, Belçika’dan 6, v.b. olmak
üzere çok say›da kurum, enstitü ve bu kurumlardan çok say›da
bilim adam› çal›flmalara aktif olarak kat›lmaktad›r.

XVII. YÖNETMEL‹KLER
“10 kHz - 60 GHz frekans band›nda çal›flan sabit

telekomünikasyon cihazlar›ndan kaynaklanan EM Alan fliddeti
limit de¤erlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlen-
mesi hakk›nda yönetmelik”

Resmi Gazete 12 Temmuz 2001, say›:24460
Ulusal s›n›r de¤er oluflturulmas›
Ortam için ICNIRP (SAR: 50 kat koruma)
Cihaz bafl›na _ koruma oran›(SAR: 800 kat koruma)
Güvenlik sertifikas› uygulamas›

XIX. TEOR‹K GÜVENL‹K MESAFES‹ HESABI

XX. GEÇERL‹ ULUSLARASI STANDARD
EUROPEAN STANDARD
EN 62209-1
July 2006
European Committee for Electrotechnical Standardization
Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels
© 2006 CENELEC
Human exposure to radio frequency fields
from hand-held and body-mounted wireless communication

devices –
Human models, instrumentation, and procedures
Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate

(SAR)
for hand-held devices used in close proximity to the ear
(frequency range of 300 MHz to 3 GHz)
(IEC 62209-1:2005)

fiekil1: Ankara Elektromanyetik kirlilik da¤›l›m›

fiekil2: ‹stanbul Elektromanyetik kirlilik da¤›l›m›

fiekil3: ‹zmir Elektromanyetik kirlilik da¤›l›m›

XI. D‹YARBAKIR’IN ELEKTROMANYET‹K K‹RL‹L‹K DURUMU
Diyarbak›r’›n baz istasyonlar›n›n yerleflim plan› fiekil 4’te

görülmektedir. Diyarbak›r ilinin elektrik alan da¤›l›m› ise fiekil
5’te görülmektedir.

fiekil 4: Diyarbak›r’da baz istasyonlar›n›n yerleflim plan›
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fiekil 5: Diyarbak›r Elektromanyetik kirlilik da¤›l›m›
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1. TÜRK‹YE’DE B‹L‹fi‹M VE B‹LG‹SAYAR
73 Milyon nüfusa sahip ülkemizde bilgisayar sahiplik oran›

hane baz›na göre % 18 iken, bu oran iflyerine göre % 30’a
ç›kmaktad›r. Bilgisayar sat›fl› 2006 y›l›nda 2.790.000 adet olarak
gerçekleflmifltir. Ülkemizde Biliflim ve Telekom Sektör Büyüklü¤ü
13.5 milyar $ olup Bilgisayar Sektörü aç›s›ndan pazar 3.5 milyar
$ a ulaflm›fl bulunmaktad›r.

2. GEN‹fiBAND PENETRASYONU 
ADSL hat oran›, Telefon hatt› baz›na göre % 17, ADSL genifl

bant hizmeti almaya müsait durumdaki telefon hatt›n›n oran› ise
% 88’e ulaflm›fl bulunmaktad›r. Amac›m›z, % 88 olan kapsama
alan›n› Türkiye'de % 100’e ç›karmakt›r.

3. DÜNYADA ‹NTERNET
Dünyada ‹nternet kullan›c›s› say›s› 1 milyar civar›nda olup

bireysel genifl bant kullan›c› say›s› ise 250 milyondur. ‹nterneti
düzenli kullanan 854 milyon kiflinin 175 milyonu ABD’de, 315 mily-
onu Asya-Pasifik ülkelerinde, 233 milyonu Avrupa’da yer almak-
tad›r. Geniflband penetrasyonu hane baz›na göre ülkemizde % 18
iken, Asya-Pasifik’te % 40 ‹skandinav Ülkelerinde % 87, AB
ülkelerinde % 58, Güney Kore’de % 97’dir. Ülkemizde hane
baz›nda % 18 oran› di¤er ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda oran›n çok
az oldu¤u ve yapmam›z gereken birçok iflin oldu¤u görülecektir.

4. TÜRK TELEKOMUN VERD‹⁄‹ SERV‹SLER 
‹T‹BAR‹YLE SAYISAL BÜYÜKLÜKLER‹

Telefon abone say›s›: 18.714.000
Abone say›m›z 18.800.000’den sunumun güncellefltirilmesi

s›ras›nda, 18.714.000’e indirilerek güncellenmifltir. Bunun büyük
bir nedeni, tarifenin yeniden yap›land›r›lmas› olmufltur. Asl›nda
tarifemiz konusunda da çok büyük elefltiri ald›k. Tarifemizi en son
1 A¤ustos 2004 y›l›nda ayarlaflm›flt›k. 2004 y›l›ndan 2007 y›l›na
kadar geçen 3 y›ll›k zamanda Türkiye'deki enflasyon oran› % 25
civar›nda gerçekleflmifltir. Türk Telekom’un flu anda yaklafl›k 40
bin çal›flan› var. Bu rakam, özelleflmeden önce, 2004 y›l›nda 50
bindi, bugün 40 bin civar›na inmifl durumda. 40 bin personeli olan
ve her ilde, her köyde altyap› yapan bir kuruluflun tabii ki birtak›m
yat›r›m maliyetleri var; yani % 25 enflasyon olan bir ortamda tar-
ifelerimizi sabit tutmam›z maalesef mümkün olmad›¤›ndan tar-
ifelerimizi enflasyon oran›nda art›rd›k. Tabii ki, bu tarife ayarla-
mas›n› yaparken, enflasyon oran›nda bir art›fl yaparken, reka-
betin getirmifl oldu¤u etkilerle, bugüne kadar yapm›fl oldu¤umuz
çapraz sübvanseyi de minimize etmeye çal›flt›k.

Bu ne anlama geliyor? Bugüne kadar uluslararas› tarifeler-
imiz gerçekten almam›z gereken ücretin 10 kat›, 20 kat› olabiliy-
ordu; çünkü uluslararas›n› kullanan genelde ifl aboneleridir. ‹fl
aboneleri ekonomik olarak daha güçlü oldu¤u için, onlar daha
yüksek ücret ödeyebilir diye, tekel oldu¤umuz için de çok rahat
bir flekilde uluslararas› ücretleri yüksek tutarak, aboneden
almam›z gereken ayl›k sabit ücretleri minimum seviyede
tutabiliyorduk. Ama rekabetin girmesiyle birlikte maalesef ulus-
lararas› trafikte, uluslararas› konuflmalarda art›k eskiden oldu¤u
gibi yüksek bir tarife uygulamam›z, bunun karfl›l›¤›nda da di¤er
hizmetlerde düflük bir tarife uygulamam›z mümkün olmuyor.
Telekomünikasyon Kurumu düzenlemeleri de, zaten çapraz süb-
vanse dedi¤imiz, bir hizmetin baflka bir hizmetten finanse
edilmesi durumuna karfl› oldu¤u ve rekabet de bunu gerektirdi¤i
için, bu tarifelerde yeniden dengeleme yapmak zorunda kald›k.
Bunu tam anlatamad›k veya bir miktar tepki oldu¤undan dolay›,
telefon abone say›m›zda bir miktar düflüfl oldu. Bu birkaç ay
sonra çok daha iyi anlafl›lacakt›r; normalde yine de flu andaki
konuflma aç›s›ndan, özellikle flehir içinde yap›lan konuflmalarda,
di¤er alternatif konuflma imkânlar›na göre Türk Telekom’un
dakikal›k konuflma ücretlerinin çok daha düflük oldu¤u, bir
flekilde anlafl›lacakt›r. Belli bir zaman sonra tarife dengeleme
çal›flmalar›m›z da oturacak, daha iyi anlafl›lacakt›r.

Kurulu PSTN kapasitesi:  21.200.000
Art›k ADSL hizmeti ttnet flirketi ad› alt›nda, Türk Telekomun

% 100 hissedar› oldu¤u, ayr› bir flirket eliyle yürütülüyor.

ADSL abone say›s›         :    3.350.000 

ADSL Kapasitesi             :    4.200.000

Metro Ethernet              :              895

G.SHDSL                         :          16.064

Kablosuz Internet           :           1.600

FR / ATM                         :         12.900

Ankesörlü Telefon           :        86.000

F/O (Fiberoptik) 

Kablo Uzunlu¤u               :        112.000 Km
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HABERLEfiME S‹STEMLER‹N‹N ALTYAPI
VE ‹fiLETME SORUNLARI
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Yat›r›mlar›m›zda, abone potansiyelinin oldu¤u, servis
kalitesinin artt›r›lmas› gereken her yerde fiber optik
altyap›m›z›n geniflletilmesiyle ilgili çal›flmalar›m›z da h›zla
devam etmektedir. ADSL’in geliflimine bakt›¤›m›zda, ADSL
abonesi kapasitemiz 4.200.000, abone say›m›z da 3.350.000,
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n okullar›na yapt›¤›m›z ba¤lant› say›s›
28.449, yani Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n 28.449 okuluna özel flart-
larda ADSL hizmeti götürmüfl durumday›z. 

ADSL eriflim art›fl oran› 2005 y›l›nda % 230, 2006 y›l›nda %
150 oran›nda gerçekleflmifltir. 2007 y›l›nda da
promosyonlar›m›zla, ttnet firmas› taraf›ndan yürütülen
çal›flmalarla ADSL abone say›s›n›n artmas›yla ilgili çal›flmalar
devam etmektedir.

5. TÜRK TELEKOM’UN SERV‹S VE ÜRÜNLER‹
5.1. B‹REYSEL
Telefon, TTKart, Smart Kart, Aile Kart, ADSL / G.SHDSL (TTNET

A.fi.), Kablosuz ‹nternet, ISDN, ‹nternet Veri Merkezi (IDC), Ça¤r›
Merkezi Hizmetleri, Ankesörlü Telefon Hizmeti

5.2. KURUMSAL
fiirketler, KOB‹, Kamu Kurumlar›, ISS, GSM, Üniversiteler v.b.
Noktadan Noktaya / Çok Noktadan Noktaya & ‹nternet Eriflim,

Frame Relay,  ATM, ADSL, G.SHDSL, Metro Ethernet, Turpak,
Kiral›k Devre (Telefon, Veri)- Yurtiçi ve Uluslararas›, Uluslararas›
Veri Kapasitesi, Centex, Kablosuz ‹nternet (TTWiNet), ISDN PA &
BA, ‹nternet Veri Merkezi (IDC), Özel Servis Numaras›

5.3. KURUMSAL PROJELER
Ziraat bankas› ve Halkbank fiebekeleri, VEDOP- Vergi

Daireleri Otomasyon Projesi, PTT Otomasyon fiebekesi, UYAP –
Ulusal Yarg› A¤›, KOSGEB, Tar›m Bakanl›¤›, K›z›lay, Hazine
Müsteflarl›¤›, DS‹, MERN‹S – Merkezi Nüfus ‹daresi Sistemi, Sosyal
Güvenlik Kurumlar›, BDDK, ‹MKB, KVK, Gima, Ford, Yaysat, Pizza
Hut, Otobüs ‹flletmeleri, MEB - 28.449 Okul, 

Bu arada, asl›nda Türk Telekom di¤er flirketler için bu altyap›
hizmetini kurarken, “Terzi baflkas›n›n dikiflini dikermifl, kendi
sökü¤ünü dikemezmifl” misali, biz de maalesef otomasyon pro-
jelerimizde biraz gecikmifl durumday›z. Bu y›l itibariyle otomasy-
on projelerimize a¤›rl›k verdik ve bu y›l gerçeklefltirmek üzere,
Internet üzerinden borç ö¤renebilme, ar›zay› ihbar etme, genel
ar›za, bireysel ar›za, sonuçlar›n› e-mail ile alabilme, telefon
aboneli¤inin do¤rudan do¤ruya Internet üzerinden yap›lmas›,
numara de¤iflikli¤i, flehirleraras› ve uluslararas›na açma-kapama
gibi hizmetlerin Internet üzerinden yap›labilece¤i bir altyap›y›
da bu y›l içinde bitirmeyi planl›yoruz. Bununla ilgili gerekli
altyap›y› da hemen hemen haz›rlad›k. Bunun için hukuki
altyap›da, abonelerle Internet üzerinden taleplerini alabilmemiz
için interaktif hizmet anlaflmas› yapmam›z gerekiyor. Bu y›l›n
sonunda abonelerimiz Türk Telekom ofislerine hiç gelmeden,
evlerinden, Internet üzerinden, Türk Telekom’dan her türlü tale-
plerini yapabilir hale gelecekler.

5.4. DSL (Digital Subscriber Line)
Mevcutta var olan bak›r telefon hatt›n› kullanarak, yüksek

h›zda data iletimi sa¤layan, geniflbantl› eriflim teknolojisidir.
De¤iflik Servis Türleri, Artan Bantgeniflli¤i ‹htiyaçlar› ve

Rekabetci Telekom Pazar› xDSL teknolojisini yaratm›flt›r. 

5.5. ADSL
ADSL de veri alma ve gönderme h›zlar› farkl›d›r. 1 çift bak›r

ile 4 km ye kadar hizmet verilmektedir.
Noktadan noktaya uygulamalarda; Alma (download): 128

Kbps – 2 Mbps, Gönderme (upload): 32 Kbps – 512 Kbps
Internete erifliminde; Alma (download): 256 Kbps – 2 Mbps,

Gönderme (upload): 64 Kbps – 512 Kbps aras›nda de¤iflmektedir.

fiekil1: ADSL Data aktar›m›

5.6. G.SHDSL
Veri alma ve gönderme h›zlar› ayn›d›r. 1 çift bak›r ile 3.5

km’ye kadar hizmet verilmektedir. Nokyadan noktaya uygula-
malarda; Alma (download): 128 Kbps – 2 Mbps, Gönderme
(upload): 128 Kbps – 2 MbpsInternete erifliminde; Alma (down-
load): 256 Kbps – 2 Mbps, Gönderme (upload): 256 Kbps – 2 Mbps
aras›nda de¤iflmektedir.

fiekil2: G.SHDSL data aktar›m›

5.7. Wi-Fi (TTW‹Net)
Wi-F‹ Kablosuz internet hizmeti 60 ilde yaklafl›k 1600 nokta-

da hizmet vermektedir.
Sistemin Kuruldu¤u Yerler: Havaalanlar›, Demiryolu ‹stasy-

onlar›, Kongre ve Fuar Merkezleri, Oteller ve Kafeler, Al›flverifl
Merkezleri, Marinalar, fiehirler Aras› Otobüs Terminalleri,
Dinlenme Tesisleri v.b.

fiekil3: Kablosuz internet

5.8. METRO ETHERNET
Metro Ethernet hizmeti, Internet eriflimi, noktadan noktaya

eriflim veya çok noktadan çok noktaya eriflim imkân› sa¤lamak-
tad›r.  1 porttan 5 Mbps – 1 Gbps aras›nda bandgeniflli¤i sunul-
maktad›r. F/O altyap› ile uzak mesafelere eriflim imkan› bulun-
maktad›r. H›z de¤iflimi mümkündür. ADSL/G.SHDSL/ATM
devrelerin topland›¤› merkez olabilme özelli¤ine sahiptir. 

fiekil 4: Metro Ethernet Sistemi
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5.9. INTERNET VER‹ MERKEZ‹ (IDC)
Internet Veri Merkezimiz ile bar›nd›rma, güvenlik, depolama,

ortak yerleflim, multimedya ve kurumsal çözümler sunulmaktad›r.

Bar›nd›rma: Web, Mail, DNS, Uygulama
Güvenlik: VPN, Firewall, URL ve içerik filtreleme, Antivirüs,
Sald›r› tespiti
Depolama: Veri Depolama, Yedekleme, Felaket Kurtarma
Ortak Yerleflim: Web, Mail, DNS, veri sunucular›
Mult›med›a: Video, Oyun, Portal, Web mail, Katma De¤. Servisler
Kurumsal Çözümler: CRM, ERP, E-Ö¤renme

5.10. KIRSAL DÖNÜfiÜM PROJES‹
Toplam 4.500.000 hat abonemiz ve 10.000 k›rsal santralimiz

18 ay sürede tamamlanacak olan K›rsal Dönüflüm Projesi ile
say›sal santrallerimizde verilen tüm hizmetlerimizi sunacak
duruma gelecektir. Projenin 1.Faz›nda % 20 Gerçekleflme
(200.000 Hat)  sa¤lanm›flt›r.

5.11. TT SESL‹ MESAJ SERV‹S‹
Telefon cihaz› de¤iflmeden, sesli mesaj gönderebilme, sabit

telefona b›rak›lan mesajlar› dinleyebilme, e-posta ya da SMS
yoluyla bu mesajlar› ö¤renebilme, b›rak›lan mesajlar› saklaya-
bilme, gelen faks mesajlar›n› depolayabilme ve istenilen faks
numaras›na yönlendirebilmektedir.

5.12. SMS SERV‹S‹
Bu hizmet ile sabit telefondan; sabit telefonlara, GSM kul-

lan›c›lar›na, e-posta adreslerine ve faks numaralar›na yaz›l›
mesaj gönderilebilir.

5.13. TTKART
Üzerindeki yongada (chip) müflteri bilgileri bulunan, TT Aile

Kart hizmetine uygun ankesörlü telefonlar üzerinden görüflme
yap›labilen, ücretleri ev ya da ifl telefonu faturas›na yans›t›lan,
hizmetimizdir.

5.14. SANAL TELEFON
Kullan›c› ad›, flifre alarak her ev ve ifl telefonundan araya-

bilme, görüflme ücreti müflterimizin kendi ev veya ifl telefonu
faturas›na yans›t›lacak servistir.

5.15. MULT‹MEDYA ANKESÖR
Mevcut ankesörlerde kullan›lan smart telefon kartlar› ile

telefon görüflmesi, internet eriflimi, direkt e-posta gönderme,
SMS (k›sa mesaj) gönderme, foto e-posta özelli¤i ile an›nda
foto¤raf çekmek ve göndermek, video konferans servis, hizmet-
leri verilmektedir.

6. YURTDIfiI INTERNET KAPAS‹TES‹
ADSL abone say›s›ndaki art›fla paralel olarak yurtd›fl› ç›k›fl

kapasitemiz h›zla artmaktad›r. Ç›k›fl kapasitesi 2003 y›l›nda 1.554
Mb/s, 2003 y›l›nda 8.000 Mb/s, 2004 y›l›nda 30.000 Mb/s, 2005
y›l›nda 51.000 Mb/s, 2006 y›l›nda 58.500 Mb/s’e ulaflm›flt›r. 

Denizalt› fiber optik kablo sistemi ve karasal fiber optik
kablo sistemlerimizle birçok ülkeye irtibat›m›z bulunmakta ve
kaliteli hizmet sunulmaktad›r.

7. KABLO HIRSIZLIKLARI
Kablo h›rs›zl›klar›n› önlemek amac›yla h›rs›zl›klar›n en çok

oldu¤u bölgelerde flebekelerin üzerine alarm devreleri kurul-
mufl, gezici güvenlik ekipleri oluflturulmufl ve menhol kapaklar›
elektrik kayna¤› ile kapat›larak betonlanm›flt›r. Bütün bu önlem-
lere ra¤men kablo h›rs›zl›klar› devam etmektedir.

Diyarbak›r’da y›llara göre verilen maddi zarar her geçen gün
artmaktad›r.

YILLARA GÖRE HIRSIZLIK VER‹LER‹

YIL ADET MADD‹ ZARAR (YTL)
2004 79 598.028 YTL
2005 117 540.469 YTL
2006 250 1.502.412 YTL
2007 (‹lk 4 ay) 68 420.280 YTL
TOPLAM 514 3.061.189 YTL

Tablo1: Y›llara göre h›rs›zl›k verileri

8. YEN‹ TEKNOLOJ‹LER & ÇÖZÜMLER
IP Telefon, Ça¤r› Servisleri (Lokasyon tabanl› sorgulama;

SMS, e-mail, chat ile sorgulama, önemli adresler v.b.), Katma
De¤erli Servisler (TV, Film, Müzik, Oyun, Dizi
film/belgesel/haber/futbol maç bölümleri, e-ticaret, v.b.),
Entegre ve Anahtar Teslim Çözümler, IP TV

Türk Telekom olarak, misyonumuz, her zaman her yerde,
müflterilerimize entegre iletiflim çözümleri sa¤lamak, h›zl›,
kaliteli ve ekonomik hizmetler sunmakt›r.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]
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1. G‹R‹fi
Mobil iletiflim günlük yaflam›m›z›n ayr›lmaz bir parças› haline

gelmifltir. En h›zl› geliflen ve en yayg›n kullan›lan teknolojilerden
birisi haline gelen mobil iletiflim sayesinde, mobil kullan›c›lar
sesli iletiflimin yan›s›ra, mesaj gönderimi, internet eriflimi ve çok
çeflitli bilgi ve e¤lence servislerini de günlük hayatlar›nda
kolayl›kla kullanabilmektedirler. ‹statistiklere göre dünya
genelinde mobil kullan›c› say›s›n›n iki milyar›n üzerinde oldu¤u
bilinmektedir [1].

Çok yayg›n olarak kullan›lan bu yeni teknoloji, insan
sa¤l›¤›na olan etkileri konusundaki sorular› da beraberinde
getirmektedir. Radyo dalgalar›n› kullanan mobil telefonlar›n ve
mobil flebeke elemanlar›n›n insan sa¤l›¤› ile ilgili bir risk tafl›y›p
tafl›mad›¤› araflt›r›lmaktad›r. Bu çal›flma, mobil iletiflimin nas›l
gerçekleflti¤ini, bunun insan sa¤l›¤›na olan etkilerini ve ulus-
lararas› kurulufllar›n bu konudaki görüfl ve yorumlar›n›
de¤erlendirmek amac›yla yap›lm›flt›r. 

2. RADYO DALGALARI VE FREKANS SPEKTRUMU
Radyo dalgalar›, bir çeflit elektromanyetik alan (EMF) olup,

yüz y›ldan fazla zamand›r çeflitli iletiflim uygulamalar›nda kul-

lan›lmaktad›r. 
Radyo dalgalar› ›fl›k h›z›yla hareket eder ve zaman içinde

periyodik olarak de¤iflen bir elektrik ve bir de manyetik
bileflenden oluflur. Bir saniyedeki titreflim say›s›na frekans ad›
verilir ve farkl› elektromanyetik alanlar›n farkl› frekanslar›
bulunur. Örne¤in gözle görülen ›fl›¤›n frekans› radyo
dalgalar›ndan daha yüksek, ancak mor ötesi ›fl›ktan daha
düflüktür. 

Elektromanyetik dalga frekanslar›na ait spektrum fiekil 1’de
gösterilmifltir. Mor ötesi ›fl›ktan daha yüksek frekansa sahip
elektromanyetik dalgalara “iyonlaflt›r›c› ›fl›ma” denir ve bu
frekanstaki dalgalar›n biyolojik dokulardaki moleküler ba¤lar›
koparmaya yetebilecek ve dokulara zarar verebilecek enerjisi
bulunmaktad›r. X-›fl›nlar› (röntgen) ve gama ›fl›nlar›, iyonlaflt›r›c›
›fl›maya örnektir. Radyo dalgalar› ise, daha düflük frekansl› elek-
tromanyetik dalga grubuna girer ve bu gruba “iyonlaflt›r›c›
olmayan ›fl›ma” denir. 0-300 GHz aras›nda frekansa sahip bu
bölümdeki elektromanyetik enerji, moleküler ba¤lar› çözebile-
cek kadar yüksek de¤ildir. Bu gruba giren mobil telefonlar, 900,
1800 and 2100 MHz frekans bantlar›n› kullanmaktad›r. 

Elektromanyetik alanlar gündelik yaflam›m›z›n bir parças›d›r.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

MOB‹L ‹LET‹fi‹M VE ‹NSAN
SA⁄LI⁄INA ETK‹LER‹

Dr. Aziz Can YÜCETÜRK
Vodafone IT Hizmetleri A.fi.
6 y›ld›r Vodafone IT Hizmetleri A.fi.’de Kalite Sistemleri ve Kurumsal ‹liflkiler Yöneticisi olarak çal›flmaktad›r. 

fiekil 1. Elektromanyetik dalga frekanslar›na ait spektrum
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Günümüzde insanlar, günefl ›fl›¤› veya y›ld›r›m gibi do¤al kay-
nakl› elektromanyetik alanlardan etkilendikleri gibi, günlük
yaflam›m›zda kulland›¤›m›z birçok cihaz da elektromanyetik alan
almakta veya yaymaktad›r. Güç elektri¤i kablolar›, uçaklar, tren-
ler, radyo televizyon vericileri, çat›lardaki televizyon antenleri,
radyo baz istasyonlar›, radyo al›c›lar›, mobil telefonlar, buz-
dolaplar›, derin dondurucular, f›r›nlar, mikrodalga f›r›nlar, bil-
gisayarlar, televizyonlar ve uzaktan kumanda aletlerinin tümü
elektromanyetik alan yaymaktad›r. 

3. MOB‹L ‹LET‹fi‹M TEKNOLOJ‹S‹
Mobil telefonlar, televizyon ve radyolarda oldu¤u gibi, radyo

frekans (RF) sinyallerini kullanarak iletiflim sa¤larlar. Mobil tele-
fon flebekelerinin en temel elemanlar›, ça¤r›lar›n al›n›p gönder-
ilmesini sa¤layan baz istasyonlar›d›r.

fiekil 2: Mobil ‹letiflim Teknolojisi

Bir mobil telefon ça¤r› bafllatt›¤› zaman, radyo frekans
sinyallerini kullanarak kendisine en yak›n baz istasyonu ile
iletiflime geçer. Baz istasyonu kendisine gelen ça¤r›y› bir mobil
santrale iletir. Aranan numara mobil telefon ise, ça¤r›y› di¤er bir
baz istasyonuna yönlendirir. Bu baz istasyonu da aranan mobil
telefona, radyo sinyalleri ile uyar› gönderir. E¤er aranan numara
sabit bir telefon ise, mobil santral ça¤r›y› sabit flebekeye yön-
lendirir. Mobil telefon ile baz istasyonu aras›nda gerçekleflen
iletiflim, çift yönlü bir iletiflimdir.   

Mobil telefonlar›n, s›n›rl› bir eriflim alan› vard›r. Bu sebeple,
mobil bir ça¤r› ancak bu eriflim alan› içinde bir baz istasyonu
bulunuyorsa gerçekleflebilir.  Bu sebeple baz istasyonlar› bu
eriflim alan›n› en genifl seviyede tutacak flekilde düzenli
aral›klarla konumland›r›l›r. Her bir baz istasyonunun servis vere-
bildi¤i co¤rafi bölgeye hücre (cell) ad› verilir. Ancak genellikle
hücrelerin kapsad›¤› alan, co¤rafik özellikler ve bölge içinde
bulunan binalar nedeniyle düzgün olmayan bir alan olmaktad›r.
Düz k›rsal bölgelerde hücre alan› oldukça genifl olmakta, flehir içi
bölgelerde ise engellerin daha fazla olmas› nedeniyle daha dar
olmaktad›r. Bu gibi yerlerde ekstra kapsama alan› ve kapasite
için mikro-hücre baz istasyonlar› da kullan›lmaktad›r. Mobil tele-
fon kullan›c›lar›, bir hücreden di¤erine geçtikleri takdirde yeni
hücreye hizmet veren baz istasyonu ça¤r›ya ait sinyalleri
otomatik olarak yakalamaktad›r, böylece seyahat halindeki kul-
lan›c›ya kesintisiz iletiflim sa¤lanmaktad›r. 

Hücrelerin büyüklü¤ü, baz istasyonlar›n›n gücü ve radyo
frekans sinyallerinin havada yay›l›m›yla orant›l›d›r. En büyük
hücreler 10 km yar›çapl› olabilirken, mikro-hücreleri kullanan en
küçük hücreler ise 100 m yar›çapl› olabilmektedir. Baz istasyon-

lar›, belli bir zamanda sadece belli say›da mobil ça¤r›ya hizmet
verebilmektedir. Baz istasyonunun hizmet verdi¤i ça¤r› say›s›
artt›kça, hücre alan› bununla orant›l› olarak küçülmektedir.
Talebin çok fazla oldu¤u bölgelerde, baz istasyonu say›s›
art›r›larak veya baz istasyonuna ekstra vericiler eklenerek kap-
asite art›r›labilmektedir. 

4. MOB‹L ‹LET‹fi‹M‹N SA⁄LI⁄A ETK‹LER‹
Radyo dalgalar›, televizyon, radyo, radar ve mobil iletiflim

gibi çeflitli uygulamalar taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Radyo
frekans sinyallerinin fizyolojik etkileri ilk defa 1800’lerin sonun-
da Frans›z bilim adam› D’Arsonval taraf›ndan incelenmifltir. Daha
sonra bu konudaki araflt›rmalar, radyo dalgalar›n›n kullan›m
alanlar›n›n genifllemesine paralel olarak artm›fl ve özellikle
radyo dalgalar›n›n ›s›l etkileri üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Çok yük-
sek düzeyde radyo frekans sinyaline maruz kalmak, insan
vücudundaki dokularda ›s›nmaya sebep olabilmekte ve bu da
sa¤l›¤a zararl› etkileri beraberinde getirebilmektedir. Ayr›ca
radyo dalgalar›n›n kimyasal, biyolojik, genetik ve psikolojik gibi
›s›l olmayan etkileri de yo¤un olarak araflt›r›lm›fl, ancak bu konu-
da somut sonuçlara ulafl›lamam›flt›r.  

Mobil telefonlar, düflük güçlü radyo frekans ileticileri olup
maksimum güçleri 0,2 ila 2 Watt aras›ndad›r. Bir mobil telefon
aç›ld›¤› zaman, kendisine en yak›n baz istasyonunu bulmak için
bir radyo frekans alan› yaymaktad›r. Bu radyo frekans alan›n›n
gücü, mobil telefon ile en yak›n baz istasyonu aras›ndaki
uzakl›¤a göre de¤iflir. Baz istasyonu ne kadar yak›nsa, radyo
frekans alan›n›n gücü de o kadar azd›r. Mobil telefon aç›k durum-
da fakat kullan›mda de¤il iken, flebeke ile ba¤lant›y› devam
ettirmek için k›sa ve s›k olmayan sinyaller gönderir. Bu sinyaller
hemen hemen saatte bir defa tekrarlan›r ve sadece birkaç
saniye sürer. 

fiekil3: Baz ‹stasyonu radyo frekans alan›

Baz istasyonlar›, 360 derece aç› ile radyo frekans alan› yay-
maktad›r. Bu alan›n gücü, baz istasyonunun hizmet vermesi
gereken kapsama alan›n›n büyüklü¤üne ba¤l›d›r, bu sebeple baz
istasyonunun bulundu¤u konuma göre de¤iflmektedir. Bu de¤er
10 Watt ile 150 Watt aras›nda de¤iflmektedir ki bu de¤er yaklafl›k
olarak evlerde kullan›lan ayd›nlatma ampullerinin gücüne eflittir.
Binalar›n içinde veya yak›n›nda bulunan mikro-hücre baz istasy-
onlar›n›n gücü ise genellikle 1 ila 2 Watt aras›ndad›r. Buna
karfl›l›k radyo ve televizyon verici antenleri, baz istasyonlar›na
göre 100 ila 5.000 kat daha fazla güç üretirler. Örne¤in bir tele-
vizyon vericisinin ç›k›fl gücü 100.000 Watt’›n üzerindedir. 
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fiekil4: Baz ‹stasyonu

Herhangi bir kifli, bir mobil telefon veya bir baz istasyonu
taraf›ndan yay›lan radyo frekans alan›na maruz kald›¤› zaman,
enerjinin büyük bir k›sm› vücudun etraf›nda dolaflmakta -ki buna
“k›r›n›m” (diffraction) da denmektedir- veya vücut taraf›ndan
yans›t›lmaktad›r. Bu enerjinin ancak az bir k›sm›, vücut yüzeyin-
deki dokular taraf›ndan emilmektedir. 

Vücut içindeki su molekülü gibi baz› moleküller, elektro-
manyetik alan›n etkisi ile hareketlenmeye veya dönmeye
bafllamaktad›r. Oluflan “sürtünme” nedeniyle enerji ›s›ya
dönüflmektedir. Radyo dalgalar›n›n yo¤unlu¤u çok yüksek ise bu
›s›nma zararl› olabilmektedir. Ancak mobil telefonlar taraf›ndan
kullan›lan güç çok düflüktür. Bu sebeple, radyo dalga emilimi
sebebiyle oluflan doku ›s›nmas› ihmal edilebilecek kadar düflük
seviyede kalmaktad›r.  

Vücut taraf›ndan emilen radyo frekans enerjisinin miktar›n›
göstermek için Özgül So¤urma Oran› (SAR- Specific Absorption
Rate) denilen birim kullan›lmaktad›r ve a¤›rl›k (kg) bafl›na düflen
güç (Watt) olarak hesaplanmaktad›r (Watt/kg). Uluslararas›
‹yonlaflt›r›c›-olmayan Ifl›madan Korunma Komisyonu (ICNIRP-The
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
taraf›ndan, mobil telefonlar›n radyo frekans yay›n›m› aç›s›ndan
insan sa¤l›¤›n› tehdit etmeyecek SAR limit de¤eri 2 Watt/kg olarak
belirlenmifltir. fiu anda kullan›lan mobil telefonlar›n ço¤u için SAR
de¤eri, bafla yak›n tutuldu¤u zaman 0,24 ile 1,05 Watt/kg aras›nda,
vücuda yak›n tutuldu¤u zaman ise 0,25 ile 1,94 Watt/kg aras›ndad›r.
Maksimum de¤erlere, sadece k›rsal alanlarda veya kapsama alan›
zay›f olan yerlerde ulafl›lmaktad›r. Piyasada bulunan mobil telefon-
lar›n SAR de¤erlerine, Mobil Üreticiler Forumu (Mobile
Manufacturers Forum) ’nun internet sayfas›ndan eriflilebilir [2]. 

5. ULUSLARARASI KURULUfiLARIN DE⁄ERLEND‹RMELER‹

WHO (Dünya Sa¤l›k Örgütü-World Health Organization)
Dünya Sa¤l›k Örgütü, 191 üyeli Birleflmifl Milletler’e ba¤l› bir

kurulufl olup, ülkeler aras›nda sa¤l›k amaçl› teknik iflbirli¤i
sa¤lamak, hastal›klar› kontrol ve yok etmek için ortak program-
lar yürütmek ve insan hayat›n›n kalitesini art›rmak ilkeleriyle
1948 y›l›nda kurulmufltur. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün dört temel
ifllevi, sa¤l›k alan›nda dünya genelinde rehberlik etmek, sa¤l›k
alan›nda global standartlar oluflturmak, ulusal sa¤l›k program-
lar› için devletlerle iflbirli¤i yapmak ve sa¤l›kla ilgili teknoloji,
bilgi birikimi ve standartlar› gelifltirmektir.

Dünya Sa¤l›k Örgütü, radyo frekans alanlar›n›n insan
sa¤l›¤›na etkileri konusundaki görüflünü flöyle tan›mlamaktad›r:
“Frekans spektrumunun çeflitli k›s›mlar›na maruz kal›nmas› ile
ilgili, olas› sa¤l›k etkileri konusunda yo¤un bir araflt›rma
çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. fiimdiye kadar yap›lan
de¤erlendirmeler, 0-300 GHz frekans aral›¤›nda olmak kayd›yla,
ICNIRP (1998) EMF rehberinde belirtilen limitlerin alt›nda maruz
kal›nd›¤› takdirde, bilinen zararl› sa¤l›k etkileri üretmedi¤ini

göstermifltir. Ancak daha iyi sa¤l›k risk de¤erlendirmeleri
yap›labilmesi için, edinilmifl olan bilgi birikimindeki boflluklar›n
doldurulmas› gerekmektedir” [3]. 

Ayr›ca Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün kanser riski ile ilgili flu sap-
tamas› da bulunmaktad›r: “Halihaz›rdaki bilimsel deliller, mobil
telefonlar ve bunlara ait baz istasyonlar› da dahil olmak üzere
düflük seviyede radyo frekans alanlar›na maruz kalman›n,
kansere yol açma veya kanser hastal›¤›n› ilerletme riskinin
olas›l›k d›fl› oldu¤unu göstermektedir” [4].

ICNIRP (Uluslararas› ‹yonlaflt›r›c›-olmayan 
Ifl›madan Korunma Komisyonu)
Uluslararas› ‹yonlaflt›r›c›-olmayan Ifl›madan Korunma

Komisyonu, iyonlaflt›r›c› olmayan ›fl›man›n (radyasyonun) sebep
oldu¤u sa¤l›k problemleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak ve
rehberlik hizmetleri vermek üzere 1992’de kurulmufl ba¤›ms›z
bilimsel bir organizasyon olup, ayn› konuda çal›flan di¤er ulus-
lararas› kurulufllarla yak›n iflbirli¤i içindedir. ICNIRP, epidemiy-
oloji, biyoloji, dozimetri ve optik radyasyon olmak üzere dört bil-
imsel komite üzerinden çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

ICNIRP, radyo frekans alanlar›n›n insan sa¤l›¤›na etkileri
konusundaki görüflünü flöyle tan›mlamaktad›r: “Yay›nlanm›fl
olan epidemiyolojik araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre, radyo
frekans alanlar›n›n insan sa¤l›¤›na zararl› olabilece¤i
de¤erlendirmesi bir temel oluflturmamaktad›r ve bu durumun
k›s›tlama amaçl› olarak kullan›lmas› do¤ru olmaz. Ayr›ca yap›lan
çal›flmalar, mobil telefonlar›n ve baz istasyonlar›n›n kullan›m› ile
ilgili ‘sa¤l›¤a zararl›’ de¤erlendirmesi için de bir temel olufltur-
mamaktad›r” [5].

6. SONUÇ
Radyo frekans alanlar›n›n insan sa¤l›¤›na ›s›l ve ›s›l olmayan

etkileri üzerine flimdiye kadar dünya genelinde yap›lan çok
say›daki bilimsel araflt›rma, mobil telefonlar›n ve baz istasyon-
lar›n›n insan sa¤l›¤›na zararl› oldu¤una dair somut bir
de¤erlendirmeyle neticelenmemifltir. Bu da, elektromanyetik alan
yayan benzeri cihazlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha düflük güçlerle
çal›flan mobil iletiflim elemanlar›n›n insan sa¤l›¤› aç›s›ndan genel
anlamda zararl› olmad›klar›n› ortaya koymaktad›r.

Ancak Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün yapt›¤› tespitlerde de belir-
tildi¤i üzere konunun henüz bilgi aç›s›ndan doldurulmam›fl aç›k
yanlar› bulunmaktad›r. Bu durumda, her yeni teknolojide oldu¤u
gibi tedbirli davranmak ve baz› küçük önlem ve k›s›tlarla,
sa¤l›¤›m›z› potansiyel risklerden korumak mümkün olacakt›r.

Bunlar›n bafl›nda, radyo frekans alan› etkilerinin uzakl›kla
do¤ru orant›l› olarak azald›¤› göz önünde tutularak, do¤rudan
telefonla konuflmak yerine kulakl›k kullanarak konuflmak ve cep
telefonunu tafl›rken mümkün oldu¤unca vücuttan uzakta
tafl›mak potansiyel riskleri azaltabilecektir. 

Ayr›ca mobil telefonun, baz istasyonundan ne kadar uzakta
ise iletiflim kurmak için o kadar fazla güç harcad›¤› düflünülerek,
eriflimin zay›f oldu¤u alanlarda görüflme yapmaktan kaç›nmak
al›nabilecek tedbirlerden birisidir.

Tüketici bilinci aç›s›ndan, mobil telefon sat›n al›rken SAR de¤eri
düflük telefonlar› tercih etmek ve daha hassas olabilecekleri için, cep
telefonlar›n›n bebekler ve çocuklar taraf›ndan direkt kullan›lmas›n›
engellemek al›nabilecek önlemler aras›nda say›labilir.
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M
OB‹L iletiflim, 1980’lerde araç telefonlar›n›n da örnekleri
içinde oldu¤u analog sistemlerle bafllad›. 1980’lerde ver-
ilen hizmet sadece sesten ibarettir. 1990’lara gelindi¤inde

ise, ikinci nesil diye tabir edilen dijital sistemler, yani halihaz›rda
kulland›¤›m›z GSM sistemleri hayata geçti. Bu sistemlerle
beraber, konuflman›n, sesin yan›nda, k›sa mesaj, multi mesaj,
resimli mesaj, logo melodi gibi farkl› servislerle, farkl› hizmetler-
le de tan›flt›k. Daha sonra ald›¤›m›z bu hizmetlerin h›z›n› ilerlete-
cek, 2,5. nesil diye tabir etti¤imiz CPRS ve EC ile bu hizmetleri,
servisleri daha h›zl› alma flans› ortaya ç›kt›. Günümüzde, art›k
dünyada yayg›n olarak kullan›lan ve Türkiye'de de gündemde
olan üçüncü kuflaktan, üçüncü nesilden bahsedilmektedir. 3G
sayesinde, sesin haricinde, görüntülü iletiflime geçilecek. Video
mesajlar, mobil televizyon ve genifl bantl› mobil Internet gibi
konular hayat›m›za girecek. 

fiekil1: Mobil ‹letiflim Tarihçesi

Mobil iletiflim evriminde h›z hangi noktadan hangi noktaya
geldi? Dijital sistemler, yani GSM sistemlerinin ilk bafllar›ndaki
h›zlardan, üçüncü nesil teknolojisinin sonunda afla¤› yukar› 1.400
kat kadar daha h›zl› bir eriflim söz konusu olabilecektir. Bu,
hayat›m›za ne flekilde yans›yacak? Örne¤in 4 dakikal›k, 2
megabayt büyüklü¤ünde bir flark› klibini bugünkü sistemlerimi-
zle 130 saniyede indirebilmekteyken üçüncü nesil teknolojiyi ile
ayn› klibi 3 saniyede indirme flans›na sahip olaca¤›z. 

fiekil2: Mobil ‹letiflimde H›z

Dünyada flu an 72 ülkede, 162 adet 3G flebekesi ticari anlam-
da hizmet vermektedir. K›rm›z›yla görünenler, flu an ticari olarak
hizmet veren ülkeler. Di¤erlerinde çal›flmalar devam etmekte.
Günümüzde yaklafl›k 160 milyonluk bir üçüncü nesil abonesi
bulunmaktad›r. Bunun 115 milyonu WSDM dedi¤imiz genifl bantl›
sistemlerdir. GSM’in devam› olan bu teknoloji 3G teknolojisinde-
ki lider teknolojidir. Penetrasyonda dünyada lider flu anda
Japonyad›r. Japonya’da 3G flebeke kullan›m› afla¤› yukar› yüzde
41 civar›ndad›r. Avrupa'daki liderlik ise % 22 civar›nda pene-
trasyonuyla ‹talya’n›n elindedir.

fiekil3: Dünya GSM haritas›

3G’nin yay›lma h›z›, özellikle GSM’in ilk senelerine oranla çok
daha ivmeli bir flekilde devam etmektedir. fiu an 115-120 milyonlar-
dan, 160 milyonlardan bahsederken -ki, dünyada flu an afla¤› yukar›
2.5 milyar GSM kullan›c›s› var- 2009’da 500 milyonluk bir üçüncü
jenerasyon kullan›c›s›na ulaflmas› beklenmektedir. Bu da bugünkü
GSM abonelerinin yaklafl›k % 20’sine karfl›l›k gelmektedir. 

Altyap› maliyetlerinde, özellikle yüksek h›zlarda ve yüksek mik-
tarlarda veri indirirken, flu an kulland›¤›m›z sistemlere göre, bu ver-
ileri indirmek için, özellikle CPRS’e göre birkaç kat daha ucuz altyap›
maliyeti gerekecek; yani bunun büyük bir avantaj› olacak ve özellik-
le yüksek tüketimlerde bu avantaj giderek artacakt›r. 
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fiekil4: 3G’nin yay›lma h›z›

2009’da bugünkü GSM abonelerinin 
%20’si kadar 3G abonesi olacak.

fiekil5: 3G ve Avantajl› Altyap› maliyetleri

Kablosuz genifl bant uygulamalar› ile birlikte, özellikle WiMax’i
de anlatmak gerekiyor. Çünkü bu teknolojiler paralel geliflen
teknolojiler. fiu an WiMax, özellikle 3G’ye göre daha yeni
geliflmekte olan bir teknoloji. Standartlar› henüz oturtuldu. Özel-
likle mobiliteyle ilgili WiMax’in standartlar› ufak tefek de olsa hâlâ
de¤iflmekte ve 2007’nin ilk çeyre¤inin sonunda ya da ilk yar›s›n›n
sonunda bu standartlar› tamamen oturtulmas› hedeflenmektedir. 

fiekil6: Kablosuz geniflbant uygulamalar ve Wimax

WiMax’in avantaj›, veriyi daha h›zl› indirebilme flans›n› sun-
mas›d›r. Yaln›z, mobilite aç›s›ndan s›k›nt›lar› var; yani
mobilitenin az oldu¤u yerlerde daha iyi sonuçlar elde
edilebilmektedir. Kullan›c› h›z kazand›kça elde edilen süreler
kötülefliyor. Burada üçüncü jenerasyonun mobilite avantaj› ve
mevcut flebekeyle entegrasyon avantajlar› 3G’yi ilk etapta ön
plana ç›karmaktad›r. 

Halihaz›rda mevcut servisler ve sonra da yeni nesil servisler
hayat›m›za çok yeni girdi ve ciddi flekilde de¤ifltirece¤i
anlafl›l›yor. Bunlardan bir tanesi, art›k cep telefonunu cüzdan
olarak kullanmaya bafllayabilmifl olmam›zd›r. Bu, çok basit bir
flekilde kredi kart› numaras›yla efllefltirildikten sonra cep tele-
fonu, sadece bir k›sa mesaj atmak kadar kolay bir flekilde,
anlaflmal› olan kurufllardan ticari al›flverifller yap›labilmesi
anlam›na geliyor. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla
yayg›nlaflacak ve çok daha pratik hale gelecek olan bu yenilik,
güvenli ve kolay olmas› ile hayat›m›z› de¤ifltirecek. 

‹kincisi, daha tan›t›m› yeni gerçeklefltirilmifl olan mobil imza.
Bu, elektronik ortamda ›slak imza hükmünde ifllem yapabilme
anlam›na gelmektedir. Özellikle güvenli Internet bankac›l›¤›nda,
flubeye gitmeden bireysel kredi elde etmede, önümüzdeki
zamanlarda e-devlet uygulamalar›nda, m-devlet
uygulamalar›nda, elektronik dilekçe, baflvuru anlam›nda bunlar
kullan›labilecek. Belki de bir sonraki seçim döneminde, evimiz-
den, cep telefonlar›yla oylar›m›z› kullan›yor hale gelece¤iz. 

Bunun haricinde, farkl› paylafl›m platformlar› da devreye
al›nd›. Özellikle bilgiye eriflilmesi ve paylafl›lmas› son derece
kolay olacak. Bu, bugünden bafllam›fl durumda. Web’den ve
mobilden ayn› anda, gerek foto¤raflar, gerek videolar› çekerek,
web ortam›na ve istedi¤imiz kiflilerle paylaflabilece¤imiz plat-
formlar hayata geçirilmeye baflland›.

Yeni nesille beraber bunlar ne flekilde de¤iflecek? Bir tane
örnek vermek gerekirse, flu an “Çalarken dinlet” gibi özellikler-
den bahsediyoruz; önümüzdeki günlerde, “Çalarken seyret” gibi
özellikler bafllayacak. 

fiekil7: Yeni nesil servisler

3G deyince akla ilk gelen görüntülü telefon çok heyecan veri-
ci bir geliflme olarak hayat›m›za giriyor.

fiekil7: 3G görüntü sistemi
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Multimedyadan bahsetmek gerekirse, özellikle televizyon,
radyo, video müzik kliplerinde çok ciddi de¤ifliklikler olacak. Mobil
TV hayat›m›za girecek. Sadece televizyonlar›n dijital anlamdaki
çözünürlükleri düflürülerek, bir televizyon kanal›n›, afla¤› yukar›
20-50 aras›nda televizyon yay›n›na uygun bir cep telefonu
vas›tas›yla takip etmek mümkün olacak. Bu, sadece bir servis, bir
hizmet olmayacak, ayn› zamanda farkl› servislerin sunulaca¤› bir
platform haline gelecek. Burada çeflitli televizyon kanallar›n› izle-
menin haricinde, özellikle farkl› etkinliklere, yar›flmalara
kat›labilece¤iz, abonelikler yap›labilecek, kaç›rd›¤›m›z dizi filmleri
hemen cep telefonumuza indirebilece¤iz; haber özetlerini, futbol
özetlerini, önemli anlar› an›nda telefonumuza indirebilece¤iz. 

fiekil8: Mobil TV-DVB-H/T

Klip yay›nlar› olacak, bu yay›nlar› an›nda indirebilece¤iz. Mobil
pazarlama imkanlar›yla tan›flaca¤›z. Radyo da görsel hale gelecek.
Özellikle arabam›zla giderken, çok hoflumuza giden bir flark›y› bir
tufla basarak indirebilece¤iz. Radyo dinlerken, sanatç›lar ve flark›lar
hakk›nda bilgileri görsel olarak alabilece¤iz, resim ve içerik sat›n
almam›z söz konusu olabilecek. Yar›flmalara, anketlere kat›lma
flans›m›z olabilecek. Ama as›l 3G’nin gerçek boyutu sadece multime-
dya anlam›nda de¤il; sa¤l›k, e¤itim, güvenlik gibi, özellikle farkl› alan-
larda da devreye girecek. Bilgi toplumuna giden yolda bunlar çok
önemli geliflmeler olarak karfl›m›za ç›kacakt›r.

fiekil9: 3G Multimedya

Mesela, çok kötü bir kaza ertesi ambulansla hastaneye
yetifltirilmeye çal›fl›lan bir hastan›n hayati verileri ve o an
ihtiyaç duyulacak kan de¤erleri gibi tüm bilgiler, ambulansta,
yoldayken, hangi hastaneye gidilecekse o hastaneye iletilebile-
cek ve ona göre bir haz›rl›k yap›labilecek. Sürekli izlenmesi
gereken hastalar›n üzerlerindeki cihazlarla yine ayn› flekilde bir
merkez taraf›ndan, bir sistem taraf›ndan uzaktan takip edilmesi
ve bu hastalar›n yönlendirilmesi söz konusu olabilecek. 

Mobil e¤itim anlam›nda çok ciddi ç›¤›rlar aç›lacak. Çünkü art›k
kütüphanede ne varsa, bu bilgiler flebekenin oldu¤u her yerde, bu

flebekenin kullan›c›lar›na ulafl›labilir hale gelecek. Turkcell, özellik-
le e¤itimi cebe tafl›ma anlam›nda da önemli ad›mlar› mevcut
teknolojiyle de atmaya bafllad›. fiebekenin eriflebildi¤i her yerde
uygun bir yaz›l›mla, telefonla, uzaktan mobil e¤itim imkân›na sahip
olaca¤›z. Bu, bilgiye eriflim ve paylafl›m anlam›nda bir ç›¤›r olacak.

fiekil10: Güvenlik

Yine güvenlik anlam›nda, özellikle çocuklar›m›z, evcil hay-
vanlar›m›z›n takip edilmesi, evin gözlemlenmesi, h›rs›z alarm›,
yang›n alarm› gibi, cebimizden çok rahat kontrol edebilece¤imiz
sistemlerle tan›fl›yor olaca¤›z. Araç navigasyonlar›nda -özellikle
büyük flehirlerde buna daha fazla ihtiyaç duyulmaktad›r- trafi¤i
anl›k olarak görüp, ona göre araçlar›m›z yönlenebilecek. Çal›nt›
araç izleme, kaza yap›ld›¤› zaman ya da arac›n servisle iletiflimi
bu sistemler sayesinde sa¤lanabilecek. 

fiekil11: Araç ve Navigasyon

Çok yeni içerik türleri olacak. Etkileflimli mobil oyunlar, bunlar›
sistemler üzerinden, özellikle cep telefonlar› üzerinden karfl›l›kl›
oynayabilece¤iz. Tabii ki, flu an ifl hayat›nda, flirkete uzaktan eriflim,
dosya paylafl›m›, e-mail okuma gibi flu an bile sunulan temel
hizmetleri çok daha h›zl› ve verimli olarak elde etmek mümkün ola-
cak. ‹letiflim deyince, Körfez Savafl›n›n hakikaten çok zor olanaklar-
da canl› yay›nlamaya çal›fl›ld›¤› günler akl›m›za gelirse, sadece bir
cep telefonundan herkesin canl› yay›n yapabilece¤i ortamlar›
görece¤iz ya da çocu¤umuzun yan›nda olamayaca¤›m›z,
kaç›raca¤›m›z bir etkinli¤i, etkinlik esas›nda canl› olarak görme
flans›na sahip olaca¤›z. Tabii ki, bir de Internet protokolü kullanan
hizmetlere sahip olaca¤›z, daha iyi ses kalitesi ve görüntülü telefon
hayat›m›za girecek. Mevcut ikinci kuflak mobil sistemiyle kesintisiz
iletiflim ve uluslararas› dolafl›m imkânlar› da söz konusu olacak.
Türkiye'nin 3G için özellikle teknolojinin geldi¤i nokta, geliflen tele-
fon yelpazesi, pazardaki talep art›fl› ve yat›r›m maliyetleri de göz
önüne al›nd›¤›nda, Türkiye'nin üçüncü nesil flebekesi için haz›r
oldu¤unu göstermektedir. “Bundan sonras› ne?” sorusunu, çok
güzel bir deyiflle cevaplamak gerekirse; “Yeterince geliflmifl bir
teknoloji sihirden ay›rt edilemez.” Bu teknolojiyi gelifltiren tüm
meslektafllar›ma teflekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.
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‹
LET‹fi‹M kavram›n› yal›n bir ifadeyle “mesajlar arac›l›¤›yla
toplumsal etkileflim” olarak tan›mlayabiliriz. Mesajlar, bir
kültürde paylafl›lan bir anlama sahip, biçimsel olarak kod-

lanm›fl, simgesel ya da temsili olaylar olup, bunlar anlam yarat-
mak dolay›s›yla da insanlar aras›nda bir etkileflim sürecini
bafllatmak ve sürdürmek amac›yla üretilmifllerdir. Bu durumda
iletiflim etkinli¤inden ya da toplumsal etkileflimden amaç, bir
arada yaflam›n koflullar›n›n üretilmesidir. Toplumlar, aralar›nda
belirli ve devaml› iliflkilerin bulundu¤u bireylerden olufltu¤una
ve bireyler bu iliflkileri içinde yaflad›klar› toplumun ve tarihsel
dönemin koflullar› çerçevesinde sürdürebildiklerine göre, bu
koflullar›n›n üretilmesinde, sürdürülebilmesinde iletiflimin belir-
leyici bir rolü oldu¤unu söyleyebiliriz. K›sacas› iletiflim toplumsal
yaflam›n gere¤i oldu¤u kadar onun kurucu-oluflturucu ö¤esidir.

‹nsanlar›n toplumsal yaflam› sürdürme ere¤iyle oluflturdu¤u
iliflki biçimleri (örgütlenme), sürekli devinim halindeki ö¤renme,
ö¤renilenler üzerine düflünme, bunlar› baflkalar›yla paylaflma ve
yaflama geçirme süreçleriyle biçimlenmektedir. Ancak toplumsal
yaflamda iletiflimle harmanlanan çoklu süreçler iki önemli
k›s›tl›l›kla karfl› karfl›yad›r: Zaman ve mekân.

ZAMAN VE MEKÂN SORUNU
‹letiflim arac›-ortam›, kendinden öncekinin yanl›l›¤›n› engelle-

meye ve egemen-bask›n iktidar›n geliflimine uyan koflullar› yarat-
maya e¤ilimlidir. Dolay›s›yla iletiflim ve yan› s›ra ulafl›m
(ulaflt›rma) teknolojileri, geniflleyen ve hacim kazanan toplumsal
iliflkilerin giderek daha yo¤un bir iletiflim gereksinimi yaratt›¤› bir
ortamda zaman ve mekân k›s›tl›l›¤›n›n böylesi bir geliflmeyi engel-
leyici yanlar›n› olabildi¤ince en alt düzeye indirmek, deyim
yerindeyse törpülemek üzere devreye sokulurlar. 

Tarihin “flifre çözücüleri” taraf›ndan ortaya konan veriler,
uygarl›k sürecinde beslenme, bar›nma, örtünme gibi temel
gereksinimlerin toplumsal örgütleniflinde iletiflimin kaynaflt›r›c›,
bütünlefltirici bir rol üstlendi¤ini ortaya koymufltur. Temel
gereksinimlerin toplumsal örgütlenifli, insanlar›n düflüncelerinin
yan› s›ra ürettiklerini de karfl›l›kl› olarak mübadele edebilmeler-
ine ba¤l›d›r. Ancak toplumsal yaflam geliflip, mübadeleye özgü
iliflkiler-çeliflkiler çeflitlendikçe, araya zaman›n geçici, bellekler-
den silici, istikrar› sars›c›; mekân›n uzaklaflt›r›c›, yabanc›laflt›r›c›,
iliflkileri kopar›c› etkileri girdikçe iletiflim arac›l›k ifllevi belirgin-
leflmeye dolay›s›yla da bu ifllevi etkin k›lmaya dönük aray›fllar
yo¤unlaflmaya bafllar. K›sacas› sözün uçucu, yaz›n›n kal›c› ve

co¤rafi olarak dolafl›ma sokulabilir oldu¤u durumlar a¤›rl›k
kazanmaya bafllar. Sonuçta insanlar, kutsal sözlerin yan› s›ra
yaflan›lan dünyaya özgü iliflkileri ba¤lam›nda kendi sözlerini de
kal›c› hale getirmek, düflünebilmek, düflüncelerinin yan› s›ra
ürettiklerini de karfl›l›kl› olarak mübadele edebilmek, etkileyip-
etkilenmek; k›sacas› iletiflim içinde varl›klar›n› sürdürebilmek
için ‹.Ö. 3000’li y›llarda yaz›y› bulurlar.

Ö¤renilenler zamanla, yenilere yer aç›ls›n diye genel
hatlar›yla zihinde tutulur, bir süre sonra tamamen unutulmaya
yüz tutar. Biran sözlü kültürün egemen oldu¤u, “kulaktan
kula¤a” oyununun oyuncular› gibi yar›m-yamalak bilgilerle
yaflam›m›z› sürdürmeye çal›flt›¤›m›z› düflünün. Acaba bu günkü
uygarl›k düzeyine ulaflabilir miydik? fiüphesiz hay›r. Yaz›l›
kültürün, arac›l›-araçl› iletiflimin en önemli etkisi belle¤inin
s›n›rlar›n› geniflletmek ve bu sayede de bilgiyi zaman ve mekân
k›s›tl›l›¤›ndan kurtarmak; somut, kal›c›, eriflilebilir ve tart›fl›labilir
k›lmak olmufltur. Art›k insano¤lu kendi belle¤inin, düflünce ve
düfl gücünün ne kapasitesiyle yetinmek ne de iletiflime geçmek
için “mesaj›n al›c›s›yla” ayn› mekân› fiziki olarak paylaflmak
(orada bulunmak) zorunda de¤ildir. 

Bu ba¤lamda iletiflim araçlar›n›n en genel ve en temel etkisi,
bilgi birikimini artan oranda ve etkide üretim bilgisine dönüfltür-
erek toplamsal yaflam›n siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel var
olufl biçimi üzerinde kendini göstermeye bafllar. Anlaflabilmek,
ortak hareket edebilmek, hatalar› tekrarlamamak, do¤ru izleri
takip ederek kendini gelifltirmenin yolu kay›t alt›na al›nm›fl bilgi-
den, arac›l› iletiflimden geçmeye bafllar. 

Bu noktada sözden yaz›ya ya da araçl›-arac›l› iletiflime
geçiflte temel k›r›lma noktas›n›, insanlar›n artan gereksinimleri-
ni karfl›lamak üzere tar›ma, özellikle de sulu tar›ma ve bereketli
topraklar›n bulundu¤u nehir k›y›lar›nda yerleflik hayata geçiflleri
ve imparatorluklar›n kuruluflu oluflturur. Bu yeni toplumsal
yaflamda tar›m ve hayvanc›l›¤a iliflkin hesap kay›tlar›n›n sözlü
tutulamayaca¤›; yaz›ya (ve say›lara) gereksinim duyulaca¤›;
geniflleyen iktidar alanlar›n›n zaman›n ve mekân›n denetimi
anlam›nda getirece¤i yönetim sorunlar›n›n merkezi ve güçlü bir
bürokrasiye, bilgi tekellerine yol açaca¤› aç›kt›r. 

Toplumsal yaflam çok yönlü olmaya bafllad›kça d›flsal mekaniz-
malar da devreye girer. Ticaret, toplumlar aras›nda kültürel etk-
ileflimin yan› s›ra çat›flmal›, y›k›c› iliflkileri de yo¤unlaflt›r›r. Bu
yo¤unlu¤a ba¤l› olarak bilgi birikimi artmaya bafllar. Bu birikimi
toplamak, ifllemek, kaydetmek ve aktarmak, zaman›n ve mekân›n
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dolay›s›yla “günlük yaflam pratiklerinin kontrolü” anlam›nda etkili
iletiflimin önünü açacak iletiflim araçlar›-ortamlar› konusundaki
aray›fllara da temel oluflturmufltur. Birey/toplum ya da
merkez/çevre hangi boyutta olursa olsun güç-iktidar aray›fllar›,
etkili iletiflimi kendi ç›karlar› yönünde geçerli k›lacak araçlara
gerek duymufltur ve duymaya da devam etmektedir. 

K›sacas› ç›karlar (kullan›m amaçlar›) farkl› olsa da araçlar
ayn›d›r. Bu durumda iktidar mücadelesi, yaln›zca üretim araçlar›
üzerinde de¤il, üretilenlerin mübadelesinin nas›l gerçeklefltir-
ilece¤ine karar verme noktas›nda iletiflim araçlar› üzerinde ver-
ilen bir mücadeledir de. Dünya tarihi boyunca mücadelenin-
mübadelenin yo¤unlu¤una ba¤l› olarak tafl ve kil tabletler gibi
yaz›y› tafl›yan a¤›r-hantal ortamlardan papirüs, parflömen ve
kâ¤›t gibi hafif ortamlara, telgraf, telefon, radyo gibi sesi tele-
vizyon gibi hem sesi hem görüntüyü tafl›yan araçlara-ortamlara
geçilmifltir. Ancak bu süreçte yeni iletiflim teknolojilerinin (yeni
medya) ayr›cal›kl› bir konumu vard›r. “‹letiflim teknolojilerinin
günlük hayat›m›za etkileri” gibi genelleyici bir bafll›kta bile
akl›larla öncelikle yeni medyan›n ve onun etkilerinin gelmesine
neden oluflturan bu ayr›cal›k, onun arac›l›k ifllevinin “tafl›ma” ile
s›n›rl› kalmay›fl›nda yatmaktad›r. Internet gibi en bildik
örne¤inde de somutlaflt›¤› gibi yeni medya, yaz›-ses-görüntünün
birlikte tafl›nmakla kalmay›p üretildi¤i-tüketildi¤i, k›sacas› içinde
mübadelenin “gerçekleflti¤i” bir araç-ortamd›r. 

Dikkat edilirse iletiflim tarihine iliflkin bu k›sa özet, iletiflim
teknolojilerinin günlük yaflam›m›za olan etkilerini de¤erlendire-
bilmemiz için konuyu en az›ndan üç temel kavramla
iliflkilendirmemiz gerekti¤ini ortaya koymaktad›r: Kontrol, eriflim
ve seçim ya da tercih(ler). Çünkü teknolojiden kastedilen,
düflünsel ya da maddi anlamda üretimden tüketime mübadeleye
yapt›¤› katk›n›n “büyüklü¤üdür”. Dolay›s›yla günlük yaflam›m›za
olan etkisinin büyüklü¤ü de buradan kaynaklanmaktad›r.

KONTROL (DENET‹M) OLARAK ‹LET‹fi‹M
‹letiflim kurumsallaflmaya dolay›s›yla da arac›l›-araçl›

iletiflim olmaya bafllad›kça bu pratikte arac› konumundaki aktör-
lerin (karar vericiler) konumu, kim oldu¤u önem kazanmaya
bafllar. Yaz›c›lar›n elinde flekillenen, ço¤alt›lan yaz›l› metin nas›l
bir üretim sürecine ve uzmanlaflm›fl eme¤e iflaret ediyorsa;
emirler, fermanlar ve mektuplar temelinde yaz›l› iletiflim de
ulaklar›, yollar› ve bunlar›n güvenli¤ini içeren bir ulafl›m sistem-
ine dolay›s›yla da merkezi otoriteye iflaret etmektedir.

Bu durum, yaz›c›lar taraf›ndan sahip olduklar› bilgi-beceri
üzerinden kazan›lm›fl ayr›cal›klar yoluyla bir bilgi tekeli kurma
amac›yla kullan›l›rken; özellikle imparatorluklar taraf›ndan
gerek merkez ile çevrenin gerekse çevrenin kendi içindeki
iletiflimin kontrolü yoluyla iktidar›n sürdürülmesi amac›yla kul-
lan›lm›flt›r.

Ancak bu tekel sadece yaz›n›n üretilmesi süreciyle ilintili
de¤ildir. Ayn› zamanda yaz›lan›n okunmas›, yorumlanmas› ile
ilintilidir. Tarih boyunca iletiflim araçlar› her dönemde tafl›d›klar›
içerikle, fiziksel özellikleriyle ya da ortam oluflturduklar› yaz›n›n
biçimiyle iktidar›n kurulmas› sürecindeki maddi prati¤in bir
parças› olmufllar; onun geliflimine paralel olarak da yeni biçimler
ve ifllevler kazanm›fllard›r. Örne¤in krallar, iktidarlar›n› kal›c›
k›lmak için yasalar› sözlü olmaktan ç›kar›p, yaz›l› hale getirir-
lerken hukuk sisteminin oluflum sürecinin de tetikleyicisi

olmufllard›r. Din adamlar› s›n›f›n›n iktidar›n› s›n›rlamak için
onlar›n yaz›c›lar s›n›f› içerisindeki a¤›rl›kl› konumlar›n›, askerler-
den ve özgürlefltirilmifl kölelerden yaz›c›lar s›n›f›na yeni üyeler
ekleyerek de¤ifltirirlerken idari sistemin oluflum sürecinin de
tetikleyicisi olmufllard›r. Ayr›ca din adamlar›n›n karmafl›k yaz›
sistemi sayesinde kazand›klar› gücü s›n›rland›rma amac›yla
günümüzde kullan›lan alfabeye kadar uzanan yaz›da sadeleflme
sürecini bafllat›rlarken meflruluk temelinde flekillenecek siyasi-
politik sistemin oluflum sürecinin de tetikleyicisi olmufllard›r.

Dolay›s›yla iletiflimin sistemli hale gelifli (kurumsallaflma)
sürecinde iletiflimin güç-iktidarla iliflkili kodu oldukça belirgindir.
Bunu örneklendirmek için haber ajanslar›n›n ortaya ç›k›fl›na
zemin haz›rlayan dinami¤e bakabiliriz. Ortaça¤da ticaretle
u¤raflan kiflilerin-flirketlerin ürünler, pazarlar, ulafl›m olanaklar›
ve fiyatlar hakk›nda öncelleri kendi bafllar›na yapt›klar› daha
sonra da bu ifl için kurulan flirketlere (Papa’n›n 14. yy.da bir
‹talyan flirketine yapt›rd›¤› gibi) yapt›rd›klar› haber-bilgi toplama
u¤rafl›n›n ana ere¤i, haberin-haberleflmenin ticari ç›karlar
aç›s›ndan tafl›d›¤› de¤erle iliflkilidir. Bu nedenle günümüzdeki
iktidar yap›lar› (siyasi-askeri-ekonomik) aç›s›ndan iletiflimden
beklenen “azami” yarar›n elde edilebilmesi iletiflim teknoloji-
lerinin h›z, denetim, gizlilik ve güvenlik aç›s›ndan tafl›d›¤› özellik-
lerle yak›ndan iliflkilidir.

Kontrol olarak iletiflimde k›r›lma noktas› ya da günlük
yaflam›m›za olan etkideki s›çrat›c› geliflme, telgraf›n icad›d›r.
Bunun anlam› iletiflimin ulaflt›rmadan, haberleflmenin “mal-ürün
tafl›mac›l›¤›ndan” ayr›lmas›, iletiflimin “hafiflemesidir”. Bu
ba¤lamda telgraf, h›z, denetim, gizlilik ve güvenlik aç›s›ndan
kendinden öncekilerden daha iyi olanaklara sahip “yeni” bir
iletiflim arac›n› temsil etmektedir. ‹letiflimde art›k ayr› bir kanal
(telgraf›n telleri) hizmete girmifltir. Bu, geleneksel ulaflt›rmadan
ayr›, üzerinde denetimin özel olarak yo¤unlaflt›r›labilece¤i,
merkezi otoritenin yan› s›ra haberleflme gereksinimi”
karfl›lamak üzere bireylerin de bedelini ödemek kayd›yla yarar-
lanabilece¤i bir kanald›r. Dolay›s›yla h›z, denetim, gizlilik ve
güvenli¤in anlam› de¤ifltikçe iletiflim araçlar› da de¤iflmekte;
iletiflim alan› önceden hiç olmad›¤› kadar siyasi ç›karlar kadar
güçlü ekonomik ç›karlar›n da ilgi alan›na girmifl bulunmaktad›r.
Bu geliflmenin ilk somut ad›m› 1865 y›l›nda önemli finanssal
merkezlerden Wall Street (ABD) ile Londra (‹ngiltere) aras›nda,
uzakl›¤› ortadan kald›rma amac›yla okyanus afl›r› (Atlantik) tel-
graf hatt›n›n kurulmas›yla at›lm›flt›r. Haberin tafl›d›¤› de¤erden
ayr› olarak, iletiflimde sa¤lanan h›z, bugünlerde “kumarhane”
kapitalizmi ad› verilen birçok ticari etkinli¤in yap›labilirlik
koflullar›n› haz›rlam›flt›r. Günlük yaflama etki boyutunda
düflünürsek poker oyunu da birçok insan›n hayat›n› karartm›flt›r.
Ancak bu karar›fl, insan yaflam›n›n üretken zaman›n› “bofl
zaman=oyalanma” mant›¤› ile e¤lence-oyuna bo¤ulmas› bir
yana at yar›fl›, flans topu, say›sal loto vb. yeni medya destekli
oyunlarda oldu¤u gibi kitlesel bir yayg›nl›k düzeyine
ulaflmam›flt›r.

Telgrafla yaflanan bu k›r›lma “yavafl” haberleflmeye nokta
koyarken, iletiflimde sa¤lanan h›z-güvenlik de olaylar-
geliflmeler-piyasalar hakk›ndaki malumat›n içinde bar›nd›rd›¤›
“de¤erin” büyüklü¤üne ba¤l› olarak iletiflim araçlar›n›-ortam-
lar›n› sosyoekonomik yaflam›n her alana daha büyük bir güçle
sokmaya bafllam›flt›r. Örne¤in telefon, sadece gazetelerin, haber
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ajanslar›n›n “taze habere” duyduklar› gereksinimi karfl›lamakta
daha etkin-esnek bir iflleyifle kavuflmas›na katk›da bulunmakla
kalmam›flt›r. Yeni iletiflim teknolojileriyle yeni büro makineleri
yan yana flirketlerin gereksinim duydu¤u zaman ve mekân
engelini (merkezdeki tüccarlar›n komisyoncu-arac› unsurlar›
devre d›fl› b›rakma giriflimleri) aflmaya; ifl gücünü esnek, kontrol
mekanizmalar›n› “örtük” kullanmaya dayal› örgütsel uygula-
malara (esnek üretim, derin denetim) kap›lar› aralam›fllard›r.

Telefon, radyo, televizyon ve günümüzde de Internet
teknolojik yöndeflmeden ald›¤› h›zla salt kurum-kurulufllar›n ya
da ifl yerlerinin de¤il tek tek hanelerin içine girmifl, günlük
yaflama özgü pratiklerin gerçeklefltirildi¤i dizi-ortamlar olarak
yaflamlar›m›z›n ayr›lmaz parçalar› haline gelmifllerdir.
Televizyonun reklâm verenler için “al›c› tarafta okuma-yazma”
bilmesi gerekmeyen tüketicinin bulundu¤u, tek kaynaktan çok
noktaya kitlesel iletiflimde yeni bir seçenek olarak ortaya ç›k›fl›,
gündelik sosyal etkileflimin merkezi u¤raklar›ndan birisi olan
“pazar”› devre d›fl› b›rakmaya bafllam›fl; ortak kamusal mekân-
larda yüz yüze iletiflimin destekledi¤i dayan›flmac› toplumsal
yap›lar çözülmeye bafllam›flt›r. 

Art›k Internet’siz bir yaflam› neredeyse düflünemez hale
geldi¤imiz; e¤lence-oyun yan› öne ç›ksa da çeflitli televizyon
programlar›nda Internet ba¤lant›l› bilgisayarlar›yla odalara
kapanan ça¤dafl Robinson Crusoe’lar›n bize onun vazgeçilme-
zli¤ini, ne kadar harika bir ortam oldu¤unu kan›tlamaya
çal›flt›klar› bir dünyada yaflamaktay›z. Bir e¤retileme olsa da
burada milyonlarca kifli ve kurumun, serbestçe
haberleflebildi¤ini düflünmek hofl bir duygu. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi’nce 28.05.2003 tarihinde kabul edilen ‹nter-
net Üzerinde ‹letiflim Özgürlü¤ü Üzerine Deklarasyonu’nun
giriflinde yer alan “ifade özgürlü¤ünün önemi nedeniyle kiflilerin
ifade ve bilgiye eriflim özgürlü¤ü esast›r. Bu özgürlükler ancak
kanunlarda belirtilen hâllerde s›n›rland›r›labilir” (Madde 3)
düzenlemesiyle bilgi edinme ve ifade özgürlü¤üne özel bir önem
verildi¤ini de göstermektedir.

Ancak bu kabuller, düzenlemeler Internet’in kontrol
amac›yla “kolayl›kla” kullan›labildi¤ini, evlerimizin içine giren
etkileflimli çoklu ortam teknolojileriyle (interactive home-based
multimedia) gözetimin giderek daha olanakl› hale geldi¤i
gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Yeni sansür teknikleri, Internet’in
yayg›nlaflma ve kullan›m›n›n art›fl›na koflut olarak geliflim gös-
teriyor. Örne¤in dünya nüfusunu oluflturan yaklafl›k 7 milyar
insandan sadece 1 milyar›n›n elektronik a¤a girmesi durumunda
kontrol edilmesi gereken veri miktar› birkaç trilyona ulaflmak-
tad›r. Veriler bu kadar çok ve bu verileri kontrol edecek, incele-
meye tabi tutacak personel say›s› yetersiz kalsa da sorun analiz
yaz›l›mlar› ile “kolayca” çözülebilmektedir.  Di¤er yandan bil-
gisayar›n IP (Internet Protocol) numaras›na göre kullan›c›lar›n
ba¤lant›s› engellenebilmekte, arama motorlar›na (Search
Engine) girilen sözcükleri filtreleyerek zararl› içerik takibi
yap›labilmekte, Internet sitelerine eriflim belirli dönemlerde
(Çin’in Internet ansiklopedisi Wikipedia’ya, Pakistan’›n Google’a,
Türkiye’nin de k›sa süreli de olsa YouTube’a eriflimin engellen-
mesi örnekleri) engellenebilmektedir.

ER‹fi‹M OLARAK ‹LET‹fi‹M
Eriflim olarak iletiflime hayat veren telekomünikasyon

altyap›s›yla iliflkili olarak yaflanan dönüflüm sürecini kilometre
tafl› niteli¤indeki üç ana geliflmeyle özetleyebiliriz: Bunlardan ilki
gerçek zamanl› ve iki yönlü sesli iletiflime olanak veren telefo-
nun icad›d›r. ‹kincisi kullan›c›lara mekândan ba¤›ms›z olarak
hareket halindeyken iletiflim olana¤› veren hücresel mobil
teknoloji (GSM) yani cep telefonlar›d›r. Üçüncüsü ise yüksek
h›zda telsiz eriflim olana¤›yla Internet tabanl› hizmetleri
birlefltiren ve cep telefonlar›ndan radyo çözümleriyle Internet
erifliminin gerçeklefltirilmesini dolay›s›yla Internet üzerinden
verilen hizmetlerin önünü açan geliflmelerdir.

Telekomünikasyon altyap›s› bir a¤ yap›lanmas›d›r. Bu
yap›lanma ister somut ister soyut (sanal) nitelikte olsun sonuçta
(en az üç ö¤eden kurulu) bir örgütlenme modelidir ve temelde
zaman›n (dirençli) ve mekân›n (dolafl›m aln›n› geniflletilen) bu a¤
yap›lanmas›yla evcillefltirilmesini, hükmedilebilir hale getirilmesi-
ni hedefler. Ortaça¤da manast›r örgütlenmesi a¤ yap›lanmas›n›n
somut örneklerinden birisini olufltururken, günümüzdeki kablolu
flehirler ya da a¤ toplumu tan›mlamalar› da yeni iletiflim ortam›na
uygun düflen en genel ve soyut örne¤i oluflturmaktad›r.

A¤ yap›lanmas›, bir iletiflim modeli (medya a¤lar›), enfor-
masyon, para veya hizmet ak›fl›n›n (tafl›mac›l›¤›n›n) geçti¤i
altyap› (fiziki a¤lar), kanallar sistemidir. Postadan telgrafa, tel-
sizden telefona, radyodan televizyona, cep telefonundan
Internet’e, e¤itim ya da dini kurumlardan bas›n-yay›n
organlar›na kadar enformasyonu iletiflim araçlar›n›n “bütününe”
kablo ya da atmosferi (radyo dalgalar›n›) kullanarak yayan bir
“da¤›t›m a¤›”d›r. Örne¤in popüler web sitelerinin özellikle girifl
sayfalar›na yerlefltirilen, s›kça güncellenebilen grafik-animasy-
onlu reklâmlara konu olan ürün-hizmetlerin çevrimiçi sat›fl›nda
oldu¤u gibi. Bu reklâmlardan ana siteye ba¤lant› verilerek
‘müflterinin’ al›ma yönlendirilebilmesi, reklâm verenlerin bu yeni
da¤›t›m-pazarlama (e-pazarlama) ortam›na daha fazla ilgi duy-
malar›na neden olmaktad›r.

Matellart’›n (2004: 99) “Bilgi hiç olmad›¤› kadar güç demek-
tir” sözünü hakl› ç›karacak biçimde bu yeni tan›t›m-pazarlama-
da¤›t›m ortam›, güç ve paran›n belli ellerde toplanabilmesi için
enformasyonun engelsiz dolafl›m›n› olanakl› k›lmaktad›r. Verici-
al›c› aras›nda taraflar›n ifllevsel özelliklerine göre içerisinde
siyasi-ekonomik etkinlikler de dâhil olmak üzere iktidar iliflkileri,
zamana ve mekâna iliflkin her tür ‘uzakl›k’ durumu afl›larak
kurulmaktad›r.

A¤ üzerinden kurulan ba¤lant›n›n uygunlu¤u, bunun farkl›
biçimlerde yap›land›r›labilmesinden kaynaklanmaktad›r. Kablolu
televizyon a¤lar›nda tek noktadan çok noktaya (üzüm salk›m›),
telefon a¤lar›nda tek noktadan tek noktaya ya da Internet
üzerinden bilgisayarlar aras› veri iletifliminde oldu¤u gibi sis-
teme dâhil tüm uç birimlerin kapal› bir devre içerisinde birbir-
leriyle kurduklar› çok noktadan çok noktaya ba¤lant› gibi.

Günümüzde Internet kullan›m yayg›nl›¤›n›n özellikle ticari
etkinlikler alan›ndaki uzant›lar› dikkat çekici boyutlardad›r.
Ancak a¤ yap›lanmas›n›n sivil toplum örgütlenmesinin kurul-
du¤u, dayan›flmac› siyasal-sosyal etkinliklerin, toplumsal sorun-
lara iliflkin forumlar›n düzenlenebildi¤i bir toplumsal a¤ oldu¤u-
olabildi¤i de unutulmamal›d›r. Bu ba¤lamda yeni medyan›n üzer-
ine kurulu oldu¤u a¤ yap›lanmas› her an, her yerden, herkesin
iletiflim ortam›na dâhil olabilme olana¤›na kavuflmas› anlam›na
gelmektedir. Dolay›s›yla eriflim olarak adland›rd›¤›m›z iletiflim
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ortam›na dâhil olabilme olana¤›n›n engellenmesi ya da k›s›tlan-
mas›, bireylerin veya gruplar›n sosyal, kültürel ve siyasal
yaflama kat›l›mlar›n›n da k›s›tlanmas› anlam›na gelmektedir.
Internet’in “temel” iletiflim ortamlar›ndan bir olarak
yayg›nlaflmas›na koflut olarak eriflim sorunu da demokratik,
dayan›flmac›-örgütlü toplum aç›s›ndan önemli etkileri olan-ola-
bilecek bir sorun olarak görülmek durumundad›r.

Bu etkiyi vatandafl-devlet iliflkisi düzeyinde vatandafllar›n›n
bilgiye eriflimi ve bu bilgiyi insani geliflimleri için kullan-
abilmeleri için gerekli ortam›n (altyap›) yarat›lmas› anlam›nda
enformasyon politikalar› ba¤lam›nda tart›flabiliriz. Bu ba¤lamda
eriflimin kapsam›na sadece altyap› de¤il ayn› zamanda siyasi
iradenin, vatandafllar›n›n kamusal bilgi gereksinimini giderme
yönündeki uygulamalar› da girmektedir. Nitekim giderek
geniflleyen say›sal uçurumun özellikle geliflmekte olan ülkelerde
ve yine bu ülkelerin yoksul-güçsüz kesimleri aç›s›ndan yaratt›¤›
toplumsal yaflama kat›lamama sorunu bu durumun en aç›k
göstergesidir. Kamu hizmetlerinin niteli¤i de¤iflmedikçe bun-
lar›n elektronik olarak verilmesi kamu yönetiminde etkinlik
anlam›na gelmeyecektir. Bireyler, kendi insani geliflimleri için
harcayacaklar› zaman›, bu kez de arada hâkim olamad›klar›
teknolojik araçlar›n ve yeni mazeretlerin oldu¤u bir ortamda
harcayacaklard›r.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’nda (md. 22) oldu¤u gibi pek
çok ülke, anayasalar›nda vatandafllar›n›n haberleflme özgürlük-
lerini yasalarla koruma alt›na alm›fllard›r. Bu özgürlü¤ün bir
uzant›s› niteli¤inde olmak üzere yönetenlerin kamuya hesap
verme sorumlulu¤u çerçevesinde vatandafllar›n idarenin uygula-
malar›na iliflkin olarak bilgi edinme-alma hakk› da (4982 say›l›
Bilgi Edinme Hakk› Kanunu) girmektedir. Bu hakk›n idarenin
tutum ve içrekli¤inden ayr› olarak vatandafllar›n sahip oldu¤u
olanaklarla da yak›ndan iliflkisi bulunmaktad›r. Özellikle devlet-
vatandafl aras›ndaki geleneksel iletiflim etkinli¤inin önünde
engel oluflturan zaman ve mekân gibi iki önemli k›s›tl›l›k ço¤u
durumda bilgi edinme-alma hakk›n›n fiilen kullan›lmas›nda ciddi
engeller oluflturmaktad›r. ‹flte yeni medyan›n, iletiflim etkinlikleri
çerçevesinde, en son-güncel verilere ulaflmaktan bulunulan yer-
den kamuoyu yoklamalar›na, seçim ve referanduma kat›lmaya,
siyasetçilerin seçmenleriyle müzakeresinden halk›n flikâyetleri-
ni dinleme ve yan›tlamaya kadar zaman ve mekân sorununa
getirdi¤i çözümler, bu hakk›n uygulamada daha “kullan›labilir”
hale gelmesini desteklemifltir.

Yeni iletiflim teknolojileriyle ba¤lant›l› olarak
vatandafllar›n›n kamusal bilgi gereksinimini giderme konusunu
vatandafl-medya iliflkisi düzeyinde Internet gazetesi örne¤inden
hareket ederek de de¤erlendirebiliriz. Günümüzde “Internet
gazetesi” kapsam›nda ticari aray›fllar›n yöneldi¤i temel hedef,
kâ¤›d›n olmad›¤› tafl›nabilir bir iletiflim ortam›n› oluflturmak olsa
da, bu durum konunun toplumsal-siyasal bir yans›mas›n›n
olmayaca¤› anlam›na gelmemektedir. Bu yans›may› eski, hiyer-
arflik, bir kifliden birçok kifliye do¤ru yönlenmifl iletiflim yap›s›n›n
Internet’in sundu¤u olanaklar› (bunlar› destekleyen yaz›l›mlar›
da) kullanarak yeni, çok kifliden çok kifliye yönelik “demokratik”
bir iletiflim modeline dönüfltürmek fleklinde tan›mlayabiliriz.
Dolay›s›yla “alternatif medya ve haber elefltirisi” niteli¤iyle öne
ç›kan Internet gazeteleri (elefltiri siteleri), haberi hem içerik hem
de haber seçimi anlam›nda egemen medyadan farkl› sunman›n

ötesinde; geleneksel güç-iktidar (siyasal iktidar-medya;
ekonomik iktidar-medya) iliflkilerinin d›fl›nda tan›mlanan ve
demokratik, dayan›flmac› toplum aç›s›ndan önemli bir habercilik
anlay›fl›n› yans›tmaktad›rlar. Bu s›ra d›fl› özellikleri nedeniyle
Irak Savafl› boyunca, Amerikan halk› bile kitlesel olarak yabanc›
gazetelerle elefltiri siteleri niteli¤indeki Internet gazetelerini
izleme gere¤i duymufllard›r. 

Internet üzerinden yay›n yapan yeni elefltirel haber siteleri,
zaman ve mekân k›s›tlar›n› ortadan kald›rarak genifl çapl› bir
iletiflimsel bütünleflmeye de zemin haz›rlamaktad›rlar. Farkl›
kimlikler de bu zemin üzerinde yeni aidiyet biçimleri kazanmak-
ta; yersizleflmifl yurtsuzlaflm›fl y›¤›nlar›n ulusal politika ve
kültürel etkileflime kat›lma olanaklar›n› art›rm›fl bulunmaktad›r.
Buradaki yarat›c› düflünce ‘esnek’ düflünce a¤lar›n›n yard›m›yla
çeflitli topluluklar›n zaman ve mekân k›s›tlar›n› aflarak gerek
kendi içlerinde gerekse farl› gruplarla küresel düzeyde
dayan›flmac› bir örgütlenme kültürü gelifltirebilme, toplumsal
belle¤i canl› ve taze tutma olana¤› bulmalar›d›r. Bu yeni
örgütlenme biçimi, TBMM’ne daha çok kad›n milletvekili sokma
giriflimi örne¤inde sergilendi¤i gibi Sivil Toplum Kurulufllar›n›n
siyasal-toplumsal yaflam›n biçimleniflinde politika oluflturma
süreçlerini çeflitli kampanyalara yürüterek kat›l›m›n› daha s›kça
kullan›lacak bir kanal olarak gündeme getirmifltir.

Nairobi’de kurulan emek mücadeleleri a¤›,  aktivist entelek-
tüellerin a¤›, çiftçi ve köylü a¤›, Irak ve Ortado¤u ile ilgilenen
Savafl Karfl›t› a¤› yan›nda su hakk›, HIV/AIDS’le mücadele, insan
haklar› için kurulmufl a¤lar bu yeni “esnek” örgütlenmeye örnek
olarak gösterilebilir. Bu a¤lar, kifli-grup görüfllerinin kolektif
platformlara tafl›nmas›na arac› olmaktad›r. Demokrasiyle kaste-
dilenin ne oldu¤u, kime iflçi denilece¤i, sivil toplumun ne oldu¤u,
gelecekteki dünyay› yap›land›r›rken siyasal partilerin rolünün ne
olaca¤› üzerine ciddi tart›flmalar ve müzakereler olmaktad›r. Bu
tart›flmalar amaçlar› tan›mlamaktad›r ve kurulan a¤lar da yaz›l›
ve görsel belgelerin kolektif üretim ve paylafl›m› temelinde bu
amaçlar› gerçeklefltirmenin en önemli arac› durumun gelmifltir. 

Yeni iletiflim teknolojilerinin eriflimle iliflkilendirilmesi
gereken alternatif olanaklardan biri de Internet yoluyla uzaktan
e¤itim konusudur. Günümüzde çeflitli üniversitelerin “yaflam
boyu e¤itim” kapsam›nda açt›¤› sertifika programlar›na ek
olarak yayg›n üniversite e¤itiminde görece zay›f konumdaki
üniversitelerin ö¤retim eleman› (tele konferans) yan›nda e¤itim-
ö¤retim kaynaklar›n›n da paylafl›lmas›, bu alternatif olana¤›n
kaynaklara tüm toplumsal kesimlerin eriflebilirli¤ini sa¤lamas›
noktas›nda toplumsal geliflme aç›s›ndan önemli oldu¤unu
göstermektedir.  Geleneksel ö¤retmen ö¤renci iliflkisi, gerçek
zamanl› yüz yüze iletiflimin s›cakl›¤› üzerine kurulu olmakla bir-
likte kapanan köy yollar›, yetersiz derslikler, bofl geçen dersler,
kitab› olmayan kütüphaneler düflünüldü¤ünde e¤itim-ö¤retim
kalitesinin art›r›lmas› aç›s›ndan zaman ve mekân engelinin
afl›labilirli¤i hiç de az›msanacak bir de¤er de¤ildir.

Yeni iletiflim teknolojileri, gerekli-ihtiyaç duyulan içeri¤in
oluflturulmas›, güncel tutulmas› kofluluyla her alanda bilgi topla-
mak ve e¤itici etkinliklerde bulunmak aç›s›ndan genifl olanaklar
sunmaktad›r. Bu yan›yla Internet, e¤itim CD’lerinden, belli
mesleklerin ve becerilerin ö¤renilmesine iliflkin benzetim pro-
gramlar›na kadar pek çok ö¤retim tekni¤inin vazgeçilmez sanal
ortam› haline gelmifltir. Teknoloji destekli uzaktan e¤itim
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sayesinde k›sa sürede, daha az maliyetle belirli dönemlerde
uygulama etkinliklerini organize ederek geleneksel e¤itim yön-
temlerinin sa¤lad›¤› mesleki biçimlenmenin edinilmesi olanakl›
hale gelmifltir.  

Bu olumlu olanaklara karfl›n, Internet’in tüm bu olumlu
katk›lar›n›n yan› s›ra bir enformasyon okyanusunda, afl›r› enfor-
masyon bollu¤unda “bo¤ulmak”, belirsizlikler içinde yolunu kay-
betmek gibi bir olumsuz durum da söz konusudur. Dolay›s›yla
sorun enformasyonun k›tl›¤›nda de¤il bollu¤unda ve bu bolluk
içinde ifle yarar-güvenilir olana “eriflimde” yatmaktad›r.  Bu
ba¤lamda, bilgiye eriflim özgürlü¤ü de belirsizleflmekte, kaotik
bir özgürlükler alan› haline gelmektedir. Bu nedenle de
günümüzde güvenilir-güncel içerik yaratma yan›nda bu nitelik-
teki enformasyona kolayca ulaflma, di¤erlerini ise filtre etme
konusunda yeni iletiflim teknolojilerini (ve yaz›l›mlar›) göreve
ça¤›racak giriflimlere, politikalara olan gereksinim hiç olmad›¤›
kadar artm›fl bulunmaktad›r. Bu çerçevede bir baflka sorun da,
etik d›fl›-istekleri sömüren enformasyon ve bunlara karfl› “etki-
siz” kalan hukuki yapt›r›mlard›r. Sanal kimlikler, belirsiz-takma
ve kaygan kimlikler oldu¤undan, yapt›r›mlar›n uygulanaca¤›
kimlikler de gizlenmifl kimliklere dönüflmektedir. K›sacas› yeni
olanaklar, yeni kayg›lar› da beraberinde getirmekte; bu kayg›lar›
aflmak için de olabildi¤ince kat›l›mc› politik bir “olgunlaflma”
döneminin yaflama geçirilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda TBMM'de 04.05.2007 tarih ve 5651 say› ile kabul
edilen “Internet ortam›nda yap›lan yay›nlar›n düzenlenmesi ve
bu yay›nlar yoluyla ifllenen suçlarla mücadele edilmesi hakk›nda
kanun tasar›s›” bu olgunlu¤a henüz ulafl›lamam›fl oldu¤unu
göstermektedir. Internet gibi sanal bir ortamda aray›fllar,
bulunufllar, karfl›laflmalar ve etkileflim gerek amaç gerek tarz-
tutum olarak büyük bir çeflitlilik göstermektedir.  Bu özelli¤i
nedeniyledir ki Internet geleneksel iletiflim araç-ortamlar›ndan
farkl› olarak çok say›da insan› bir konu ya da sorun etraf›nda
örgütleyebilme yetene¤iyle daha ifllevsel bir görünüm sunmak-
tad›r. Oysa özellikle eriflimle ilgili olarak filtreleme ve benzeri
yöntemlerle Internet ç›k›fl›nda eriflimin engellenmesi, geleneksel
medyadaki “kaynakta sansür” uygulamas›na denk düflen,
Internet’in farkl›-alternatif ifllevselli¤inin önünü kesen bir uygu-
lamad›r. Filtreleme yaz›l›mlar›n›n evler, okullar, Internet evler
gibi çocuklar›n Internet'e eriflebilece¤i yerlerde uygulanmas›
gerekli bir düzenleme olabilir ancak eriflimin ç›k›flta-kaynakta
engellenmesi eriflkinlerin hangi içeri¤e erifleceklerinin seçici bir
sansür kurulunun onay›na tabi k›l›nmas› demektir.

SEÇ‹M YA DA TERC‹HLER OLARAK ‹LET‹fi‹M
Seçim ya da tercihler boyutunda iletiflim olgusuna

bakt›¤›m›zda ana tart›flman›n görsel-iflitsel medyan›n gündeme
getirdi¤i “dünyaya aç›lan pencere” e¤retilemesinden “dünya
parmaklar›m›z›n ucunda” e¤retilemesine geçilmesi üzerinden
yürüdü¤ünü söyleyebiliriz. Örne¤in dünyan›n en büyük bilgi site-
si; felsefeden edebiyata, sosyolojiden antropolojiye, sanat tari-
hinden dilbilime, nükleer t›ptan flifal› bitkilere kadar engin bir
baflvuru kayna¤› niteli¤indeki Wikipedia, daha flimdiden sanal
ortamda bu yeni iletiflim anlay›fl›n› temsil edebilecek bir
e¤retilemeye dönüflmüfl durumdad›r. 

“Dünya parmaklar›m›z›n ucunda” e¤retilemesi bir yan›yla
bireylerin-ailelerin uç kullan›c›lar s›fat›yla enformasyon ve

medya ürünlerini (maddi ürünler dâhil) kendi ekranlar›ndan
seçebilmelerine (Ne Gördüyseniz Onu Elde Edersiniz), di¤er
yan›yla da siyasal tercihler-seçimler anlam›nda demokratik
sürece eflit biçimde kat›l›ma özleminin de Internet’le
giderildi¤ine göndermede bulunmaktad›r.

Gündelik tüketim ihtiyac›n›n karfl›lanmas› noktas›nda Internet,
elektronik al›fl-veriflin, sermaye hareketlerinin, para transfer-
lerinin baflat tan›t›m-pazarlama-da¤›t›m ortam›, “pazaryeri”
haline gelmifltir. Dünyada Internet abonesi say›s›n›n 2006 y›l›nda
yaklafl›k 1,2 milyar oldu¤unu ve 2000–2006 döneminde y›ll›k art›fl
oran›n›n yaklafl›k % 20 düzeyinde gerçekleflti¤ini (Information
Economy Report 2006: The Development Perspective, Prepared by
The Unctad Secretariat)  düflünürsek bu pazaryerindeki “ekono-
minin” büyüklü¤ü daha iyi anlafl›labilir. Cep telefonu cephesinde
de durum, çok h›zl› bir yayg›nlaflma sürecini ortaya koymaktad›r.
Dünyadaki cep telefonu abonelerinin say›s›n›n 2006 y›l›nda
yaklafl›k 2,5 milyara ulaflm›flt›r. Bu alanda 2000–2006 döneminde
y›ll›k art›fl oran› % 20–25 aras›nda gerçekleflmifltir. Bu seyrin bir
an devam edece¤ini düflünürsek 2010 y›l›nda say›n›n 4,5 milyar
aboneye ulaflmas› olas›d›r. Bu da geliflmifl ülkelerde neredeyse
herkese birden fazla hat; geliflmekte olan ülkelerdeyse herkese en
az bir hat anlam›na gelmektedir. Öte yandan cep telefonlar› birçok
farkl› pazar› da içine almaya bafllad›. 3G altyap›s›n›n ard›ndan
mobil cihazlar art›k internet erifliminde ve internet tabanl›
hizmetlerde de önemli rol oynuyor. Örne¤in toplam müzik
sat›fl›n›n%6's›na ulaflan say›sal müzi¤in %50'si cep telefonlar›
üstünden sat›n al›n›yor. Bu rakam Japonya gibi ülkelerde %90'a
ulaflm›fl durumda. Bunun anlam›, “küresel pazar›n” 2010 y›l›nda hiç
olmad›¤› kadar somut ve kapsay›c› bir niteli¤e kavuflaca¤›; birey-
lerin de tüm “tüketim” tercihleriyle-seçimleriyle reklâm veren-
lerin hizmetine aç›k olaca¤› bir al›c›-sat›c› iliflkisine girece¤idir.

Siyasal tercihler-seçimler anlam›nda demokratik sürece eflit
biçimde kat›l›m cephesinden bak›ld›¤›nda ise Internet, medya
okur-yazarl›¤› kavram› üzerinden de tart›fl›lan ve her türden
merkezi enformasyon sistemine, özellikle de devlet karfl›s›nda
“görece” de olsa özgürleflebilme olana¤› sunan bir araç-ortam
niteli¤i kazanmaktad›r. Görece diyoruz çünkü önceki bölümde
de¤indi¤imiz denetim-kontrol olanaklar›, bu ortam›n tümüyle
s›n›rs›z-sahipsiz bir özgürlükler alan› olarak tan›mlanmas›n›
oldukça tart›flmal› hale getiriyor.  

Bu ba¤lamda yeni iletiflim teknolojileri, kullan›c›lardan salt
okuma-yazma yetene¤i d›fl›nda bilgisayar kullanabilme,
Internet’e girebilme, e-postalar› okuyup yan›tlayabilme, çeflitli
yaz›l›mlar arac›l›¤› ile bu etkinli¤ini güvenilir ve sürdürülebilir
tutabilme gibi yeteneklerin yan› s›ra daha fazla maddi olanaklar
da talep etmektedir. Bu süreçte mesaj-içerik yaratabilme, bun-
lar› paylafl›ma açabilme yetene¤i, ikinci bir süreci yani “yorum-
lay›c›, aç›klay›c› yetenek ve olanaklar›n farkl› toplumsal kesimler
içinde yay›lmas›”n› da destekler niteliktedir. Örne¤in haber
içerikleri söz konusu oldu¤unda bireyin, gazetecilerin mesle¤e
özgü pratikleri içinde oluflturduklar› metinleri çözümleyip,
de¤erlendirebilmeleri daha “yap›labilir” hale gelir. 

Ancak medya okur-yazarl›¤› konusunu içerik, eriflim, çözüm-
leme-de¤erlendirme kavramlar› çerçevesinde okura özgü bir
‘yetenek/yeteneksizlik’ karfl›tl›¤› biçiminde kurmak (yetenek
temelli yaklafl›m), haber ve bilgi kaynaklar›na eriflim, içeri¤in
anlam›-alg›lanmas›, üretimi, da¤›t›m›, depolanmas› üzerinde ver-
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ilen iktidar-denetim kurma mücadelesini de büyük ölçüde
gözlerden kaç›rmaya yard›mc› olmaktad›r. Sorun bu haliyle
büyük ölçüde medya okur-yazarl›¤›n›n kurumsal kullan›m› yani
üçüncü süreçle ilgilidir.

Medya okur-yazarl›¤› deneyiminin somut ç›kt›lar› anlam›nda
sembolik temsiller (medya metinleri), yaz›-görüntü-ses format-
lar›n›n bütünlefltirilebildi¤i biliflim teknolojileri destekli medya
ortamlar›nda böylesi mücadeleler için çok daha kullan›fll›, mad-
dileflmifl dolay›s›yla güvenilirli¤i artm›fl malzemeler haline
gelmektedir. Metinsellik, rekabet ve iktidar kavramlar›
ba¤lam›nda sembolik temsillerin kurumsal yap›lanmalar
aç›s›ndan toplusal kontrolün ve düzenin sa¤lanmas›nda etkili ya
da tam tersi yönde s›radan insan›n bunlar› seçkinci, ayr›mc› ve
eflitsizliklerin kayna¤› olarak görenler karfl›s›ndaki özgürleflme
mücadelesinde ilerici birer araç olarak görülmelerinin nedeni de
bu özelliklerinden kaynaklanmaktad›r.

Ancak bu yeni ve alternatif ortamda oluflan kamuoyunun iki
ay›rt edici özelli¤i bulunuyor. Birincisi mesaj› gönderen ile alan
aras›ndaki düflünsel eflitlik mesaj›n inand›r›c›l›¤›na uyar›c› etkisi
yap›yor; ikincisi ise, Internet üzerinde sunulan enformasyonun
bollu¤u, mesaj›n al›c›s›n› yak›nl›k etkisi ile mesaj›n inand›r›c›l›¤›
konusunda teslim al›yor. Bu durumda da Türkiye'de Internet'in
tüm topluma salg›n gibi yay›lan muhtelif komplo teorilerinin,
›rkç›-floven söylemlerin, anti-demokratik politikalara dönük
tutundurma kampanyalar›n ana arac›-ortam› olarak kullan›lmas›,
tesadüfî bir olgu olmaktan ç›k›yor. 

Günümüzde okur etkileflimli, kitlesizlefltirilmifl, göreceli de
olsa içerik konusunda (zaman, konu ve bulunulan ortam
aç›s›ndan) seçim yapabilme olana¤›n›n (neyin içinden
yap›ld›¤›na ba¤l› olarak seçimin özgürlükle güçlü bir iliflkisi
oldu¤u söylenemez) kendisine tan›nd›¤›; metnin, sesin, hareketli
ya da dura¤an görüntünün bulufltu¤u “yeni” bir medya ile karfl›
karfl›yad›r. Ancak bu durum, yeni medyada maddileflen teknik
donan›m›n (teknolojik ara yüzün-interface) okurdan, onun
yeteneklerinden ba¤›ms›z ve tek tarafl› olarak sundu¤u bir
olanak-ifllev olarak görülmemelidir. Özellikle eriflim kavram› ile
belirginlik kazanan bu durum okuru, içeri¤i üreten ve tüketen
di¤er bireylerle kurumsal yap›larla etkileflimli hale getiren
dinamik ve toplumsal bir sürece iflaret etmektedir. Yaz›l›-bas›l›
metnin (text) bir okuru oldu¤unda anlam ve de¤er kazanmas› ya
da bireylerin okuma-yazma bilmeleri durumunda toplumsal
yaflama daha etkin bir biçimde kat›l›m olana¤› bulabilmeleri gibi
yeni medyadaki içerikler de eriflilebilir dolay›s›yla da
paylafl›labilir, anlafl›labilir ve yorumlanabilir olduklar› ölçüde
anlam ve de¤er kazanmaktad›rlar.

Öte yandan tercihler, yeni medyan›n kullan›m›n›n ve buna
ba¤l› olarak da yayg›nlaflmas›n›n temel belirleyicilerinden birisi
haline gelmektedir. Üstelik geleneksel medyada (bas›l›, görsel-
iflitsel) tercihler (ve de eriflim) hem oylum hem de co¤rafya
ölçe¤inde yeni medyaya oranla çok daha s›n›rl› kal›rken gelenek-
sel medyada bunun ayn› zamanda içeri¤i üretenle tüketenin
ayr›lmas› anlam›na geldi¤ine de dikkat etmemiz gerekmektedir.
Bu ayr›flma, içerik üretimi taraf›nda seçimin ideolojik, kültürel,

ticari ve de mesleki bir tak›m ölçütlere göre yap›ld›¤›, tüketiciler-
den büyük ölçüde ba¤›ms›z olarak iflleyen bir sürecin de ifadesidir. 

Sonuç olarak bu de¤erlendirme yeni medya ortam›n›n ya da
en önemli örne¤i oluflturan Internet’in böylesi bir ayr›flmay› içer-
medi¤i anlam›na gelmemelidir. Nitekim düflüncenin,
paylafl›ld›¤›nda “üretilmifl” olabilece¤ini varsayarsak eriflilebilir-
lik ve seçim kavramlar›n›n vurgu yapt›¤› paylafl›m süreci
olmadan da düflüncenin “eyleme” dönüflemeyece¤ini,
geliflemeyece¤ini, var olma nedenini somutlaflt›ramayaca¤›n›
söyleyebiliriz. Dolay›s›yla Internet’in sansürlenmesi, denetlen-
mesi yönündeki giriflimlerin alt›nda yatan temel neden de
asl›nda bu yeni arac›n-ortam›n sahip oldu¤u aç›l›mda yani bir-
birinin tamamlay›c›s› “bilgilenme ve eylemlik haline” verdi¤i
önemli destekte yatmaktad›r.

Bu durumda iletiflim politikalar›, bu konuda siyasal iktidar-
lar›n politika tercihleri önem kazanmakta, medya okur-
yazarl›¤›n›n özendirilmesi hedefi ile iletiflim hizmetlerine dönük
politikalar›n hedefleri aras›ndaki uyum ya da uyumsuzluk
elefltirel bak›fl›n odaklanmas› gereken temel ilgi alan› haline
gelmelidir. Yeni medyan›n arac›l›k etti¤i iletiflim ve enfor-
masyondan elde edilecek kazan›mlar belirli bir güce-iktidara
sahip olmakla olmamak aras›ndaki ayr›ma göre mi belirlenecek-
tir? Örne¤in yabanc› sermayenin yönetime geldi¤i Türk
Telekom'un yeni sabit telefon tarifesinin onaylanmas›
“Türkiye'de ilk defa flehirleraras› arama fiyatlar› flehiriçi
konuflmalar seviyesine inecek” müjdesiyle duyurulurken bunun
nas›l sa¤land›¤›n› aç›klama gere¤i duyulmam›flt›r. Oysa bu
indirim, hane halk›n›n en çok kulland›¤› flehiriçi telefon
konuflmalar›na yaklafl›k % 20 zam yap›larak; tarifelerde dar
gelirli kullan›c›lar için zam, konuflma yo¤unlu¤u yüksek olan
holding kullan›c›lar› için ucuzlama getirilerek
gerçeklefltirilmifltir.

Di¤er taraftan bilgisayar pazar›nda yaflanan “yaz›l›m›
donan›ma yap›flt›rma” uygulamas›, serbest ve aç›k kaynak kodlu
yaz›l›mlar›n yeni medya alan›nda kullan›c›ya istedi¤i yap›lan-
may› kendisinin belirlemesi, çok daha ucuza yaz›l›m kopyalay›p,
paylaflabilmesi olanaklar›n› engellemektedir. Oysa bu alanda
yaz›l›m› özel mülkiyete tabi bir ürün olmaktan ç›karan böylece
kullan›c›lar aç›s›ndan maliyet düflürücü, yaz›l›m flirketleri
yan›nda faaliyet alanlar› nedeniyle yo¤un yaz›l›m kullan›c›s› kon-
umundaki di¤er flirketler aç›s›ndan da rekabet yetene¤i
kazand›r›c› yans›malar› olan Genel Kamusal Lisans (GPL) gibi
lisans düzenlemelerini devreye sokmak gerekmektedir.

Dolay›s›yla her f›rsatta Türkiye’yi bir bilgi toplumuna
dönüfltürme çabas› içinde olanlar, medya okur-yazarl›¤›n›n
böylesi bir toplumda yurttafl olman›n gere¤i ve ayr›lmaz bir
parças› haline gelifline tan›k olarak, iletiflim hizmetlerine yap›lan
zamlar›, “ucuza konuflun” slogan›na s›¤›narak meflrulaflt›rama-
zlar. Bunun anlam›, küreselleflmifl bir dünyada yar›flma
kültürünün ve ekonomik ç›karlar›n daha öncelikli bulundu¤unun,
yurttafl yerine “tüketici” kavram›n›n benimsendi¤inin dolay›s›yla
da her alanda oldu¤u gibi medya kullan›m›nda da sorumlulu¤un
devletten bireye at›ld›¤›n›n itiraf›d›r. 
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T
EKNOLOJ‹ hukukla k›yasland›¤›nda, çok daha dinamik, çok
daha de¤iflken bir alan olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Hukuk
fakültelerinde, hukukun dinamik oldu¤u, kendini sürekli

güncelleme, yenileme ihtiyac› hissetti¤i ve bu nedenle statik
olarak tan›mlanan hukuk sistemlerinin bir dönem sonra toplum-
sal geliflime cevap veremez hale gelerek sistemi zor duruma
sokaca¤› ve sistemde bir çöküntüye, zaafiyete yol açaca¤› ifade
edilmektedir. Dolay›s›yla, hukukun oldukça dinamik oldu¤u,
neredeyse her türlü güncel geliflmeye karfl› refleks gösteren
canl› bir yap› oldu¤u ifade edilmektedir. Teknolojideki h›z ve
geliflmelerle k›yaslad›¤›nda, hukuk, bu teknolojik geliflmeler
karfl›s›nda son derece yetersiz kalan, neredeyse stati¤e yak›n
bir durumu ifade eden bir alan konumuna gelmifl bulunmaktad›r. 

Son birkaç y›l içerisinde yap›lan k›smi yasal düzenlemelere
dek, Türkiye'de, haberleflmeyle ilgili son derece yetersiz ve
Cumhuriyet tarihi boyunca, neredeyse 75-80 y›ld›r kullan›lage-
len, de¤iflmeyen yasalar bulunmaktayd›. Örne¤in, haberleflmeyle
ilgili, “Postalara el koyma” diye bir kanun maddesi vard›; haber-
leflmenin en bilinen denetimi o maddeyle sa¤lan›rd›. “Mektup,
koli, vesaire postalar nas›l denetlenecek, nas›l el konulacak,
bunun usul ve yöntemleri nelerdir?” gibi konular› düzenleyen bu
madde ile devlet, h›zl› iletiflim araçlar› içerisinde, mektupla ve
telgrafla haberleflme konusunda bir denetim hakk›na sahipti ve
bu da postalara el koyma mevzuat›yla denetleniyordu. 

Bunun d›fl›nda, Internet'in denetimi, telefon dinleme sistem-
inin denetimi, Bas›n Kanunundaki zaafiyetler nedeniyle bas›n
yoluyla iletiflim konusundaki denetimlerin zaafiyeti giderek
toplumda bir güvenlik kayg›s› oluflturmaya bafllad›. Teknoloji
büyük bir h›zla ilerlerken bunun karfl›s›nda, kanun koyucu yani
Türkiye Büyük Millet Meclisi ayn› refleksle, ayn› h›zla haberleflme
teknolojisindeki geliflmeleri takip edebilecek h›zda güncelleye-
cek bir yasa yapma iradesine sahip olamayacakt›r. ‹stese de ola-
mayacakt›r; çünkü yasa yapma süreçleri a¤›r iflleyen süreçlerdir.
Bu nedenle, genel kanunlarla, genel hükümlerle iletiflimin
denetlenmesi, çok kritik noktalarda özel kanunlarla iletiflimin
denetim alt›na al›nmas›, hukukun genel ilkelerine daha uygun
düflecek, temel insan haklar›na da daha sayg›l›, daha uygun
düflecek bir anlay›flt›r.

Burada önemli olan, hukuk sisteminin meseleye nereden
bakt›¤›d›r. Haberleflmeyi, iletiflimi denetlerken, güvenlikçi bir
bak›fl aç›s›yla meseleye yaklafl›p buna göre mi kanunlar yapacak
ve uygulayacakt›r; yoksa, özgürlükçü bir pencereden bakarak,
hem kanunlar› ve yönetmelikleri buna göre ç›karacak, hem de

uygulamada bunu esas alacak m›d›r? Dolay›s›yla, as›l can al›c›
nokta budur. Teknoloji çok ilerlese de, kanun koyucu bunu takip
etmeye çal›flacak, s›n›rlamaya çal›flacak, kifli güvenli¤i ve kamu
güvenli¤i aç›s›ndan denetim mekanizmalar› oluflturacak, güvenlik
önlemlerini almaya çal›flacak; ama ne yaparsa yaps›n, teknolo-
jideki h›zl› ilerlemeyi yakalayamayacak ve teknoloji, hukukun bu
k›smen statik yap›s›n› bir yerde aflacakt›r. Bu nedenle önemli
olan, hem yasalardaki bak›fl aç›s›, hem de kamudaki bak›fl aç›s›d›r;
“güvenlikçi miyiz, özgürlükçü müyüz”, mesele budur. 

Haberleflmede gizlilik, özel hayat›n gizlili¤i, haberleflme hür-
riyeti v.s. özgürlük alanlar› hem hukuk, hem insan haklar›
anlam›nda tan›mlanan iki temel hakla do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
Haberleflme hakk›m›z, özel hayat›n gizlili¤i hakk› Anayasam›zda
uzun y›llardan beri var olmas›n›n yan›nda, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesinin de sonradan oluflturulan ek protokolleri ve mad-
deleriyle de korunmufl haklardand›r. Dolay›s›yla, üst düzeyde,
hem anayasal olarak, hem de uluslararas› sözleflmeler
bak›m›ndan korunan haklar›m›zd›r. Fakat tek bafl›na bu tür koru-
malar teorik olarak hukuksal bir güvenlik sa¤lasa da, etik aç›dan
yeterli korumay› sa¤layamamaktad›r. Örne¤in, yak›n zamanda,
Genelkurmay, Baflbakan› dinledi. M‹T jandarmay› dinledi,
Yarg›tay dinlendi, savc›lar dinlendi, tele kulak meseleleri patlad›.
Böylece dinleme, haberleflmenin gizlili¤i, haberleflme hürriyeti
meselelerinde ciddi bir aç›k oldu¤u ortaya ç›kt›. Bu nedenle yeni
bir yasa, yeni bir yönetmelik ve yeni bir kurumsal yap› ortaya
ç›kar›lmaya çal›fl›ld›. Haberleflmede, özellikle gizlilik ve özel
hayat›n gizlili¤ini do¤rudan ilgilendiren konularla birlikte, haber-
leflmede gizlilik meselesi hukuki bir altyap›ya kavuflturulmaya
çal›fl›ld›. Bununla ilgili olarak, yeni ç›kan Ceza Kanununda ve
Ceza Muhakemesi Kanununda maddeler konuldu, yeni bir yönet-
melik ç›kar›ld› ve Telekomünikasyon Kurumu Baflkanl›¤›
nezdinde de bir kurumsal yap› oluflturuldu.

Bu yönetmelikte ve ilgili yasada belirtilen haller ve flartlar,
belirtilen suçlar ve kifliler d›fl›nda hiç kimsenin iletiflimi denetim
alt›na al›namayacak, dinlenemeyecek, kay›t alt›na al›namayacak.
Bu, teorik altyap› hukuksal olarak böyle flekillendi. Ancak,
teknoloji öyle bir fley ki, sisteme müdahil olman›n çok daha
de¤iflik teknolojik yöntemleri var. Yani yasan›n tan›mlad›¤›
do¤rudan dinleme, kay›t alt›na alma d›fl›nda, bu iflin çok daha
de¤iflik yöntemleri vard›r. Dolay›s›yla, art niyetli kifliler veya
kurumlar -devlet içinde olabilir, devlet d›fl›nda olabilir, ulus-
lararas› alanda olabilir, bireysel boyutta olabilir- dinleme yap-
mak isteyen, iletiflimi tespit etmek isteyen, anlamak isteyen ve
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HABERLEfiMEDE ET‹K, GÜVENL‹K VE
HABERLEfiMEN‹N HUKUKSAL BOYUTU

Av. Selahattin DEM‹RTAfi
‹HD Diyarbak›r fiube Baflkan›
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7 y›ldan bu yana ‹nsan Haklar› Derne¤inde çeflitli düzeylerde yöneticilik yap›yor. 
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oradan herhangi bir flekilde ç›kar elde etmek isteyen herkes, bu
teknolojiye eflde¤er baflka bir teknolojiyle dinleme yapabilir.
Maalesef, hukukun bunu denetim alt›na alma flans› bulunmamak-
tad›r. Dolay›s›yla, devlet içerisinde de dinlemeyle yetkili olan
kurum ve kurulufllar, asl›nda hâkim karar›yla, ola¤anüstü
hallerde yetkili merciin karar›yla, ama sonradan hâkimin iznine
sunmak flart›yla dinleme yapabilmektedirler. “Hangi hallerde
telefonlar›m›z ve iletiflim araçlar›m›z dinlenebilir” diye çok
detayl› düzenlemeler var. 

Konuya bu taraftan bakt›¤›n›zda, asl›nda kendinizi güvende
hissedebilirsiniz. E¤er kamusal güvenli¤i veya kifli güvenli¤ini
tehdit eden bir durumda de¤ilseniz, rahat ve özgür bir flekilde
telefon görüflmelerinizi yapabilirsiniz. Siz böyleyseniz yapa-
bilirsiniz, ama -konufltu¤unuz- karfl›daki kifli böyle mi, de¤il mi?
Sizi arayan her telefona cevap vermeden önce bunu ölçme
flans›n›z var m›, böyle bir teknoloji var m›; yok. Tan›yor ola-
bilirsiniz veya tan›m›yor olabilirsiniz, tan›mad›¤›n›z numaralara
da cevap verirsiniz. Dolay›s›yla, karfl›daki kiflinin niyetini ölçme
flans›n›z olmad›¤› için, ister istemez o dinlemeye tak›lma ihtima-
liniz var. Bu da meselenin etik k›sm›n› oluflturmaktad›r. Hukuksal
güvenlik boyutu tamam; fakat bu dinleme esnas›nda, iyi niyetli,
konuyla ilgisi olmayan, dinleme karar›na tabi olmayan, asl›nda
konunun d›fl›nda olan, iyi niyetli üçüncü flah›slar dinlemeye
tak›l›rsa ne olacak? 

Yarg›tay, bu konuda önemli kararlar verdi: “O kifliyle ilgili bir
dinleme karar› yoksa, dinlemeye tak›lm›fl kiflinin, herhangi bir
suça bulaflt›¤› veya bulaflma ihtimalinin do¤du¤u ortaya
ç›km›flsa bile delil olarak kullan›lamaz” deniliyor. Delil olarak kul-
lan›lamamas›, hukuksal bir güvence olufltursa da etik aç›dan
yine ciddi problemler bulunmaktad›r. Ço¤u zaman, dinlemeye
tak›lan kifliler e¤er kamuoyunca bilinen veya bilinmesi gereken
kiflilerse, çok k›sa süre içerisinde bu haberler bas›na s›zd›r›l›yor.
“Filan hâkim flu çetenin dinlemesine tak›ld›, filan politikac› flu
flebekenin, suç örgütünün dinlemesine tak›ld›” deniliyor. Dikkat
edilirse, “tak›ld›” deniliyor. Kifliyle ilgili bir dinleme karar›, bir
mahkeme karar› yok, ama “tak›ld›” deniliyor. Oluflmufl bir suç da
yok, cezaland›rmak da mümkün de¤il, sonuçta bir delil de de¤il;
ama bas›na yans›m›fl haliyle, zaten o kifli bir flekilde
cezaland›r›lm›fl oluyor. Yay›nlanm›fl gazete ya da internet haber-
lerinden örneklerle konuyu açmak gerekirse: Örne¤in, “Bursa ‹l
Jandarma Alay Komutan›, Bursa Emniyet Müdürlü¤ünce düzenle-
nen Ça¤r› Operasyonundaki dinleme karar›nda tak›ld›.” Onunla
ilgili detaylar, konuflman›n detaylar›... ‹nan›lmaz bir fley! Yani kifli
özel bir görüflme yapm›fl, hiç kimseyi ilgilendirmeyen, sadece
ikisi aras›ndaki özel bir konuyu görüflmüfl.

Konu gayri ahlaki olabilir, suç unsurlar› tafl›yor olabilir, gayr›
meflru bir ifl olabilir, iliflki olabilir; ama en nihayetinde, hukuk,
onu özel bir iliflki olarak tan›mlam›fl ve özgürlük alan› olarak
belirlemifltir. Devletin veya baflkas›n›n müdahale hakk›n›n
olmad›¤› bir alanda kendi insan hakk›n› kullanm›fl, iletiflim ve
haberleflme hakk›n› kullanm›fl. Ama her nas›lsa, görüfltü¤ü
kiflilerden birinin telefonu dinlendi¤i için, kendi görüflmesi de
kay›t alt›na al›nm›fl, “Dinlemeye tak›ld›” denilmifl. Di¤er çete
üyeleri mahkemeye ç›kar›lm›fl, kendisiyle ilgili bir suç yok, ki olsa
bile delil olarak say›lamayaca¤›ndan, polis bunu kullanamam›fl;
ama bas›na s›zd›r›lm›fl. Dolay›s›yla, Bursa ‹l Jandarma Alay
Komutan› zaten mahkemesiz, sorgusuz, yarg›s›z cezaland›r›lm›fl.

Bu, etik bir meseledir; yani bas›n bunu etik bir mesele olarak
ele almal›d›r; bunu s›zd›ran güvenlik personeli bunu etik bir mese-
le olarak ele almal›d›r. S›zd›ktan sonra, belki tekzip edebilirsiniz,
tazminat davas› açabilirsiniz, hatta tazminat alabilirsiniz; fakat en
nihayetinde, bu haberin yanl›fl oldu¤u veya do¤ru oldu¤u, tazmi-
natla mahkum edildi¤i vesaire k›sm› bu haber kadar ilgi çekmeye-
cektir, hatta haber olarak da geçmeyecektir. 

Mesela, “Fuhuflta derine indikçe hâkimin pislikleri ç›k›yor.”
Dinleme karar› hâkimle ilgili de¤il, hâkimin bir görüflmesi
tak›lm›fl. Konuflman›n detaylar› var; Internet'te yay›nlanm›fl.
Okuyan okumufl, duyan duymufl. “Cinayeti konuflurken dinlem-
eye tak›ld›lar.” Kendi aralar›nda cinayetle ilgili bir konuflma
yapm›fllar, dinlemeye tak›lm›fllar ve bunlar da soruflturmaya
tabii olmufllar. Delil de¤il, ama en nihayetinde bas›na yans›m›fl
ve sanki bunlar gerçekten katilmifl, gerçekten cinayet ifllemifller
gibi bir kan› oluflturulmufl. Belki de aralar›nda espri yapm›fllard›r,
bilemiyoruz. Belki de o iki arkadafl birbirleriyle hep bu flekilde
konuflur, tak›l›rlar, belki de paranoyakt›rlar.  Haber bu detaylar›
vermiyor. Ama bu haberden ç›kar›lacak sonuç, bu kifliler kendi
aralar›nda bir cinayeti konuflmufllar. Kifliler, özgürlük alanlar›n›
kullan›rken ma¤dur edilmektedirler. 

Yine bir siyasetçi, Adalet ve Kalk›nma Partisinden bir mil-
letvekili dinlemeye tak›lm›fl. Dinlenmifl mi, bilmiyoruz. Karar onun-
la ilgili de¤il, karar baflkas›yla ilgili; ama konuflmalar, detaylar›yla
saniye saniye bas›na s›zm›fl. Bunun bas›na s›zma flekli, savc› veya
polis dosyas›ndan bas›na s›zmas› bir etik problemdir. Bas›n men-
suplar›n›n bunu al›p bu flekilde ifllemesi de bir etik problemdir.
Dolay›s›yla, meslek ahlak›n›, insan ahlak›n› yasalarla s›n›rlamak,
yasalarla belirlemek mümkün de¤ildir. Bu nedenle hukuk, teknolo-
ji karfl›s›nda asl›nda bir yerde çaresizdir. Bu nedenle s›¤›nmam›z
gereken temel de¤erler insani de¤erlerdir. Hukuk, kanun koyucu
istedi¤i kadar bu alanlar› düzenlemeye çal›fls›n; haberleflme
özgürlü¤ünü, güvenli¤ini, eti¤ini vesaire tan›mlamaya, yasakla-
maya çal›fls›n. Giderek yasakç› bir ülke olabiliriz, her alan›
düzenleyen çok say›da maddeler ç›karabiliriz; ama sonuç itibariyle
yasakç› bir ülke oluruz, çok konuda çok say›da yasa¤› olan ve çok
say›da kanunu olan bir ülkeye dönüflürüz.

Aslolan insani de¤erlerdir. Dolay›s›yla, haberleflme konusu
da temel bir insan hakk› olarak, özel hayat›n gizlili¤iyle ilgili,
haberleflme hakk›yla ilgili temel bir insan hakk› olarak, hukuksal
boyutundan çok, asl›nda insan haklar› boyutunu, insani de¤erler
boyutunu öne ç›karan bir tart›flman›n toplumda yürütülmesi çok
daha anlaml› olacakt›r. Bu gerçekleflmedi¤i sürece, hem hukuk-
sal aç›dan, hem etik aç›dan güvenli bir teknoloji kulland›¤›m›z›
zannederek çal›fl›rken, ifl yaparken, özel hayat›m›z› buna göre
düzenlerken, asl›nda çok ciddi ve büyük tehlikelerle karfl›
karfl›ya bulunmaktay›z. 

fiu da iflin bir gerçe¤i ve do¤as›n›n gere¤idir ki; teknoloji ve
bunu üreten firmalar, gelifltiren firmalar serbest rekabet
ortam›nda, bunun olas› negatif sonuçlar›n› düflünmeden, hatta
düflünmek zorunda olmadan, bu rekabet koflullar›nda en iyisini
yapmaya çal›fl›yorlar, teknolojiyi daha fazla gelifltirmeye
çal›fl›yorlar, do¤uraca¤› negatif sonuçlar› hesaplam›yorlar. Bunu
hesaplamak bilimin di¤er alanlar›na düflüyor; ya hukuk bunu
tart›fl›yor, ya sosyoloji bunu tart›fl›yor, di¤er toplumsal bilimler
bunu tart›fl›yor, önlemlerini almaya çal›fl›yor. Dolay›s›yla,
teknolojik anlamdaki geliflmeler h›zland›kça, kifli olarak hem
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güvenli¤imiz tehdit alt›nda olacak, hem toplumsal güvenli¤imiz
tehdit alt›nda olacak, ama ayn› zamanda flöyle bir tehlikeyle
karfl› karfl›ya kalaca¤›z: Bu tehlikeler art›yor diye, temel insan
hak ve özgürlüklerinin k›s›tlanmas› ihtimali giderek güçlenecek.
Düflünüldü¤ünde, çok fl›k, çok güzel geliflmeler önümüzde bizi
bekliyor, telefonumuzdan canl› yay›n yapabilece¤iz vesaire; ama
bir müddet sonra insanlar flunu düflünecek: Atom da ilk parça-
land›¤›nda kimsenin akl›na Hiroflima gelmemiflti. “Acaba bu
teknolojik geliflmeler giderek bizi tehdit eder hale gelir mi, gün-
lük yaflam›m›z› ve toplumsal yaflam› tehdit eder hale gelir mi?”
diye düflünmeye bafllayacaklar ve devletin asl›nda yapmamas›
gereken, yasakç› yöntemlerle kanun yap›p özel hayat›, insan
haklar›n› k›s›tlama, düzenleme konusundaki çal›flmalar›na
giderek destek verir hale gelecekler. 

11 Eylül sendromu; yani Amerika'da bafllay›p -asl›nda 11 Eylül
öncesinde de vard›- 11 Eylülle birlikte doru¤a ç›k›p, giderek bütün
dünyada etkisini gösteren yeni insan haklar› felsefesi,

“Güvenli¤iniz için, özgürlüklerinizin k›s›tlanmas›na raz› olun”
anlay›fl›. Uzun vadede, ticari aç›dan bak›l›rsa, asl›nda zararl› bir
ifltir, kâr getirmez. 

Çok fazla güvenlikçi olunursa, çok fazla yasakç›, bask›c›
olunursa, bir müddet sonra bu yasaklar›n, bu bask›n›n kendisi bir
tehdide dönüflecek, daha büyük bir canavarla ve denetlenmesi
çok daha güç, yasalarla denetlenmesi neredeyse imkâns›z bir
tehditle karfl› karfl›ya kal›nacakt›r. 

Dolay›s›yla, benim hem kiflisel fikrim, hem de felsefi olarak
insan haklar› çerçevesinde savundu¤um düflünceyi, “Teknolojik
tehdit, geliflmeler ne kadar güçlü olursa olsun, yap›lacak düzen-
lemeler, etik ve güvenlik meselesi dahil olmak üzere, bütün
insan haklar› perspektiflerinde özgürlükçü bak›fl aç›s›yla flekil-
lendirerek, özgürlüklere ve demokrasiye her zaman güvenmek,
inanmak; konjonktürel tehditler karfl›s›nda, gelece¤imizi bütün-
den etkileyecek düzenlemelere destek vermemek” diye
tan›mlayabilmek mümkündür.
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ÇEL‹K EREN GEZG‹N- Teflekkür ederim. Son iki
konuflmac›ya özellikle teflekkür ediyorum; çünkü onlar
olmasayd›, üç ayr› markan›n reklamlar› oturumu gibi izleyecek-
tik oturumu, izledik hatta. 

‹ki makale yay›nlam›flt›m. O s›rada fark ettim ki,  Dünya
Sa¤l›k Örgütü, dünyan›n sa¤l›¤›n› koruyanlar›n m›, dünyan›n
sa¤l›¤›n› bozanlar›n m› örgütüdür, bu konuda çok flaibeli bir
durum var. Devaml› de¤iflen rakamlar gösteriyor ki, hiçbir rakam
asl›nda güvenli de¤ildir, bir sonraki onu yalanlayana kadar.
Dolay›s›yla, bu rakamlara çok fazla bel ba¤lamak, güvenmek pek
do¤ru de¤il diye düflünüyorum. Çünkü her laf›n sonunda, “Olsun,
ne de olsa siz daha az sigara için, daha az konuflun” der gibi,
yani “Kafam›zda bir fleyler var, ama henüz Dünya Sa¤l›k Örgütü
alt›na mührünü vurmad›” anlam›nda kuflkular tafl›maktay›z. 

Soruma geleyim. Çocuklara yönelik Wireless Internet'in
problemli oldu¤u ‹ngiltere'de kesin olarak saptan›p, kullan›m›
yasaklanma aflamas›na gelindi. Ne kadar güvenlidir bu olaylar? 

‹kincisi, ar›lar dünyan›n genelinde yok olmaya bafllad›lar,
Türkiye de dahil. Yine ‹ngiltere'de yap›lan bir araflt›rmada,
do¤rudan do¤ruya müsebbibinin baz istasyonlar› oldu¤unu, bun-
lar›n dönerken asl›nda do¤al çevreden alacaklar› yön duygusunu
bu yüzden kaybettikleri söylendi. 

Einstein’›n bir sözüyle bitirece¤im sözlerimi; “E¤er ar›lar yok
olmaya bafllad›ysa, 4 sene sonra insanlar›n yok olmas›n› bek-
leyiniz!” Çünkü bu, yaflam zincirinin bozulmas› anlam›ndad›r.
Yani biz gelifliyorken, kendi kuyumuzu mu kaz›yoruz? 

Teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyorum. Buyurun.

 Dr. AZ‹Z CAN YÜCETÜRK- Teflekkür ederim. Öncelikle,
flirket reklam› fleyine en az›ndan ben kendi ad›ma kat›lm›yorum.
Sadece ilk slayt›mda Vodafone IT A.fi. yaz›yordu. Onun haricinde,
18 slayt›n 18’sinde de yoktu. Yani flirketi anlatan bir fley de¤ildi,
sadece konuyu teorik anlatan bir sunufl yapt›m. Öncelikle onu
belirteyim. Sonras›nda, Wireless’le ilgili olarak, çocuklara yöne-
lik etkileri konusunda, biraz önce vermifl oldu¤um SAR de¤erleri,
watt/kilogram, yani kilogram bafl›na watt olarak belirtiliyor. Yani
çocuklar çok daha düflük kilogramda olduklar› için, etkilenme
ihtimalleri çok daha yüksek. Böyle bir ihtimal olabilir, ama ben
incelemedim aç›kças›. Onun için, Wireless Internet'in çocuklara
olan etkileri konusunda flu anda size net ve aç›k bir fley söyleme
flans›na sahip de¤ilim. Teflekkür ediyorum.

 OTURUM BAfiKANI- Müsaade ederseniz, ben de bir-iki fley
söylemek istiyorum. Teknoloji var ve ihtiyaç var, dolay›s›yla kul-
lan›l›yor; yani haberleflme hepimizin istedi¤i bir fley ve ço¤u
zaman da bu cep telefonuyla ço¤u hayat›n kurtar›ld›¤›n› görüy-
oruz; veya acil durumlarda, kaza vesaire gibi durumlarda
kullan›l›yor. Dolay›s›yla, teknoloji varsa kullan›l›yor, kulland›¤›n
takdirde de birtak›m avantaj ve dezavantajlar› yan›nda getiriyor.

Tabii, kullanacaksak ve bundan kaç›n›lm›yorsa, en minimuma
indirip o flekilde kullanmak haricinde yapabilece¤imiz bir fley
yok gibi geliyor flu aflamada. Yani siz, cep telefonunu d›fllay›p,
“kullanmayaca¤›m” derseniz, belli bir orana kadar; ama kul-
lananlar›n da bunu kullanmamas›n› isteyemezsiniz. Yani “Baz
istasyonlar› kald›r›ls›n” dedi¤iniz zaman büyük bir keflmekefl
olacakt›r. Maalesef, o zaman ormana vesaireye gidip yaflamam›z
laz›m; ama oralarda da kapsama alan› içerisinde olaca¤›z. Ama,
sa¤l›k anlam›nda kat›l›yorum kesinlikle.

 ABDURRAHMAN UNCU- Elektronik haberleflme mühen-
disiyim. Mardin’den kat›l›yorum. Say›n Celayir’e bir sormak istiy-
orum: Türk Telekom’daki hatlar›n kullan›m kapasitesi nedir? fiu
aç›dan soruyorum: Fiyatlar çok yüksek oldu¤u için, dünya stan-
dartlar›n›n çok üstünde fiyatlar uyguland›¤› için, insanlar haber-
leflemiyorlar, Anayasadaki haberleflme özgürlü¤ü k›s›tlanm›fl
oluyor bir flekilde. Örne¤in, Amerika'da eyaletler aras› görüflme
3 sente, yani bizim parayla 4 Yeni Kurufl civar›nda. Türk Telekom
daha yeni 8 kurufla indirdi¤ini söylüyor. Onun uygulamas›n›
bilemiyoruz. Amerika'daki uluslararas› görüflme ücretleri 15-25
sent aras›nda, yani 20-40 Yeni Kurufl iken; biz, dakikas› 10 mily-
ona konufltuk Amerika’yla, hem de pazar günü. Bunun gibi çok
fahifl fiyatlar uygulan›yor. Bunun sebebi nedir? Türk Telekom’da
bu fiyatlar› belirleyen insanlar nas›l insanlard›r?  Yani neye göre
bu fiyatlar› belirliyorlar? 

 OTURUM BAfiKANI- Onlar›n konuflmalar› bedavaym›fl. 

 N‹HAL CELAY‹R- Uluslararas› konuflma ücretleri oldukça
düflürüldü, yani Amerika’yla konuflman›n dakikas› 11-12 kurufl gibi
bir fley. Dolay›s›yla, milyonlarca lira ödemek gibi bir fley söz
konusu de¤il. Eskiden, 10 y›l önce, belki dedi¤iniz do¤ruydu. Bu,
son y›llarda 10’da 1 fiyat›na düfltü; yani rekabet, gerçekten ulus-
lararas›nda büyük bir ucuzluk getirdi. Konuflma ücretleri
aç›s›ndan da Amerika'y› örnek veriyorsunuz. Amerika'da, 30
dolar gibi ayl›k sabit bir ücret al›n›yor. Asl›nda Türkiye'deki as›l
sorun, ayl›k sabit ücreti çok fazla yükseltemememiz. Yani eskiden
tekel oldu¤umuz için, bir flekilde uluslararas› ücretleri yüksek
tutarak, flehirleraras›n› yüksek tutarak, di¤er sabit ücretler veya
verece¤imiz ücretsiz konuflma hakk›n› daha yüksek tutabiliyor-
duk; ama uluslararas›nda ve flehirleraras›nda rekabet yo¤un
olarak yaflanmaya bafllay›nca ve Telekom Kurumu da bir hizmetin
baflka bir hizmet taraf›ndan sübvanse edilmesini istemedi¤inden
dolay›, yani ekonomik koflullar gerçek maliyetleri düflürmemizi
gerektirdi¤i için ve bu da bizim gerçek maliyetimiz. Biraz önce de
söyledi¤im gibi, 2004’ten bugüne kadar % 25 enflasyon oldu
ülkemizde ve biz, 2004’ten bugüne kadar herhangi bir ayarlama
yapmam›flt›k. Bunu da yans›tmak zorundayd›k; çünkü 40 bin
çal›flan›yla sabit giderlerimizin bir yerde maliyetinin karfl›lanmas›
gerekiyor. Bunun karfl›l›¤›nda da, konuflma al›flkanl›¤›m›z› bir
flekilde de¤ifltirirsek, bu tarife art›fl›ndan etkilenmemek de
mümkün. Biz, gerçi gündüz saatlerinde daha çok arama

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

Sorular ve CCeevvaappllaarr......



59

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

yap›yoruz tabii ki; ama saat 22.00’den sonraya kayd›rabilirsek bu
aramalar›m›z›, bunlar daha çok ölü saatler. Gündüz konuflmalar,
gerçekten ücretini ödeyen aboneler taraf›ndan daha yo¤un
konuflulup, gece bofl olan saatlere kayd›r›l›rsa, bu tarifeden daha
az etkilenmek de mümkün. Özellikle flehirleraras›, flehiriçi ile ayn›
seviyeye geldi, yani yar› yar›ya düfltü. Uzakta olan yak›nlar›n›z›
saat 22.00’den sonra çok rahat arayabilirsiniz. Belki ifl aboneleri
çok arayamaz, ama bundan zaten en çok etkilenen ev aboneleriy-
di. ‹fl aboneleri çok konuflma yapt›klar› için, onlar bu tarifeden
olumsuz yönde etkilenmiyorlar. 

 KEMAL ULUSALER- Yan›lm›yorsam, daha önce akflam
20.00’ydi galiba, 22.00’ye ç›kar›ld›. Yavafl yavafl yukar›ya do¤ru
gidiyor. Gece uyan›p m› konuflaca¤›z, ne olacak?

 N‹HAL CELAY‹R- Yok. Bu konuda zaten dan›flmanl›k
hizmeti de ald›k, tarifelerin yeniden belirlenmesi konusunda.
22.00-23.00 olmas› konusu tamamen trafi¤in yo¤un oldu¤u ve
yo¤un olmad›¤› saatlere göre belirleniyor. Saat 22.00’den sonra
trafi¤imizde bir azalma söz konusu. Gündüz saatlerinde veya
gece saatlerinde 100 kontör konufluluyordu tamamen, flimdi bu
160 dakikaya ç›kt›. Üstelik, flehirleraras› konuflma da flehiriçi
konuflma fiyat›yla ayn› oldu. Yani özellikle uzakta olan
yak›nlar›m›z› saat 22.00’den sonra ararsak, yüzde 60 daha fazla
konuflabiliriz. Tarifeler yar› yar›ya düfltü¤ü için, yüzde 60 de¤il,
yüzde 300 daha fazla konuflman›z mümkün flehirleraras› için. 

 OTURUM BAfiKANI- Tarife dengeleme çal›flmalar› dediniz.
Sabit telefonda azalmalar var, yani bir yerde tepki. fiunu söyle-
mek istiyorum: Bir anonim flirketsiniz, neticede kâr edeceksiniz
mutlaka. ‹leriye dönük bir B plan›n›z var m›? Tepkiler art›yor.
22.00’den sonra vesaire diyorsunuz, belki alternatif sunuyor-
sunuz, 40 bin çal›flan›n›z da olabilir; ama tüketici neticede en
ucuza yönelecek. Yani rakip firmalar ç›kmadan önce bir B
plan›n›z, daha ucuza bu hizmeti sunmak için ne tür
çal›flmalar›n›z var? Aç›kças›, böyle bir strateji grubu var m›? “5
y›l sonra biz bunu flu kadara düflürece¤iz, ama hâlâ flu kadar kâr
edece¤iz” gibi, ileriye dönük bir perspektif var m›; yoksa, “Piyasa
durumlar›na göre, 3 ay sonra belki biraz daha düflürürüz”
vesaire diye mi düflünülüyor? Aç›kças›, bu çok önemli, sizin için
de önemli, tüketici aç›s›ndan da önemli. 

 N‹HAL CELAY‹R- 2004 y›l›nda bafllam›flt›k tarifelerin
yeniden dengelenmesi çal›flmas›na. 2004’te de buna benzer bir
çal›flma yapm›flt›k. 2004 y›l›nda da çok büyük bir tepki ald›k. ‹lk
defa ayl›k sabit ücret uygulamas›n› getirdik; o güne kadar çok
al›fl›k olunmad›k bir fleydi ve di¤er birçok ücreti, flehirleraras›n›,
uluslararas›n› orada da bir miktar düflürmüfltük. Bu düflüfl, bir
flekilde tarifeler maliyete yaklafl›ncaya kadar devam edecek.
Yani Türk Telekom olarak almam›z gereken sabit amortisman
giderlerini ve personel giderlerini tüm kullan›c›lara
yans›tabilece¤imiz ayl›k sabit ücret almad›¤›m›z sürece bu
çal›flmalar›m›z devam edecek. Muhtemelen bir-iki y›l sonra yine
konuflma ücretlerimiz önemli oranda düflürülüp, ayl›k sabit
ücretler bir miktar daha artacak. Bu konuflma, akflam geç
saatlerde olan konuflma daha fazla olabilir veya tüm flehiriçi
konuflmalar›n› s›n›rs›z b›rakarak ya da çok daha yüksek konuflma
hakk› vererek, ayl›k sabit ücreti bir miktar daha artt›rmak
suretiyle böyle bir uygulama yapmam›z mümkün. Yani sabit

giderlerimizi tüm abonelere yans›tt›¤›m›z takdirde, flehiriçi,
flehirleraras›, uluslararas› ücretleri daha da düflürmemiz, tabii
Telekom Kurumunun ve rekabetin izin verdi¤i ölçüde mümkün
olacakt›r. Yani her türlü tarifeyi de belli bir miktar›n alt›na
düflüremiyoruz. Uluslararas›nda daha fazla indirim yapmam›z
mümkündü; ancak, rekabet aç›s›ndan, bu piyasada hizmet veren
di¤er operatörlerin de kâr edebilmesi için, hayatta kalabilmesi
için, inebilece¤imiz minimum bir rakam vard› ve minimum
rakamlara düfltük. Bu sabit ücreti artt›rmak kayd›yla, di¤er tüm
konuflma ücretleri, belki de Amerika'da oldu¤u gibi bir tarife
yap›s›na gidilecek.

 MUSA ÇEÇEN- Teflekkür ederim Say›n Baflkan. Güzel bir
etkinlikti. Tüm kat›l›mc›lara gerçekten teflekkür ediyorum.
Yaln›z, baz› noktalar›n alt›n› çizmekte çok büyük yarar oldu¤unu
düflünüyorum. Özellikle Say›n Dr. Aziz Can Yücetürk’ün
sunumunda ve Say›n Arsal Dikel’in sunumunda da izledik ayn›
fleyi; baflka illerde, baflka kentlerde, operatörlerden
kat›l›mc›lar›n sunduklar› sunumlarda da ayn› fleyi izliyoruz.
Örne¤in, uluslararas› ‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan Korunma
Komitesinin flu an için verdi¤i de¤erleri tanr›sal ve kan›tlanm›fl
de¤erler olarak sundular. Gerek yok asl›nda. Neticede, sizler bu
alanda hizmet üreten ve bu alandan kâr elde etmeye çal›flan fir-
malars›n›z. Bunu son derece anlay›flla karfl›l›yoruz. Bizim flu
anda baz istasyonlar›yla ilgili tart›flmalarda üzerinde
durdu¤umuz nokta, Dünya ‹yonlaflt›rmayan Radyasyondan
Korunma Komitesinin verdi¤i de¤erlere uygun de¤erlerdir.
Neticede, bizim yasa ve yönetmeliklerimiz bize bu de¤erleri
uygulama konusunda yükümlülük vermektedir. Ama bunun
yan›nda, bir mühendis olarak, akademisyen kimli¤ini de tafl›yan
bir mühendis olarak, acaba flöyle düflünerek farkl› bir yöntem
izleyemez miyiz? Örne¤in, Vodafone da, Aria da flunu yapamaz
m›: Bu de¤erlerin matematiksel modellemelerle üretilmifl canl›
bir hücre içinde, henüz ölçümlerin yap›lmad›¤› ve bu hücredeki
mutasyon ya da de¤iflimlerin hangi oranda oldu¤unu ve insan
yaflam›nda gelecekte hangi sorunlar› ortaya ç›karaca¤›n› labo-
ratuar ölçmeleriyle henüz kan›tlayamam›fl oldu¤umuzdan, bir
taraftan da bilimsel ve insanl›k ad›na flüphelerimizi de devam
ettirmek durumunday›z. “Bütün bu bilgiler ›fl›¤›nda, verilen bu
de¤erler alt›nda kalmak kayd›yla çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz”
gibi bir fley bugün de duyamad›m. Bundan dolay› çok üzgünüm.

 OTURUM BAfiKANI- Bu araflt›rmalara maddi destek
vesaire de verdikleri takdirde, eminim ki, bu çal›flmalar daha
farkl› olacakt›r. 

 MUSA ÇEÇEN- Duyduklar›m› söylüyorum. Say›n Can
Yücetürk, “Bu de¤erler alt›nda kesinlikle zarars›zd›r. Sadece ›s›
etkisi vard›r” dedi. Böyle bir söylem farkl›l›¤›n› ne zaman duya-
ca¤›z diye merak ediyorum. Sonuç bölümünde de ba¤larken
Say›n Yücetürk, “Zarar›n oldu¤unu gösterir herhangi bir delil
yok; demek ki zarars›zd›r” dedi. Hemen hat›rlayal›m; yine Dünya
Sa¤l›k Örgütünün 1980’lerden sonra yapt›¤› bir aç›klamaya göre,
140 bekerellik bir iyonlaflt›r›c› radyasyon de¤erini, santralde
çal›flanlar aç›s›ndan herhangi bir tehlike yaratmayacak de¤er
olarak aç›klam›flt›. Fakat bundan 5 y›l sonra, bunun birdenbire 12
bekerele indirildi¤ini de gördük. Bunlar amentü de¤il. fiu anda
“çok zarars›zd›r” deyip s›¤›nd›¤›m›z bu de¤erlerin birkaç ay,
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belki de bir y›l sonra hangi de¤erlere indirilece¤i konusunda da
flu anda bilimsel bir gerçeklik olmad›¤›na göre, bu kadar teknolo-
jik bilgi birikimini ve teknolojiyi üreten firmalar›m›z›n de¤erli
mühendislerinin, akademisyen kimlik tafl›yan üyelerinin böyle-
sine bir söylem de¤iflikli¤ine gitmesini heyecanla beklemeye
devam edece¤im kendi ad›ma. Di¤er bir sorum var. Tabii, bu
konuda kendilerinin düflüncelerini almak isterim. Arsal Dikel
Beyin canl› savafl izleme kurgusu gerçekten beni de çok rahats›z
etti; çünkü az önce, teknolojinin insan›n yaflam›n› ne kadar olum-
lu etkiledi¤i ve geliflmeyi ne kadar açt›¤› yönünde de vurgular›
vard›. Acaba gerçekten bu kadar haberleflme ve iletiflim teknolo-
jisindeki geliflme bizim yaflam›m›z› olumlu mu etkiledi? Ben
inanm›yorum buna. 21 milyon sabit abone, 40 milyon da cep tele-
fonu abonemiz var. Bu 40 milyon cep telefonu abonesinden kaç
tanesi acaba imaj için bir cep telefonu al›yor, niçin de¤ifltiriyor-
lar? Çünkü gençlerimiz, yeni generasyon -özellikle 12 Eylülün
bunda çok büyük bir etkisi oldu¤unu düflünüyorum- flunu
düflünüyor: Aya¤›nda Levis pantolon olan bir genç, Lee marka bir
pantolon alan bir gence göre k›z arkadafl bulma flans›n›n ondan
yüzde 30 daha fazla oldu¤unu düflünüyor. Bunu pompalamaya
daha ne kadar devam edece¤iz? Kapitalizm, acaba bu anlamda
kendisini ileriye yönelik sorgulayacak m›; yoksa, tarihsel bir
görev olarak bu kapitalizmin döngüsünü bizler sorgulamaya
devam m› edece¤iz? Teknolojinin, insanl›¤›n iletiflimini gelifltirm-
eye ve insanlar› bir araya getirmeye, daha çok buluflturmaya
yönelik olarak yap›ld›¤› ve gelifltirildi¤i söyleniyor; ama gerçek-
ten böyle mi? Teknoloji gelifltikçe, iletiflim de gelifltikçe,
insanl›¤›n toplumdan kopmas›n›, toplumsal yap›dan kopmas›n›
getiriyor ve bir odaya kapanan gençlerin giderek toplumsal
kopufllar›na, tepkisiz bir toplumun inflaa edilme süreçlerine çok
ciddi katk›lar sunuyor. Cep telefonu kullanmak çok iyi; ama
dünya geçmiflte cep telefonu kullanmazken, bugünkünden daha
m› mutsuzdu acaba? Çok teflekkür ediyorum. 

 OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ediyorum. Hepimizi
ilgilendiren bir konu oldu¤u için çok konuflulabilir, belki bir panel
de yap›labilir. Yaln›z, iki veya üç konuya de¤inmek istiyorum.
Birincisi, birkaç kiflinin daha sorular› var; sorular k›sa olursa
sevinirim. ‹kincisi, panelistlerin katk› anlam›nda mutlaka ortak
düflünceleri oldu¤unu düflünüyorum. Burada Oturum Baflkan›
olarak, oturumdakileri koruma gibi bir fleye kesinlikle ihtiyaçlar›
yok; ama kifliler birikimlerini ve mümkün oldu¤unca bildiklerini
do¤ru olarak sundular. Söylenenler içerisinde zararl› olan veya
faydal› olan k›s›mlar vesaire var mutlaka. Bunlar› da böyle
de¤erlendirmekte fayda var. Süremiz de k›s›tl›, bir sonraki otu-
rum da bafllayacak. Bir çay molas› vermek gerekiyor. Sorular› ve
cevaplar k›sa olursa sevinirim. Musa Beyin söylediklerine karfl›
belki bir-iki cümleyle ilave yapmak isterlerse, bir söz hakk› ver-
mek istiyorum.

 ARSAL D‹KEL- Teflekkür ediyorum. Söylediklerinizin
ço¤una kat›lmamak mümkün de¤il. Ben, sadece flunu söylemek
istiyorum: Bu teknoloji ve insan toplumu var oldu¤u sürece
zaten bu tür tart›flmalar da iflin do¤as› gere¤i olmaya devam
edecek. Neticede, kolayl›kla yarg›ya varabilece¤imiz, kesin tan›
koyabilece¤imiz bir olay de¤il bu. Örnek konusunda, en az›ndan
yanl›fl alg›land›¤›ndan dolay› özür diliyorum herkesten. Burada
benim alt›n› çizmek istedi¤im, geliflen teknolojinin iletiflimi,

dolay›s›yla hayat›m›z› ne flekilde etkileme olas›l›¤›na dair birkaç
örnek ortaya koymakt›. Bu var olan teknolojiyi güncel olarak
takip ederek, bunu kurma yönünde gayret gösteriyoruz; ama
bunun içeri¤ini ve kullan›m›n› hep beraber oluflturuyoruz. Ben
buna bu flekilde inan›yorum. Bunu ne flekilde kullanaca¤›m›z
konusunda, biz sadece operatör olarak, altyap›y› sa¤layan
olarak imkân sunuyoruz anlam›nda yorumlamak istiyorum; ama
bunu hep beraber, devlet, sivil toplum kurulufllar› olarak hep
beraber flekillendirece¤iz ve kullanaca¤›z. 

 AHMET TARIK UZUNKAYA (EMO ‹stanbul fiubesi)- Benim
sorum Say›n Demirtafl’a yönelik olacakt›r. Say›n Demirtafl’›n
aktard›¤› örnekler, Internet'te buldu¤unuz ve pek de etik de¤il
de, legal olan örneklerde de¤il; bas›na yans›yan özel görüflmel-
erdi. Yine daha önce, bir cep telefonu iflletmecisinin kay›tlara
geçen baz› konuflmalar› kötü amaçl› kulland›¤›n›, bunu flantaj
niteli¤inde kulland›¤›n› biliyoruz. Sizdekiler de benzer biçimde;
yani “E¤er flunu yapmazsan, bas›na veririm” nitelikli kay›tlard›
bunlar. Bunlar› engellemek için ne gibi hukuksal düzenlemeler
beklemeliyiz ya da istemeliyiz? Bir elektronik ve haberleflme
mühendisi olarak, benim ezberimi bozan bir konu daha var; özel-
likle bahsetti¤imiz bu baz istasyonlar›n›n sa¤l›¤a zarar›.
Genellikle baz istasyonu ismi kullan›lmakta burada; ama
bildi¤imiz cep telefonlar›n›n yayd›¤› elektromanyetik dalgalar ve
ondan daha öncesinde, çok daha güçlü, örne¤in 800 megahert-
zlerde çal›flan televizyon vericilerinin -ki, bunlar kilowattlar mer-
tebesinde yay›nlar yapan, enerji veren yap›lard›r- hiç mi zarar›
yoktu? Bir kuflak öncesinde NNP telefonlar daha yüksek güçler-
le, 450 megahertzle yay›n yapanlar. Yani frekans yükseldikçe mi
zarar› art›yor? Çünkü bildi¤imiz bir konu var; frekans yük-
seldikçe de, sceen effect denilen, yani yüzeyden yay›lmas› söz
konusuydu. Dolay›s›yla, vücut içindeki di¤er organlara, duyarl›
organlara zarar vermeyecekmifl gibi geliyordu bana. Bunu nas›l
aç›klars›n›z? Teflekkür ederim.

 Av. SELAHATT‹N DEM‹RTAfi- Do¤rusu, bir hukukçu ve insan
haklar› savunucusu olarak, çok fazla kanun yap›lmas›, özgürlük
alanlar›na iliflkin çok fazla düzenleme yap›lmas›ndan taraf bir
düflünceye sahip de¤ilim. Ne kadar az kanun varsa o kadar çok
özgürlük vard›r asl›nda; kanunlar›n çok oldu¤u ülkelerde, devletin
bütün alanlara iliflkin çok say›da düzenleme yapt›¤› yerlerde
özgürlükler k›s›tl›d›r anlam›na gelir. Genel hukuk ilkesi gere¤ince,
düzenlenmemifl alan özgürlük alan›d›r. Ama yine de, en az›ndan
flu verdi¤iniz örnekte önleme amac›yla, birazdan bahsedece¤im
bir yasal düzenleme cayd›r›c› olabilir. Avukat olarak da, bu gibi
dosyalarda, savc›l›k aflamas›nda ya da kolluk aflamas›ndaki bir
dosyay› incelemeye gitti¤imizde, ço¤u zaman bu dosyalarla ilgili
gizlilik karar› vard›r; dosyan›n incelenmesini gizlemifltir
mahkeme, bu karar› vermifltir. Dolay›s›yla, taraflar bu dosyay›
soruflturma aflamas›nda göremezler. Bizim göremedi¤imiz, yani
avukat olarak, savunma hakk›n› kullanan taraf olarak bizim
göremedi¤imiz dosyayla ilgili, bir bak›yorsunuz ki, bir gün sonra
bas›nda haberler var, ayn› dosya bas›na s›zm›fl. Ya maddi ç›kar
karfl›l›¤›, ya siyasi rant karfl›l›¤›, ya bir intikam karfl›l›¤›, ortada bir
ürün var ve nihayetinde bir kazanç elde edilmifltir mutlaka. Bu
durumda, o kifli, yani kendisiyle ilgili bilgiler bas›na yans›m›fl olan
kifli, e¤er bas›na s›zmas›yla ilgili sorumlu olan kifliyi bulabiliyorsa,
ilgili kifliye karfl› tazminat davas› açabiliyor. Diyelim ki, e¤er bunu
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s›zd›ran polisse ya da polisin s›zd›rd›¤› netse en az›ndan, bilgi
dosya polisteyken s›zm›flsa, ‹çiflleri Bakanl›¤› tazminat hukuku
aç›s›ndan sorumludur. Fakat burada flöyle bir düzenleme yok;
örne¤in: ‹çiflleri Bakanl›¤›, asl›nda bizim vergilerimizle o kifliye
ödedi¤i tazminat› sorumlu birimdeki polislerden rücu edebilirse,
bu cayd›r›c› olabilir. Genel düzenlemeler d›fl›nda özel bir rücu
düzenlemesi yok. Yani o konudan sorumlu olan veya en az›ndan
sorumlu oldu¤u bilinen birim, diyelim ki Güvenlik fiube
Müdürlü¤ündeyken dosya, oradan s›zm›fl, orada da toplam 150
polis memuru var; ya sorumlu kifliyi bulursunuz ya da o 150 polis
memuruna, ödenen tazminat› rücu edersiniz. Dolay›s›yla, bu
kendi içerisinde bir öz denetimi getirebilir ve cayd›r›c›l›k
tafl›yabilir; ama bunlar çok formel fleylerdir. Bence, yine de
aslolan hem bireysel ahlak, hem de toplumsal ahlakt›r, etik
yaklafl›md›r. Hukukla düzenlenmiyor bu, hukuk gerçeklefltirmiyor
bunu, ekonomiyle do¤rudan ba¤lant›s› var; yine siyasal geliflmel-
erle do¤rudan ba¤lant›s› var, sistemin ideolojik yap›lanmas›yla
do¤rudan ba¤lant›s› var. Yani her ülkede cep telefonu var, ama
her ülkede bunlar bu flekilde yaflanm›yor. Onlarda da hukuksal
düzenlemeler var, bizde de var. Dolay›s›yla, genel olarak asl›nda
toplumsal sorunlar o kadar girift ki, o kadar iç içe ki, bir tek
sorunu tek bafl›na ele al›p çözebilmek maalesef ki mümkün de¤il;
ama yine de böylesi bir formel düzenlemeyle cayd›r›c›l›k özelli¤i
kayd›r›labilir diye düflünüyorum. 

 Dr. AZ‹Z CAN YÜCETÜRK- Müsaade ederseniz, biraz önce-
ki soruya da beraber cevap vereyim. Öncelikle, mümkün
oldu¤unca tarafs›z oldu¤umu düflünerek bu sunumu yapm›flt›m.
Çünkü Dünya Sa¤l›k Örgütü olarak, Birleflmifl Milletlere ba¤l›,
bütün dünyadaki operatörlerin kabul etti¤i de¤erler olarak
vermifltim size bunlar›. Ki, hâlâ öyle oldu¤unu düflünüyorum,
orada bir güvensizli¤im yok; ama güvensizlik varsa, bilemiyorum
ya da sizin bildi¤iniz, daha iyi de¤erler veren daha yetkili mercil-
er veya kurulufllar varsa, onlar›n de¤erleri üzerinden de yine
de¤erlendirme yapabiliriz. Sadece flunu ekleyebilirim: Bu kabul
edilen SAR de¤erleri, normalde zarar vermesi beklenen de¤erin
50 misli olarak s›n›r› belirleniyor; yani 2 watt olarak belirlenen
SAR de¤erin asl›nda 2/50 de¤eri aras›nda insan sa¤l›¤›na zararl›
oldu¤u kabul ediliyor. Onun haricinde, sunumumun en sonunda
da, “Dünya Sa¤l›k Örgütünün de söyledi¤i aç›klar var. Bu yeni bir
teknoloji. Bu nedenle, mümkün oldu¤u kadar dikkatli davranmak,
tedbirli davranmak gerekir” diye belirtmifltim. Umar›m, sizin
aç›n›zdan çok tarafl› bir sunum gibi görülmemifltir diye ümit ediy-
orum. ‹kinci soruyla ilgili olarak da, verdi¤im SAR de¤erleri cep
telefonlar›yla ilgiliydi zaten, 0-300 gigahertz aras›ndaki frekans-
ta çal›flan cihazlar için geçerli olan SAR de¤erleriydi. 3-300 giga-
hertz aras›ndakileri kaps›yor, onun d›fl›ndakileri kapsam›yor. 

 EROL ÖZGÜNER (Elektronik Mühendisi)- Teflekkür ediyo-
rum. Nihal han›ma bir sorum olacak. ADSL abonesi kullan›c›s›n›n
yüzde 17 oldu¤unu söylediniz sunumunuzda. Abone art›fl trendi
de var, ama bekledi¤iniz oranda de¤il galiba. Geçen günlerde,
‹zmit’te bir abonenin dava aç›p kazand›¤› yönünde bir haber
vard› bas›nda. Bu konuda bir aç›klama yapar m›s›n›z? Tutumunuz
ne olacak? Bir de, Türk halk›, sizin 40 bin kiflinin maafllar›n› öde-
mek zorunda de¤il. Yani yan›n›zda oturan Telsim, Turkcell, 2-3
bin kifliyle 33-35 milyon aboneyi Türkiye'yi kapsayacak flekilde
idare ediyor. 40 bin kifliyi belki bir reorganize etmek gerekebilir.

Dünya Sa¤l›k Örgütü standart belirleme kuruluflu de¤ildir;
sadece recommend eder, tavsiyede bulunur. Sanki orada biraz
yan›l›yoruz gibi geldi. As›l IEEE ve ICNIRP üzerinden gitmenin
belki daha faydas› olabilir. Çünkü Dünya Sa¤l›k Örgütü bir stan-
dart belirleme kuruluflu de¤ildir. Teflekkür ederim.

 N‹HAL CELAY‹R- ADSL abonesi olmak için, flu anda PSDN
abonesi olma flart›m›z var. Bu, flu anlama geliyor: PSDN abonesi
oldu¤u zaman, zaten konuflmadan da biz bunun ücretini
ald›¤›m›z için, ayl›k sabit ücret olarak da bir miktar ald›¤›m›z
için, ADSL’den alaca¤›m›z ücretlerin içinde sabit olarak; yani
santralle abone aras›nda 4 km bak›r devrenin bak›m-onar›m›n›,
yat›r›m maliyetlerini dikkate almad›k. Dolay›s›yla, PSDN abonesi
olmadan ADSL abonesi olmak gibi bir durumda, yani PSDN
abonesi olmasa da ilave bir ücret al›nmas› gerekiyor. Diyelim ki,
ADSL abonesi olmak 29 milyon; ama PSDN abonesi olmadan ADSL
abonesi olunacaksa, bu 29 milyon de¤il de, 39 milyon olacakt›r.

 OTURUM BAfiKANI- Di¤er hususta bir fley söylemiyor-
sunuz herhalde. 

 Dr. AZ‹Z CAN YÜCETÜRK- Ben de bir ekleme yapay›m.
Benim sunumumda da Dünya Sa¤l›k Örgütünün ICNIRP’nin
de¤erlerini baz alarak verdi¤i yorum yaz›yordu. 

 OTURUM BAfiKANI- Personel için bir fley söyleyecek
misiniz?

 N‹HAL CELAY‹R- Evet. Zaten Avrupa standartlar›na
bakt›¤›m›z zaman, 40 bin personel oldukça az. Yani bizim GSM
operatörüne göre gerçekten çok farkl› bir yap›m›z var. Abonenin
bulundu¤u adrese kadar bak›r devre çekmek zorunday›z. Yani
her bir abonenin ba¤lant›s› için, Avrupa'da bugün ortalama
ba¤lant› ücreti 100 dolar. Çünkü teknisyenin oraya gitmesi, arac›,
maliyeti, gerçekten bunlar GSM operatörüne göre oldukça
maliyeti yüksek bir servis. Dolay›s›yla, bak›m-onar›m için bu
kadar kifli gerekti¤inden, bunun da aboneye yans›t›lmas› gere¤i
var ve tüm Avrupa ülkelerinde de ayn› sabit ücret var.
Amerika'y› örnek veriyoruz; Amerika'da da lokal ücretlerin bir
k›sm› tamamen ücretsiz, ama onun yan›nda da 30 dolar gibi
sabit bir ücret al›yorlar.

 AHMET TARIK UZUNKAYA- Lütfen personel say›s›n› azalt-
may›n, çünkü meslektafllar›m›z›n iflsiz kalmas›n› istemem. Ama
Say›n Celayir, Türk Telekom’un da dikkat çekici bir kâr› var; yani
vergi rekortmeni olmad›n›z m›? ÖTV, KDV’nin dahil olmad›¤›; yani
sadece kârdan oluflan vergiydi bu. Herhalde gözden geçirilecek
bir fleyler var gibi geliyor bana. Söylemek istemezdim,
ba¤›fllay›n; ama ‹stanbul'a döndü¤ümüz zaman bir abone daha
eksik olacak. 

 OTURUM BAfiKANI- Eyvah! O zaman, panelimiz negatif
etki yaratt›. Ben hep onu derim; bir firma, bir flirket, bir kurulufl,
masraflar›n› k›sarak kârl› duruma geçmeye çal›fl›yorsa, bu kuru-
luflun gelece¤i pek parlak de¤il. Bence, üretime dönük veya
hizmete dönük veya kâr›n› artt›racak baflka alternatifler olursa,
bu, gerçekten büyüyen bir flirketin görüntüsüdür. Tabii ki 40 bin
kifli biziz esas›nda, biz mühendisleriz. Ben, kullan›c›n›n dengeyi
getirece¤ine eminim. Yani “Siz yoksan›z bir eksi¤iz” oldu, ama...

 CANKUT YAKUT- Öncelikle, herkesin bildi¤i bir hikayeyi
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anlatmak istiyorum. Devlet Demiryollar› bir makasç› ifle alacak.
Bir jüri olufluyor, makasç›ya sorular soruyorlar. “‹ki tane karfl›l›kl›
tren birbirine do¤ru h›zla geliyor ve siz makas bölgesindesiniz; ne
yapars›n›z” diye soruyorlar. Adam, “Birinci makas› hemen devr-
eye sokar›m, bir trenin yönünü de¤ifltiririm” diyor. Jüri, “O
makas›n kolu k›r›ld›” der. “Emniyet makas›n›n yönünü de¤ifltirir-
im” diyor adam. Jüri, “Farz edin, o makas da k›r›ld›” diyor.
“Elimdeki düdü¤ü kullan›p makinistleri uyar›r›m” diyor adam.
Jüri, “Farz edin, makinistler duymad›” diyor. Adam, “Kendimi
ray›n üzerine atar›m, el iflareti yap›p makinistlerin beni görmesi-
ni sa¤lar›m” diyor. Jüri, “Farz edin, makinistler sizi görmedi”
diyor. Adam, “Vallahi, o zaman han›m› ça¤›r›r›m, ‘Han›m, gel, bir
kaza var; gel, bu kazay› izle’ derim” diyor. Demek istedi¤im,
do¤ayla teknolojinin birbirine toslayan iki tren olmas›ndansa,
ayn› yöne giden iki tren olmas›n› isteriz. Teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederiz, güzel bir anektottu.
Evet, son bir soru alal›m. Süremizi bir hayli aflt›k.

 ARMA⁄AN BALCI (Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤rencisi)- Benim sorum Arsal Dikel’e olacak. 1996’da
Paris’te bir konferans yap›ld›. Bu konferansa Türkiye de bir

heyet gönderdi. Bu konferans›n amac›, mesajlarda karakter
meselesiydi. Ne yaz›k ki, Türkiye'den gönderilen heyet Paris’i
dolaflmay› tercih edince, pek bir kat›l›m olamad›. Bu yüzden, biz
hâlâ Türkçe karakter kulland›¤›m›zda 132 karakter yerine 72
karakter kullan›yoruz. Acaba Turkcell’in ya da di¤er firmalar›n
böyle bir çal›flmas› olabilir mi? Teflekkür ederim.

 ARSAL D‹KEL- Soru asl›nda son derece net, ama bende
çok net bir cevab› yok; çünkü çok teknik, detay bir konu. Bununla
u¤raflan arkadafllar›m›z vard›r muhakkak. Ben bunu iletip,
cevab›n› sonradan size dönebilirim. 

 OTURUM BAfiKANI- Evet, çok teflekkür ediyorum. “‹letiflim
Teknolojileri” konulu oturumu kapat›rken, bu toplant›y›
düzenleyen EMO Diyarbak›r fiubesine ve gururla
söyleyebilece¤im eski ö¤rencim Nedim TÜZÜN’e, bu toplant›ya
katk› koyan tüm kifli ve kurulufllara, panelistlerimize, siz tüm
sab›rl› dinleyicilere gerçekten teflekkür ediyorum. Ç›kt›lar›
sadece burada de¤il, önümüzdeki dönemlerde ilgili kurum ve
kurulufllara referans olaca¤›na inand›¤›m bu toplant›n›n kalan
k›sm›n›n da daha zevkli ve baflar›l› geçmesi dile¤iyle, herkese
sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum. Teflekkür ederim. 
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O
TOMASYON çok genel bir sektördür. Bina otomasyonu sek-
törü ile; günlük hayat›m›zda, ayd›nlatmada vesaire art›k
s›kça karfl›laflmaktay›z. Apartman giriflindeki lamban›n

otomatik yanmas›ndan tutun, arabalarda görülen otomasyon
sistemine kadar çok genifl bir yelpazede karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Bugün, endüstriyel otomasyondaki yeniliklerin neler oldu¤u
anlat›lacakt›r.

Schneider Electric, belki bir Turkcell, bir Vodafone gibi
herkesi kapsayan bir firma olmad›¤› için, daha dar kapsaml›,
sadece sektörle âlâkal› olanlar›n, yani bizlerin belki daha
yak›ndan tan›yabilece¤i bir firmad›r. Bakt›¤›n›zda, Schneider
Electric her ne kadar bir Alman ismini ça¤r›flt›rm›fl olsa da, bir
Frans›z firmas›d›r. Schneider Electric, Keban Hidroelektrik
Santralinde, elektrik da¤›t›m hatlar›nda görev alm›fl, ‹zmir’de iki
tane fabrikas› olan bir firmad›r. Schneider Electric global bir fir-
mad›r. 190 ülkede mevcut bulunmaktad›r. 

Schneider Electric için temel üç tane ana pazar bulunmak-
tad›r. Birincisi enerji ve altyap› sistemleri, ikincisi endüstri,
üçüncüsü ise ak›ll› binalar sektöründe ad›n› duyurmaya
çal›flmaktad›r.

Endüstriyel otomasyonun temel yap›tafl› olarak, birçok arka-
dafl›m›n bilece¤i gibi, PLC cihaz›n› kullan›yoruz. “PLC nedir?”
diye k›saca bahsedecek olursak, bir sistemin beyni görevini
yapan bir cihazd›r. Bütün hareketlerin kontrolünü, ald›¤› bir
ifllevi, sizin yazd›¤›n›z senaryo dahilinde oluflturan, ç›k›fllara
ileten bir kontrol, bir ara birimdir. Eskiden yap›lan sistemlerde
daha çok elektromekanik çözümler vard›. Elektromekanik
çözümlerden bahsetti¤imiz k›s›m, zamanlay›c›larla, say›c›larla
kontrol sistemleri yap›l›p, bir sistem oluflturuluyordu ve pano
üzerine konulan butonlarla ifllemler sonland›r›lmaya çal›fl›yordu.
Oysa, yeni trendde sistemde biraz daha de¤ifliklikler yap›ld›.
Art›k pano boyutlar›m›z çok daha küçüldü. Sistemde
yapaca¤›m›z de¤ifliklikler için uzun kablolama, kablo de¤iflimleri,
hata takibi gibi ifllemleri son derece k›saltan, bir problem an›nda
son derece esnek davranmam›z› sa¤layacak PLC sistemleri

bunun yerini ald›. 
Bunun yan›nda bir di¤er nokta daha var; art›k kapal› bir

kutuyu de¤il, bu kapal› kutunun içerisinde neler oluyor, hangi
alarmlar meydana geliyor, hangi mesajlar bize iletilmeye
çal›fl›l›yor,  makine durduysa neden durdu? Bunlar›n cevab›n›
alabilece¤imiz bir operatör paneli ya da bir PC üzerinden
izleyece¤imiz SCADA sistemleri de söz konusudur. 

Temel olarak bakt›¤›m›zda, otomasyonda art›k birçok fir-
man›n sundu¤u yap› fludur: Entegrasyon, daha az sahada kablaj,
kablolar› daha az tafl›man›z vesaire. Art›k sektör bu yöne do¤ru
gittikçe büyümekte ve bize daha art› de¤erler sa¤layacak boyut-
lardaki küçülme söz konusudur. Otomasyon sektöründe de git-
gide boyutlar› küçültmeye çal›flmaktay›z.  

Eskiden her sinyal için bir isim vermek gerekirken art›k tek
sinyali her ifl için kullanabilecek flekilde sistemler uygulanmaktad›r. 

Endüstriyel otomasyondaki PLC’lerin performans›n›n art-
mas› birçok fleyi etkiliyor. Örne¤in, PC sektöründeki ifllemci
h›zlar›n›n artmas›, ayn› anda bunun paralelinde endüstriyel
otomasyon sektöründeki PLC’lerin h›zlar›n›n artmas›n› da etkile-
mektedir. Daha düne kadar böyle bir talep yokken, cep telefonu
ç›kt›¤› için, müflteriler, “Art›k cep telefonumdan sistemimde bir
hata oldu¤unu görmek istiyorum” ,“Ben sistemimi sürekli olarak,
24 saat evimdeki bilgisayar›mdan izlemek istiyorum, evimdeki
bilgisayar program›nda de¤ifliklik yapmak istiyorum" gibi tale-
plerle gelmektedirler. Teknoloji ilerledikçe, endüstriyel
otomasyondaki etkileri de talepleri de gitgide artt›r›yor ve üreti-
ci firmalar da buna karfl› yeni çözümler oluflturmaya çal›fl›yor.

Özellikle üst seviye sistemlerde tam yedekli sistemler mev-
cuttur. Tam yedekli sistemler durmas›na kesinlikle müsaade
edilmeyen sistemlerdir. Bu tip sistemlerde tam yedekleme
dedi¤imiz sistemler devreye al›nmakta, iki tane ayn› sistem yan
yana kurulmakta ve bir tanesinde herhangi bir s›k›nt›
olufltu¤unda di¤er sistem hiç gecikme yaratmadan yerini almak-
ta ve sistemi devam ettirmektedir. Böylece, sürekli bir çal›flma
elde etmifl olunur. 
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ENDÜSTR‹YEL OTOMASYONDA TEKNOLOJ‹K
ÇÖZÜMLER: TRENDLER, YEN‹L‹KLER 
VE SINIR TANIMAYAN ALTYAPI

Yavuz AKÇAY
Schneider Electric Otomasyon Ürün Müdürü

3 y›ld›r Schneider Electric bünyesinde ürün sorumlusu olarak görev yapmakta.
Daha önce e¤itim sorumlusu olarak görev yapt›.
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fiekil1: PLC haberleflmesi

‹ki tane PLC aras›nda çok uzun mesafeler verilebilmektedir.
Fiber optik çözümüyle 2 kilometreye kadar bir mesafede CPU’yu
koyabiliyorsunuz. Örne¤in, yang›n riski varsa, birini buraya, biri-
ni 2 kilometre ötede bir yere koyup, sistemin süreklili¤ini
sa¤layabilirsiniz. Bir CPU’dan di¤er CPU’ya geçifl bir tarama süre-
si kadard›r. Bir tarama süresi yaklafl›k olarak milisaniyeler mer-
tebesinde bir süreçtir. 

Baz› proseslerde durmaya kesinlikle müsaade edilmemekte
ve sistemin sürekli ayakta kalmas› gerekmektedir. Baz›
tesislerde bunu yapman›z mümkün de¤il. Bunun için, enerji
alt›nda söküp takma flans›n›z›n da olmas› gerekiyor. Art›k özel-
likle üst seviyedekilerde bu flans› birçok üretici sunmaya gayret
etmektedir. 

Simülasyon bir baflka tool (araç) olmaya bafllad›. Art›k birçok
PLC programlar›nda simülasyon pro¤ramlar› bulabilinmektedir.
Çünkü her ald›¤›m›zda ürünlerin tamam›n› elimizde bulundura-
mayabiliriz, ayn› ortam› gerçeklefltiremeyebiliriz. Daha
öncesinde en az›ndan program› test etme, deneme flans› bulan-
abilinmektedir. Bunun için de birçok PLC program› simülasyon
flans›n› tan›maktad›r. 

Baflka neler geliyor? Teknoloji ilerledikçe, örne¤in dijital
foto¤raf makinelerinde gördü¤ünüz kartlar art›k CPU’larda da
kullan›labiliyor. Pillerin yaklafl›k ömrü 2-3 y›l kadard›r. Art›k pil
de tamamen ortadan kalkmaya bafllad›, memory kartlar›yla bun-
lar› kart içinde tutabiliyorsunuz. 

Ayr›ca, talepler artt›kça, “Art›k program›ma uzaktan müda-
hale etmek istiyorum” diyorsan›z, art›k GSM modemler, ADSL
modemlerle rahatl›kla bu tip imkanlar› üretici firmalar sizlere
sunmaktad›r. Bunun haricinde, web üzerinden CPU’lar›n›z›, kart-
lar›n›z›, programlar›n›z› HTML kodlar› oluflturarak, izleme imkan›
ve sistem güvenli¤i sa¤lanabilmektedir. Sektör internet, ether-
net dönüflümüne do¤ru kaymaya bafllad›. 

1973 y›l›nda PLC ticari oldu, ilk ticari oluflundan sonra birçok
firma ortaya ç›kt› ve bu firmalar›n hepsi kendi adlar›nda bir pro-
tokol oluflturmaya bafllad›lar. A markas› A1 diye bir protokol
oluflturdu, B markas› B1 diye bir protokol oluflturdu ve her
markan›n kendine ait protokolleri vard›. Fakat daha sonra bak›ld›
ki, günümüze gelindi¤inde, art›k insanlar›n bir fabrikada bütün
makineleri ayn› marka ürünler olmayabiliyor; farkl› markalar
olabiliyor ve bu farkl› markalar›n entegrasyonu için ayn› dilden
konuflulmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla, üretici firmalar art›k
genel protokoller oluflturmaya bafllad›lar ve birçok firma bu
ortak protokollere destek vermeye bafllad› ki, farkl› markalarda
birbirine entegrasyon sa¤lanabilsin. 

Art›k CPU’lar içerisine, ethernet kartlar›n›n içerisine
yazd›¤›n›z HTML kodlar›n› download edip, bu sayfalar› rahatl›kla
izleyebiliyorsunuz. PLC’deki datalar› Internet Explorer’dan, iste-
di¤iniz bir ara yüzle, standart bir programla bunlar› izleme flans›
sa¤lamaya bafllad› sistemler. 

Servis süresince sistemi daha h›zl› devreye almak için label
denilen bir tool vard›r. Ar›zal› cihaza sadece yol adresi vermenizi
ve yenisini takman›z›, tüm konfigürasyonu üzerine alarak sis-
temin bir an önce çal›flmas›na olanak sa¤l›yor. Ayr›ca programa
ba¤lanmak, konfigürasyonu tan›mlamak gibi süreçlerden kurtul-
mufl olunmaktad›r.

Biraz önce, cep telefonundan gelen mesajlarla ifllemlerin
süreklili¤inden bahsetmifltim. fiimdi de bir hata an›ndaki süreci
gösteren fiekil-2’deki örnek sistemden bahsedelim. Uzakta olan bir
parkta, iki tane pompa sisteme su bas›yor, havuzunuza su doluyor.
Hata olufltu¤unda, size mesaj olarak geliyor. Siz, bunun üzerine bir
mesaj yaz›yorsunuz ve bu defa di¤er pompa devreye giriyor.

fiekil2: Örnek Sistem

Kablosuz haberleflmede hangi tool’lar› kullanabiliyoruz?
Gördü¤ünüz gibi, burada art›k radyo linkleri kullan›lmaya baflland›;
mikrodalgalarla iletiflim sa¤lanabiliyor. Fiber optik kablolar› da
mevcut h›z› biraz daha artt›rmak için kullanabiliyoruz. Bunlardan
istedi¤imizi seçebiliyoruz. Uzaktan izleme, rapor alma, bu verileri
baflka yerlere iletme gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Örne¤in, en
son yap›lan Bakû-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt› vard›r; Bakû-Tiflis-
Ceyhan Boru Hatt›nda, Ceyhan’a gelinceye kadar, tam rakam›
hat›rlam›yorum, ama san›r›m 10 civar›nda pompa istasyonu var ve
tüm pompa istasyonlar›ndaki de¤erler flu an Ceyhan’daki merkezi
sistemden izlenebiliyor. Bas›nç de¤iflimleri, hatalar›n neler oldu¤u
oradan tamamen takip edilebiliyor.        

Örne¤in, burada baflka bir ifllem yap›lm›fl. ‹ki tane uzak tank
düflünecek olursak, prosesin nas›l çal›flt›¤› görülecektir. Pompa
devreye giriyor, tank yükseliyor, di¤eri boflal›yor, bu sefer kuyu-
dan almas› için gerekli süreçler takip ediliyor. Gördü¤ünüz gibi,
kuyudan yükleme ifllemi gerçekleflti, buras› doldu. Rahatl›kla bu
tip ifllemler art›k sistemlere entegre edilebiliyor. 

PLC sistemleri art›k bütün fabrikalarda, makinelerde, art›k
her yerde görebilece¤iniz ürünler haline gelmeye bafllad›.
Bunlar›n üzerinde kontrol sistemini sa¤lad›k. Bunun üzerinde
benim ihtiyaç duyaca¤›m tool’lar ya da müflterimizin ihtiyaç duy-
aca¤› tool’lar ise, “Geçen y›lki de¤erleri görmek istiyorum, hata
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analizi yapmak istiyorum” gibi talepler için, SCADA dedi¤imiz, PC
üzerinde koflan yaz›l›mlar›m›z› kullanmam›z gerekmektedir. 

fiekil3: Haberleflme sistemi

Nedir SCADA? Supervisory Control and Data Acquisition’un
bafl harfleri bir araya gelmifl ve SCADA ismini oluflturmufl.
SCADA, bir marka de¤il, ürünün genel ad›d›r. Birçok SCADA üreti-
ci firmas› mevcut bulunmaktad›r. Temel olarak, izleme, kontrol
ve bilgi toplama anlam›na geliyor. Nerelerde kullan›l›r? Akl›n›za
gelebilecek her türlü yerde kullan›labilir SCADA. ‹sterseniz, bir
h›z kontrol cihaz›ndaki datalar› da alabilirsiniz. Kontrol ede-
bilece¤iniz, SCADA’n›z›n haberleflebilece¤i hangi cihaz varsa,
rahatl›kla bu datalar› alma imkân›n›z var. Gördü¤ünüz gibi,
birçok yerde kullan›labiliyor; yeter ki siz isteyin.  

Nas›l sistemler oluflturulabiliyor? Tamamen sizin talebiniz
do¤rultusunda sistemler oluflturulabilir. Tek bir izleme istasyonu
olabilir, birden çok izleme yap›labilir, birden çok PLC’yi birden çok
sistemle izleyebilirsiniz. Bu, tamamen sizin talebiniz neyse, neye
ihtiyac›n›z varsa ona göre belirlenmesi gereken bir altyap›d›r. 

Schneider Electric’teki sistemden bahsetmek gerekirse;

bütün sektörlerde kullanabilmektedir. Bu tip programlar genel
birçok uygulama için kullan›labilir flekilde dizayn edilmifllerdir.
Dolay›s›yla, özel bir sektöre yönelik bir yaz›l›m de¤il, genel bir
yaz›l›md›r. Birçok referans› var; ben birkaç tanesini seçtim. fiu an
dünyadaki en büyük Windows tabanl› SCADA projesi,
Avustralya’da yap›lm›fl bir uranyum iflleme tesisidir. Görüldü¤ü
gibi, 500 binden fazla girifl-ç›k›fl› olan, 2 binden fazla SCADA say-
fas› olan bir sistem.  

Özellikle SCADA’y› kullanmak isteyen, denemek isteyen arka-
dafllar için birkaç tane örne¤ini söylemek istiyorum. 

Esasen iki tip lisans vard›r SCADA için; bir development lisans›,
bir de kullan›c› lisans› vard›r. Development, sistemi gelifltirmek
için öncelikle bir lisans ücreti ödemeniz gerekir, daha sonra da sis-
temin çal›flmas› için bir lisans ücreti ödenmesi gerekir. E¤er
SCADA’yla çal›flmak isteyen arkadafllar varsa, flunu söyleyeyim:
Development lisans› ücretsiz olarak verebiliyoruz. Dolay›s›yla,
talep eden arkadafllar bu yaz›l›m› paylaflabilir, birçok PRC ile ente-
grasyonu sa¤lanabilir. Yaklafl›k 130-140 tane PRC ile entegrasyonu
sa¤lanabiliyor. Talepleri olan arkadafllar varsa, arada irtibat kur-
duklar›nda, kendilerine bu CD’yi gönderebilirim. Ayr›ca, 15 dakika-
da PLC’nizle ba¤l› halde çal›flt›rabilirsiniz bu sistemleri. 

Örne¤in, bir tarlan›n sulanmas›nda böyle bir uygulama istedik.
Zamana ba¤l› olarak çal›flmas›n› istiyoruz; örne¤in, pazartesi gün-
leri belirli saatlerde, sal› günü belirli saatlerde bu sistemin
çal›flmas›n› istiyoruz. ‹fl, art›k gerçekten çok kolay bir hale gelmeye
bafllad›. Bir tane küçük ürünle, hangi günler çal›flmas›n› istiyorsan›z
ve hangi saatler aras›nda, hangi dakikalar aras›nda çal›flmas›n›
istiyorsan›z, bunu belirlemeniz çal›flmas› için yeterli. ‹fl, gerçekten
son derece kolaylaflmaya bafllad›. Özellikle müflterilerden gelen
talepler, rahatl›kla kullan›lmas› ve uzun süreli devam edebilmesi
için gelen talepler üretici firmalar taraf›ndan de¤erlendirilip, art›k
son derece kolay çözümler oluflturulmaya baflland›. 
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B
UGÜN sizlerle, “Ak›ll› Binalarda Yang›n, Güvenlik ve Bina
Otomasyon Sistemleri Entegrasyonu” konusundaki deney-
imlerimi paylaflaca¤›m. Bu bir uzmanl›k konusudur, hatta

kendi içerisinde ayr› ayr› uzmanl›k isteyen konular diyebiliriz.
Sadece ana bafll›klar üzerinden baz› aç›l›mlar yaparak bu konuyu
anlataca¤›m. Ak›ll› bina kavram› nedir, bunu sizinle
paylaflaca¤›m. Ak›ll› bir binada bulunmas› gereken sistemler
neler, güvenlik amaçl› elektronik sistemlerde bunlar›n katk›s›,
yang›n alg›lama alarm sistemleri, geçifl kontrol sistemleri, kapal›
devre televizyon sistemleri ve entegrasyona yaklafl›m nedir,
bunlar› konuflaca¤›m. Bir ak›ll› binada neler var? Bu, bir yabanc›
yay›ndan ald›¤›m bir slayt.

fiekil1: Ak›ll› bina sistemi

Yans›n›n solunda gördü¤ünüz güvenlik. Bunlar neler; güven-
lik, kartl› girifl, enerji kontrolü, di¤er taraf›nda otomasyonla ilgili
ayd›nlatma, asansör, iletiflim, bunlar›n üzerindeki de ›s›tma ve
havaland›rma kontrolü. Bir binada istenen üçüncü bir fley ise,
farkl› kullan›c›lar›n olmas› dolay›s›yla, elektrik, gaz, su gibi
ölçmelerin yap›lmas› ve gerekirse bunlar›n faturaland›r›lmas›,
ödemelerin yap›lmas›d›r. 

Amac›m›z ne burada? Bir ak›ll› binadaki amac›m›z, güvenlik,
konfor ve tasarruf. Güvenlik aç›s›ndan ele alacak olursak, ana
bafll›klar›yla, yang›n alg›lama alarm sistemleri, güvenlik ve geçifl
kontrol sistemleri, gaz alg›lama ve alarm sistemleri, acil durum

ayd›nlatma sistemleri ve bina izleme sistemleri.
Konfor, ›s›tma ve havaland›rman›n otomasyonu, ayd›nlatma

otomasyonu, master uydu ve anten da¤›l›m sistemleri, telefon
ve data flebekeleri da¤›t›m sistemleri, dikey tafl›ma kontrol sis-
temleri dedi¤imiz asansörlerdir. 

Tasarruf ise, ›s›tma ve havaland›rma kontrol ve otomasyonu,
ayd›nlatma otomasyon sistemi, enerji yönetimi ve güç da¤›t›m
sistemleri. Yang›n alg›lama ve alarm sistemleri, benim en uzman
oldu¤um konulardan biridir. Yaklafl›k 20 senedir bu konuda
faaliyet yürütüyorum. Ayn› zamanda, sivil toplum örgütlerinde
de, yönetmelik haz›rlanmas›nda, e¤itim çal›flmalar›nda
katk›lar›m›z var. Buralarda neler var;

fiekil2: Yang›n alg›lama ve alarm sistemi

Duman ve s›cakl›k detektörleri, kontrol panelleri, sesli ve ›fl›kl›
alarm sistemleri. Bunlar nedir; sirenler, kornalar, lambalar, acil
durum kontrol sistemleri, bir olay an›nda kontrol edilmesi gereken
cihazlar›n kontrolünü sa¤layan sistemlerdir. Bunun yan›nda,
alg›lama ve alarm›n yan›nda da, bir binada bulunan di¤er sistem-
lerin kontrolü ve izlenmesiyle ilgili de baz› sistemler vard›r. Bunlar,
sprinkler sistemleri, binan›n an›nda otomatik alg›lama sistemi, bir
yang›n an›nda ç›kan duman›n ve binan›n tahliyesi için insanlar›n
yönlendirilmesiyle ilgili tahliye sistemleri, bas›nçland›rma sistem-
leri ve bir acil durumda insanlar›n ç›k›fl yollar›nda önlerini göre-
bilmesi için acil durum ayd›nlatma sistemleridir. 

Güvenlik ve kontrolünde, güvenlik tan›ma sistemleri, -geçifl
kontrol sistemleri kartl› olabilir- parmak izi, girifllerde üst arama
ve çanta ve paket arama, girifllerde kullan›lan turnikeler, bariy-
erler ve e¤er bir güvenlik ekibiniz varsa, bunlar›n da kontrolünü
sa¤layan belli kontrol sistemleri mevcuttur. 

Gaz alg›lama ve alarm sistemlerinde ise, ortamda olmas›
muhtemel do¤algaz ve LPG gazlar›n, kaçaklar›n alg›lanmas›, kar-
bon monoksit alg›lamas›yla bunlar›n kontrolü. 

Di¤er güvenlik sistemlerinden birisi de kapal› devre televizy-
on sistemleri. Ne amaçla kullan›l›yor? ‹zleme ve müdahale
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amaçl›, kan› oluflturma amaçl› olmas› münasebetiyle sistem
seçimi yap›l›yor. Bunlar da, kameralar, monitörler, kay›t ciha-
zlar›, uzak görüntü aktarma cihazlar› gibi sistemlerdir. 

Acil durum ayd›nlatma sistemleri, acil durum ayd›nlatma
armatürleri, acil durum yönlendirme üniteleri, acil durum
dönüfltürme tüpleridir. Acil durum dönüfltürme tüpleri de genel-
likle mimarlar›m›z›n tercih etti¤i bir özelliktir. Özellikle bir
ortamda kullan›lan armatürler üzerinden acil ayd›nlatman›n
yap›lmas›n› istiyorlar. Bu armatürler kullan›larak da acil durum
dönüfltürme tüpleri konuluyor armatürlerin içine ve bir acil
durumda da, elektrikler kesilse bile orada ayd›nlatmay›
sürdürmektedir. Lokal ünitelerin d›fl›nda ise, merkezi batarya
sistemleriyle acil ayd›nlatma yap›labiliyor ya da kendinden
bataryal› ba¤›ms›z ünitelerde yap›labiliyor. 

Yap›sal bina denetim ve izleme sistemlerinde, su alg›lama, su
bask›n› oldu¤u zaman bir alg›laman›n yap›lmas› için su alg›lama
detektörleri; afl›r› s›cakl›k sensörleri, genellikle bir tesisatta, bir
cihaz üzerinde veya bir binada afl›r› s›cakl›k oluflmas› halinde
alarm verilmesi ve deprem ülkesi olmam›z dolay›s›yla da, sis-
temlerin bir deprem an›nda davran›fllar›n› kontrol edecek sis-
temlerle birlikte devreye sokacak deprem detektörlerinin kul-
lan›lmas› söz konusudur.

Yang›n alarm sistemi nedir? Erken alg›lama duman sensör-
leriyle veya LED sensörleriyle yap›lmaktad›r. Bunlarla birlikte bir
yang›n›n bafllang›ç yerini aç›k ve net olarak belirlemek için de
kontrol panelleri kullan›lmaktad›r. Tabii, nerede oldu¤unu
gördükten sonra sesli ve ›fl›kl› alarm veriyoruz insanlara duyura-
bilmek için.

Yine yans›n›n sol taraf›nda, alg›lamay› gösteren üniteler,
yang›n ihbar butonlar› ve di¤er sistemlerden girifller dedi¤imiz,
yukar›da bahsedilen sprinkler’ler veya gaz alg›lama ya da su
alg›lama gibi sistemlerden de girifller yap›p, olay›n nerede
oldu¤unu yang›n kontrol kayna¤›na bildiriyoruz. Yang›n kontrol
paneli vas›tas›yla da sesli ve ›fl›kl› alarm cihazlar›n› devreye sok-
abiliyoruz, itfaiyeye haber verebilmekte veya kontrolü yapmak
istenilen duman tahliyede olsun, asansörde olsun, enerjinin kon-
trolünde olsun, bir kontrol rölesi veya üniteleriyle sinyal gönder-
ilmektedir. 

Yang›n alg›lama sistemleri, can güvenli¤i, mal koruma veya
her ikisi olacak flekilde tasarlanmaktad›r. Can güvenli¤i için daha
etkin bir sistem, mal güvenli¤inde ise ürünün de¤erine göre sis-
tem seçilmektedir. 

Yang›n ihbar butonlar› çeflitli tiplerde üretilmektedir; cam
k›rma tipi, çekme tipi “bu arada, bütün tesiste ayn› butonlar kul-
lan›lmal›d›r” -standart, su geçirmez, alev s›zd›rmaz. Burada
birkaç tipi görülmektedir.

fiekil3: Yang›n Uyar› Butonlar›

Dedektör tipleri ise, iyonizasyon duman dedektörleri, optik
duman dedektörleri, ›fl›n tipi duman dedektörleri, hava emifl
kanallar›nda kullan›lan kanal tipi dedektörler ve çok hassas
alg›lama yapan aktif hava emmeli dedektörlerden oluflmaktad›r. 

Noktasal duman dedektörleri, ›fl›n tipi duman dedektörleri,
kanal tipi duman dedektörleridir. Aktif hava emmeli duman
dedektörleri de farkl› flekilde çal›flmaktad›r. Kablolarla
ba¤lam›yorsunuz, bildi¤imiz borularla ortamdan hava emiyor ve
bu hava gördü¤ünüz cihaza geliyor. Cihaz, gelen havadan
numuneler alarak, ortamdaki duman yo¤unlu¤unu ölçerek, belir-
lenen seviyede ön alarmlar ve alarmlar alabiliyor. 

fiekil4: Dedektör tipleri

S›cakl›k dedektörleri ise, sabit s›cakl›k dedektörleri 60
derece, 90 derece ve 140 dereceden oluflmaktad›r. Bu de¤erler,
ortam›n iflletme amac›na göre seçilir. Böyle bir ortamda s›cakl›k
dedektörü kullanacaksan›z, 60 derece kullanacaks›n›z; ama
sanayi ortam›nda ve ›s›l ifllemlerin yap›ld›¤› yerlerde sabit
s›cakl›k dedektörlerini normal zamanlarda tavanda oluflabilecek
s›cakl›¤›n üstüne ç›karman›z gerekmektedir. 

S›cakl›k art›fl h›z› dedektörleri ve lineer kablo tipi dedektör-
ler, noktasal s›cakl›k dedektörlerinden baz› tipler görüyorsunuz.
Lineer kablo tipi dedektörler son zamanlarda çok tercih edilen
bir dedektör tipi. Özellikle tünellerde, metrolarda, kablo tesisat›
flaftlar›nda kablolar›n üzerine serilerek, kablolar›n üzerindeki
s›cakl›k de¤iflimini ölçebiliyor. Jeneratör gövdeleri, trafo
gövdeleri gibi yerlerde kullan›labiliyor. S›cakl›k de¤iflimlerine
göre, yapmak istedi¤iniz kontrolleri yapabiliyorsunuz.

Alev dedektörleri konusunda biraz bilgi vermek istiyorum.
Yang›n alg›lama denildi¤inde, hepimizin akl›na alevi alg›lamak
gelir; ama öyle de¤ildir. Tabi, her ortamda de¤il bu. Genellikle
yang›n›n bafllang›c› alevle olmuyor, ama alev dedektörlerinin de
zorunlu kullan›lmas› gereken yerler vard›r; bunlar, parlay›c›, pat-
lay›c› maddelerin depoland›¤› veya ifllendi¤i ortamlard›r. Orada
alg›lamay› yapar yapmaz söndürme sistemlerini devreye sok-
mak ve tahliyeyi en k›sa zamanda yapman›z gerekiyor. Kullanma
zorunlulu¤u var; ama genelde kullan›lan dedektörler alev dedek-
törlerinden önce size bahsedilen dedektörlerdir. 

Gördü¤ünüz gibi, burada bir grafik var.

fiekil5: Dedektör kullan›m yerleri
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Yang›n›n bafllang›ç zaman› s›f›r diye al›nd›¤›nda; birinci
aflamada hiçbir sensör alg›lama yapmaz. ‹kinci aflamada
görülebilir duman vard›r. Bu noktasal ve eriflim tipi duman dedek-
törleriyle alg›lan›l›r. Üçüncü aflamada alevlenme bafllar ve alev
dedektörleri devreye girer. Dördüncü aflamada ise ›s› sensörleri
devreye girer yani s›cakl›k dedektörleri ve sprinkler’ler. Aktif hava
emmeli duman alg›lama sistemlerinde ise bu süre daha k›s›tl›d›r.
Genellikle telekomünikasyon santrallerinin oldu¤u ortamlarda, bil-
gisayar odalar›nda kablo flaftlar›nda ve hassas alg›lanman›n
yap›lmas› istenilen her yerde bu cihazlar kullan›labilir. 

Örne¤in; k›sa devre an›nda, bir kablo üzerindeki kablo izolasy-
onundaki savrulmada ortaya ç›kan kokunun an›n› yakalayabiliyor-
sa, size bunu bir alarm olarak verebiliyor. Daha siz duman› görme-
den, bu cihazla alg›lamay› yapabiliyorsunuz. Bu da size zaman
kazand›r›yor, birçok de¤eri kurtarma durumunda oluyorsunuz. 

Yang›n›n nerede oldu¤u önemlidir. Son zamanlarda binalarda
kullan›lan konvansiyonel sistemler ve adreslenebilir sistem diye
iki tip sistem mevcuttur. Bunlar›n bafllang›c› konvansiyonel sis-
temler, yani bunlar adreslenebilir sistemlerden önce kullan›lan
sistemlerdir. Yang›n zonunu görebiliyorsunuz bu sistemde. Yani
bu yang›n›n hangi katta oldu¤unu görebiliyorsunuz demektir.
Adreslenebilir sistemlerde ise, kontrol panelleri üzerinden hem
hangi katta yang›n oldu¤unu görebiliyorsunuz, hem de hangi kat›n
hangi odas›nda yang›n oldu¤unu görebiliyorsunuz. 

fiekil 6: Konvansiyonel sistemler, Adreslenebilir sistemler

Tipik bir konvansiyonel sistemin flemas› bu flekildedir.
Görüldü¤ü gibi, her katta dedektörler, butonlar vard›r. Bunlar bir
devreye seri flekilde ba¤l›, girdi-ç›kt› fleklindedir. Her zona ayr›
bir devre ve her devreye 30 dedektör ve buton ba¤lanabilmek-
tedir. Yang›n veya ar›za uyar›s› zon baz›nda yani bölge baz›nda
hangi kattaysa alabilinmektedir. Detay gerekiyorsa zonlar›
artt›rmak gerekir. Yani bir katta, “Kat›n do¤u taraf›n› görmek
istiyorum, bat› taraf›n› ayr› uyar› olarak görmek istiyorum” diy-
orsan›z, o zaman devre say›s›n› artt›racaks›n›z veya “Oda
baz›nda görmek istiyorum” diyorsan›z, her odaya bir devre çek-
mek gerekir, Bir çevrime 100-125 dedektör ve buton b›rak›labilir.
Zonlar çevrimlere ba¤l› de¤il, yani bir katta 10 tane zon da

oluflturabilinir. Zonlar paralel bir yaz›l›mla tan›mlan›r; onun için
devreleri ay›rmak zorunda kal›nmaz. Uyar› veren ya da
ar›zalanan cihaz bireysel olarak fark edilebilinir, yani “Ahmet
Beyin odas›ndaki dedektör ar›zaland› veya Ahmet Beyin
odas›ndan alarm geldi” fleklinde görülebilmekte ve yaz›l›mla,
sistemin bafl›ndaki kifliyi de ne yapmas› gerekti¤i konusunda
yönlendirebilmektedir. 

fiekil7:Ar›za Denetimi

Adreslenebilir sistemlerde ve konvansiyonel sistemlerde
do¤ru ve yanl›fl ba¤lant›lar. K›sa devre izolatörleri önemlidir;
çünkü bir hatta bir k›sa devre ar›za durumunda sistemin
tamam›n›n devre d›fl› kalmas› istenmez, zon baz›nda bunlar›
ayr›lmaktad›r. Dallanmalar istenmez. E¤er bu olacaksa, ona göre
belli bir disiplinde olmas› gerekir. 

‹zleme panelinin; birinci kat, ikinci kat, depo, idari bina,
neyse, onun yaz›labilmesi, ona f›rsat vermesi gerekir. Bir
adresleme sisteminde, hem LCD göstergede, hem de ne kadar da
konvansiyonel sistemler kullan›lmasa da, yönetmeliklerde ve
uygulama standartlar›nda mutlaka öncelikle bölge baz›nda
alarm vermesi istenmektedir. 

Sesli, ›fl›kl› uyar› cihazlar› çok önemlidir. Yani alg›lamay›
yapt›n›z, yerini belirlediniz; ama insanlar uyar›lmad›ysa, bu sis-
temin anlam› olmaz. Do¤ru noktalarda ve yeteri kadar sesli ve
›fl›kl› uyar› cihaz› tesis etmek gerekmektedir; yani bir otelde,
yatak bafl›nda 75 desibeli, uyurken 85 desibeli yakalamak gerek-
mektedir. Koridorlarda bulunan birer tane siren, kap›lar kapal›,
bir uyku halindeyken hiç kimseyi uyand›ramamaktad›r bu yüz-
den ona dikkat etmek gerekir. Bu durum son zamanlarda yönet-
meliklerle a¤›rlaflt›r›ld› ve hatta hem sesli, hem ›fl›kl› uyar› ver-
ilme zorunlulu¤u getirildi. 

Bunlar bafllang›çta mutlaka düflünülmeli, tasar›m
aflamas›nda düflünülmeli; çünkü daha sonra ilave edilememekte-
dir; ya sistemin kapasitesi yetmiyor ya da kablo çekilememekte-
dir. Baz› sesli ve ›fl›kl› uyar› cihazlar›n› görüyorsunuz. 

fiekil8: Uyar› Cihazlar›

Yang›n alg›lama sistemlerinde acil durum kontrol önemlidir.
Bir yang›n alg›lama sisteminde, yang›n an›nda yerine getirilmesi
gereken aktiviteler vard›r. Bunlar nedir? Yang›n esnas›nda
yang›n kap›lar› ve di¤er aç›kl›klar› kapatan, cihazlar› tutan elek-
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tromanyetik tutucular görülmektedir. Genellikle bir otelde; bir
koridor, çarpan kap›lar vard›r ve bunlar sürekli aç›kt›r; ama
yang›n bölmeleri oldu¤u için, bunlar›n yang›n an›nda kapal›
olmas› gerekir. Bunlar manyetik kap› tutucular›yla kapan›rlar,
aç›l›rlar. Bunlar›n serbest b›rak›lmas› gerekmektedir. Merdiven
kuyular› ve asansör flaftlar›n›n bas›nçland›r›lmas› laz›m; yani
bunlar kullan›lacaksa, duman girmemesi gerekir. Duman kontrol
ve tahliye sistemlerinin aktivasyonu flartt›r. Acil durum ayd›nlat-
ma sistemlerinin kontrolü gerekmektedir yani bir yang›n an›nda
yanmayan acil durum ayd›nlatma üniteleri olmamal›d›r. Bunlar›n
daha önceden kontrol edilebilmesi istenen durumdur. Sistemin;
kilitli duran ç›k›fl kap›lar› ve turnikelerin aç›lmas›, bunun yang›n
alg›lama sistemi taraf›ndan yap›lmas›, asansörlerin yang›n
esnas›nda kullan›m›n›n engellenmesi ya da itfaiye ekipleri
taraf›ndan kullan›lmas›n›n sa¤lamas› gerekmektedir. Mahalli
itfaiye ve elektrik iflletmesi, belediye, polis, jandarma, bina
sahibi ve benzeri yerlere yang›n›n otomatik olarak haber ver-
ilmesi gerekir. Yani maalesef, itfaiye ve polis d›fl›nda geçifl
önceli¤i olmamaktad›r. Özellikle elektrik iflletmelerinin en büyük
s›k›nt›lar›ndan biri budur. Özellikle ‹stanbul’da, trafi¤in en yo¤un
oldu¤u zamanlarda, yang›n haberi geldi¤inde, gidip o binan›n
elektri¤ini kesmeleri gerekiyor; ama tabi, bir itfaiye gibi geçifl
önceli¤i olmad›¤› için yetiflemiyorlar. ‹tfaiyecilerimiz de, sa¤
olsunlar, al›yorlar ellerine kazmay›, vuruyorlar, ondan sonra yan
tarafta h›rs›zl›klar ya da di¤er tehlikeler oluflabiliyor.
Yönetmelikler haz›rlan›rken buna bir çözüm getirilmesi gerekiy-
or; yani itfaiye oraya gidince öyle bir düzenek olmal› ki, elektri¤i
kendi bafl›na çözebilsin. San›r›m, ‹ngiltere’de bu var, yap›l›yor. 

Acil durum kontrol ifllemleri, yang›n alarm sisteminin
donan›m ve yaz›l›m bütünlü¤ü içerisinde bulunan kontrol birim-
leriyle gerçeklefltirilecektir. Bu, yönetmeli¤in, uygulama stan-
dartlar›n›n istedi¤i bir flartt›r. “Bu cihazlarla iliflkisi bulunan
güvenlik sistemleri, bina otomasyon sistemleri gibi di¤er sistem-
ler yang›n kontrol panelinden yap›lacak acil durum kontrol
ifllemlerini hiçbir flekilde engellemeyecektir. Yani yang›n ihbar
sisteminden bu sistemlere bilgi gönderebilirsiniz, fakat bu sis-
temlerden yang›n ihbar sistemine bilgi gönderemezsiniz. Zaten
her fleyi yang›n ihbar sistemi üzerinden düflürmek zorundas›n›z”
bu yönetmeliklerde belirtilmektedir. 

‹fl kontrol sistemleri, burada de¤iflik kart okuyucular›, kilit
karfl›l›klar›, turnikeler, bariyerler, kap›lar, bunlar da bir ak›ll›
binada olmas› gereken sistemlerdir. 

Tipik bir kartl› girifl kontrol sisteminin bir kap›daki tesisat ve
elemanlar› görülmektedir. Donan›mlar da, kilit karfl›l›klar›, acil
ç›k›fl butonlar›, turnikeler, bariyerler, de¤iflik elektrikli kilit
karfl›l›klar›, manyetik kontaklar, kap›n›n aç›k oldu¤unu ya da
zorla aç›ld›¤›n› gösteren, uyaran cihazlar, yetkili araçlar›n girifl
ve ç›k›fl›n›n sa¤lanmas› için kullan›lan üniteler, bir kartl› girifl
kontrol sisteminin network ba¤lant›s› ve orada kullan›lan di¤er
donan›m ve yaz›l›mlar mevcuttur.

Kapal› devre televizyon sistemlerinde video sinyallerinin
iletilmesi için bir kablo altyap›s› yap›lmaktad›r. Kameralar, kam-
eralar›n lensleri, izleme için monitörler, seçiciler, matriks seçicil-
er, IP network sistemler... Bunlar›n de¤iflik iletim flekilleri vard›r;
Tabi, bu izleme monitörleri de¤iflti flimdi, LCD monitörler ç›kt›. 

Kameralar›n sa¤a, sola, yukar›, afla¤› hareketlerini sa¤layan
üniteler, bunlar›n seçicileri, kontrol odas›nda kullan›lan seçiciler,

kay›t cihaz›, video, güç ve telemetre kontrol kablosu, video
matriks varsa bunlar›n de¤iflik iletim sistemleri ve kontrolü...
Preset fonksiyonu flöyle: Bir kameraya birden fazla noktay›, böl-
geyi tan›ml›yorsunuz, tan›mlarken de koordinatlar›n› veriyor-
sunuz; oradan alarm geldi¤i zaman, “Bir numaral› kap› sol üst
köfledeki kap›d›r, oraya yönel” denilmekte ve oraya yönelinmek-
tedir. Kameralar›n özellikleri ve fiyatlar› preset fonksiyonlar›yla
da de¤ifliyor; yani 256 preset noktas› varsa, bir meydana koyuy-
orsunuz o kameray›, size 256 noktay› ayr› ayr› tarayabiliyor ve
bir alarm an›nda, ayn› anda de¤il, arka arkaya oraya yön-
lendirmektedir. 

Kay›t cihazlar›, son zamanlar›n s›k›flt›r›lm›fl video bilgisi
kayd›, DVD’lere kay›t, çok kanall› matriksler, analog sistemler
vesaire. Burada gördü¤ünüz gibi, her kameraya ayr› bir kablo
götürüyorsunuz, kontrol cihaz›na getiriyorsunuz. Bu kontrol
cihaz›nda hem kay›t yapabilmekte, hem kontrol edilebilmekte,
bir veya birden fazla monitöre ç›k›fl vererek izlenebilmektedir.
Bugünün sistemlerinde ise, ethernet üzerinden network
ba¤layarak, IP network dedi¤imiz sistem ile çok kablo
tesisat›ndan kurtulabilinmektedir; (ama flu anda pahal› sistem-
ler). Çok yayg›n kullan›lmaya baflland›¤›nda, bunlar da ucuzlaya-
cakt›r. Hatta bu sayede, tipik bir IP network sistemi gibi
dünyan›n neresinde olursa olsun sistem, bir merkezden
izlenebilmektedir.

Bütün bu sistemlerden maksimum fayday› sa¤layabilmek
için, bunlar› entegre etmek gerekir.    

fiekil9: Sistemler aras› birlikte çal›flma problemi

Burada da görüldü¤ü gibi, entegrasyonun sözlük anlam›, tek
bir bütün haline gelmeleri için veya birlikte ifllev görmeleri için
parçalar› flekillendirme, koordine etme veya birlefltirmektir.
Endüstrideki tan›m› ise her üreticiye göre de¤ifliyor gerçekten,
farkl›l›k gösteriyor. Biz ne anl›yoruz entegrasyondan? Yang›n
alg›lama sistemleri, güvenlik sistemleri, kapal› devre televizyon
sistemleri, kartl› girifl kontrol, bunlar›n izlenmesi ve ›s›tma,
havaland›rma, otomasyon sistemine bilgi aktar›lmas›d›r. Bu
yaz›l›m ve donan›mla yap›lmaktad›r. Binalardaki en büyük s›k›nt›,
farkl› uygulamac›lar taraf›ndan sistemlerin uygulanmas› ve daha
sonra üçüncü bir yaz›l›m ve donan›m üzerinden bu sistemlerin
entegrasyonudur. O zaman flu s›k›nt› ortaya ç›kmaktad›r:
Sistemin bütününü, entegrasyonu sahiplenen kimse olmamakta,
herkes birbirinin üzerine suçu atmakta ve ya ço¤u zaman haber-
leflemiyor veya bir sistem ar›zaland›¤› zaman baflka bir sistemin
üstüne y›k›lmaktad›r. 

Ne bekliyoruz entegrasyondan; tasarruf, yat›r›mda tasarruf,
uygulamada tasarruf ve iflletmede tasarruf beklenmektedir.
Yat›r›mda e¤er bir sorumlu taraf›ndan sistemin tamam› kuruluy-
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or ve uygulan›yorsa, o zaman bir tek softwareyle, bir tek kontrol
merkeziyle bu ifl halledilebilmektedir. ‹flletmede de, bu
kolayl›ktan faydalanmaktad›r. Uygulamada, bunlar birbiriyle
haberleflebildi¤i için daha efektif çal›flmaktad›rlar. Üstün perfor-
mans gösterilmesi, güvenilir bir sistem olmas›,  kolay adaptasy-
on, kullan›m kolayl›¤›, tüm sistemler için tek sorumlu ve ileride
olabilecek geliflmelere de uyumlu olmas› her hangi bir ar›za
durumunda hardwarei de¤ifltirmemeniz gerekmektedir.

Sistemler aras›nda birlikte çal›flma problemlerine bakacak
olunursa, bütün sistemler ba¤lanabilmektedir. Merkezi gözlem
istasyonuna ba¤lant›y› kim yapacak; güvenlik sistemini yapan
m›, kartl› girifl kontrol sistemini yapan m›d›r? Bir bina sahibi için
ya da yat›r›mc› için soru iflareti olmaktad›r. Bina otomasyon sis-
temiyle yang›n alarm sistemi aras›ndaki ba¤lant›lar› kim
yapacak, veri giriflini kim yapacak? Yani bunlar› entegre edecek?
Kap›lar›n serbest duruma geçirilmesi kimin sorumlulu¤unda ola-
cak? Yang›n an›nda, bir yang›n alg›lama sisteminin bunlar›
serbest hale getirmesi laz›m; ama kartl› girifl kontrol sisteminde
ve kap›lar› yapan kifliler e¤er bunu farkl› flekilde kontrol ediyor-
sa, iflte orada sorun ortaya ç›k›yor. Güvenlik alarm sistemiyle
yang›n alarm sistemi aras›ndaki ba¤lant›lar› kim yapacak? Araya
fazla bir fley koymaya gerek yok; tek sorumlu birisi oldu¤u
zaman, bunu kolayl›kla yapabilmektedir. Bir üst düzey ente-
grasyonda, burada da gördü¤ünüz gibi, yang›n alarm sistemi,
kapal› devre televizyon sistemi, kartl› girifl kontrol sistemleri,
bina otomasyon ve duman kontrol sistemlerini bir Software ve

bir kontrol merkezi üzerinden entegre edebilmektedir. 
Bunun bir bina otomasyon sistemiyle entegrasyonunda,

ço¤u zaman yeni aç›k sistem çözümleri önerilmektedir.
Cihazlar›n ba¤lanabildi¤i, kolayl›kla haberleflebildi¤i sistemler
ve altyap›lar önerilir. SCADA yaz›l›m›yla bunlar› entegre ede-
bilmekte ve SCADA yaz›l›m› üstünden de üst düzey entegrasyonu
sa¤lanabilmektedir.

fiekil10: Sistemde haberleflme

Burada da tipik bir entegrasyon çözümü görülmektedir.
Yang›n alg›lama sistemi, SSTV sistemi, bina otomasyon ve
ayd›nlatma sistemleri, hatta telefon sistemleri, data sistemi ve
enerji kontrolünü bir ethernet üzerinden, bir yaz›l›m üzerinden
kontrol ve terminallerle baflka kullan›c›lara da izleme olanaklar›
sa¤layabilmektedir.
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 OTURUM BAfiKANI- Hayri Bey yar›m saat demiflti, galiba
biraz aflt›k konuyu; ama entegrasyona o kadar dald› ki, bir
anlamda da elektroni¤in orada yans›malar›n› da gördük.
Gördü¤ünüz gibi, iki de¤erli meslektafl›m›n sunumlar› birbirlerini
and›r›yorlar. Bu oturumun ad› Elektronik. Kat›lamayan sevgili
meslektafl›m Mahir Ulutafl’›n size aktaraca¤› sunum da,
“Türkiye'de Elektronik Sanayi’nin Geliflmesi ve Gelece¤i”
konusundayd›. 

Elektronik sanayinden söz etti¤imizde, alt sektörleri de
tan›mlamam›z gerekmekte kuflkusuz. Bu tan›mlar geçti¤imiz y›l
Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nin giriflimiyle
yay›nlanan “Türkiye Elektrik Sanayi’nin Günümüzdeki
Görünümü” adl› bir kitapta özetlenmifl. Pek özet de de¤il asl›nda,
kapsaml› bir çal›flma. Bu çal›flman›n bir dayana¤› Türkiye
Elektronik Sanayicileri Derne¤ine uzan›yor. “Birbirlerinden etk-
ilenir mi, etkilenmez mi?” tart›flmas›n› hiç akl›n›za getirmeyin,
çünkü çal›flmay› yapan kifliler ayn›. 

Yurdakul Ceyhun’a da teflekkür etmek gerekiyor burada;
çünkü çok uzun zamand›r sektöre hizmet veren bir
meslektafl›m›z, a¤abeyimizdir kendisi. Bu çal›flmada da oldukça
önemli bir katk›s› var. Bu çal›flma içinde, elektroni¤in alt sektör-
leri flöyle tan›mlanm›flt›: “Bu, mutlaka geliflecektir, yani teknolo-
ji h›zla geliflmekte; ama flu anda pek ihtiyaç yok” denilen
bileflenler, tüketici elektroni¤i, telekomünikasyon, profesyonel
ve endüstriyel ayg›tlar, askeri ve elektronik ayg›tlar, bilgisayar
olmak üzere 6 alt önemli sektöre ayr›lmakta elektronik sanayi.
De¤erli meslektafllar›m›n sunumlar› ise, izledi¤iniz gibi, profesy-
onel ve endüstriyel ayg›tlard›. 

Bir önceki sunumda da zaten enteresan fleyler izledik.
De¤erli sunumcular, özellikle Arsal Dikel Beyin aktard›¤› üçüncü
generasyon cep telefonu ve bu geliflmeler çok ilgi çekiciydi. Bafl
döndürücü bir geliflmesi var elektroni¤in ve özel bir yeri var;
yani en uçuk fütüristlere bile “Amma da att›” dedirtecek tahmin-
leri hemen yar›n gerçek olup karfl›m›za geliveriyor ve bunlar da
önemli, sahiden de¤er tafl›yan fleyler. Bu de¤erin ölçüsü de,
benim hiç sevmedi¤im bir ölçü. Amerikal›lar için tanesi 2 sent,
bizim için dünya para. Bazen, flu Avustralya’daki Aborijinlere
özenmiyor de¤ilim. Neden; çünkü onlar›n bir yabanc› dil
ö¤renme ihtiyaçlar› yok ve çok k›sa hecelerle, çok basit bir dil
kullanmakta ve yüzlerce, hatta binlerce y›ld›r rahatl›kla
anlaflmakta bunlar. Hâlâ ok, yay ve benzeri araç gereci
kullan›yorlar, yeni hiçbir fleye ihtiyaç duymuyorlar; yani cep
telefonu filan verseniz de, bunlara ihtiyaç duymuyorlar. Hatta
bunlar›n içinden Anglosaksonlaflt›r›lanlar, üst düzey yönetime
gelen siyasiler dahi üzerindeki kravat ve tak›m elbiseleri
ç›kart›p, atalar›n›n giysileriyle atalar›n›n mekânlar›na dönme
çabas› içindelermifl. 

Sorular için elbette size f›rsat tan›yaca¤›m, ama hemen
Mahir Ulutafl’›n sandalyesine oturarak, elektronik sanayinin
geliflimi ve gelece¤i konusunda, içinde yaflayan kiflilerden bir
meslektafl›n›z olarak anlatay›m. 

Ben, 1975 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesinden mezun

oldum. Mezun olur olmaz, o dönem, benim bir üst s›n›f›mda olan
Oktay F›rat’la ayn› dönemde mezun olduk ve ayn› yerde
çal›flmaya bafllad›k. Çünkü o zamanki hedefimiz tekti; PTT. ‹stan-
bul Telefon Baflmüdürlü¤ünde Santraller Bak›m ‹flletme
Baflmühendisli¤inde mühendis olarak çal›flmaya bafllad›m. Oktay
da daha üst bir kurumdayd› galiba. 

O zaman bildi¤im bir fley vard›. Sevgili Ahmet Varol, bizim
mesle¤e bafllad›¤›m›z y›llardan 5 sene sonra bu çevrede kurdu¤u
bir flantiyede telefon haberleflmesini anlat›yor. Onu çok çabuk
unuttuk. Neden; çünkü sabah yazd›r›yorsunuz, bafl›nda bekliyor-
sunuz telefon size aitse, akflama do¤ru ba¤lan›yor ‹stanbul ya da
Ankara. Yurtd›fl›; hay›r. ‹stanbul’da, benim mesle¤e ilk
bafllad›¤›m y›llarda bir santral kuruldu Tahtakale’de ve telefonu
kald›r›p çevir sesi alabilirseniz, Amerika’yla direkt konuflabiliyor-
dunuz; yani b›rak›n Türkiye içinde baflka bir flehri, yurtd›fl›yla bile
konuflabiliyordunuz. 1975’li y›llardan bahsediyoruz. Tarih öncesi
gibi, de¤il mi? Geçen süreye bak›n! 

Tahmin ediyorum, 1969’lu y›llard›, birtak›m flehir
efsanelerinde söyleniyor, “Aya gidilmedi” diye. 1969’da inildi,
de¤il mi? Bak›n, o zamanki teknolojiyle bu zamanki teknolojiyi
karfl›laflt›r›yorsunuz. fiu elimde gördü¤ünüz hepinizin cebinde
dolafl›yor. Bunun fiyat› nedir; 50 dolar diyelim. A¤›rl›¤› 4 ya da 5
gram. Ama flu z›mb›rt› 1969’da yok, hayal bile edilemezdi. O
zamanki teknolojinin, örümcek mi, böcek mi, neyse, aya götürüp,
indirip geri getirmesine, “Bunu yapamazlar” diyorsunuz, öyle
de¤il mi? Çünkü o zamanki bir bilgisayar teknolojisi bugün bir
kol saatinin yan›nda laf-› güzaf. 1974’lü y›llarda aç›ld› galiba
Birinci Bo¤az Köprüsü. Ücret toplam›, bilgisayar›n›n harddis-
c’inin kapasitesini söyleyin. Yormayay›m sizi; 4 kilobayt. Var m›
böyle bir fley, düflünebiliyor musunuz? Bunlar 8-10 gigabayt’lara
geldi. Dün, böyle bir fleyi hayal bile edemezdik. 

Bir yeni tasar›mlar web sayfas›nda görmüfltüm; yar›n gün-
deme gelecek, insanlar›n hizmetine girecek 10 önemli fley diye
yay›nlam›fllar, 10 tanesi de elektronikle ilgiliydi. Bir tanesi giyim
eflyas›, ama ortam ayd›nl›k seviyesine göre renk de¤ifltiren bir
fley. Üzerinde herhalde bir organik LED vesaire gibi bir teknoloji
kullan›lm›flt›r. Bak›n, bu teknoloji içerisinde Elektronik
Mühendisleri Odas›n›n bir u¤rafl› alan›; çünkü bu meslekte olan-
lar Elektrik Mühendisleri Odas›n›n da üyesidirler. 

Neler geliflti? Bir önceki sunuflta tepki çekici bir görüfl vard›;
hani, canl› yay›n, savafl yay›n› yapmak. Ne yaz›k ki, teknolojinin
lokomotiflerinden biri savafl, savafl sanayi. Biz mühendisler
insanlar›n mutlulu¤u, insanlar›n rahat› için çal›flmaya yemin
ettik, ediyoruz, onun için u¤rafl›yoruz; ama silahlar› yapanlar da
ne yaz›k ki mühendisler. Bizim XI. Ulusal Kongremizde bir sunum
vard›; askeri amaçl› bir projenin bir parças›n› aktar›yordu
ODTÜ’den de¤erli meslektafl›m. Is› alg›layan kamera
tasarlan›yor. Bizi çok etkileyen taraf› fluydu: Çok düflük ›s› fark-
lar›n› sezme özelli¤inden ötürü, örne¤in, kanserli hücreleri
tespit etmesi. Ama amaç savafl, yani düflman›n arac›n› daha önce
görebilmek amaç; göreceksiniz ki, onu siz vuras›n›z. Çünkü o sizi
görürse siz vurulursunuz. 
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Bir baflka motor güç daha var; o da telekomünikasyon. Az
önce sayd›¤›m alt sektörlerden biriydi. Bunlarla ilgili çal›flan
kurum ve kurulufllar çoktur. Telekomünikasyonun bir özel taraf›
var; nedir o? Elektrik Mühendisleri Odas› yay›nlar› içinde ç›km›fl
bir fley vard›; Fikret Yücel’in an›lar›. Bunu okumad›n›zsa mutlaka
okuman›z› isterim. Biraz da k›z›yorum Fikret Beye; çünkü
zaman›nda öyle söylemiyordu, ama bafl›na geldi¤i zaman,
“Siyasetle de ilgilenin” dedi bize. Biz de o zaman onu söylüyor-
duk, “Bu bir siyasi tav›rd›r” diye. Neydi o? Türkiye'de çok önem-
li bir kurum vard› -vard› diyorum üzülerek, çünkü onun mensub-
uydum ben, orada bafllad›¤›m mesle¤e- PTT. PTT, çok özel alt
kurum ve kurulufllar oluflturdu. Bir tanesi kendi içindeki ARLA.
Onu çal›flt›rmay› beceremedik, ama Fikret Yücel’in çok büyük
gayreti vard›r bunun çal›flmas› için. Onu bir özel pozisyona getir-
di, TELETAfi kuruldu. O TELETAfi organizasyonlar› içinde onun
ehli yoktur, tahmin etmiyorum; ama birileri parmaklar soktu
içine, baflka bir fleyler de olufltu. Hani, karikatür filmlerinde olur,
iki ortakl› bir firma, biri küçük ortakt›r da, büyük orta¤›n ismi
büyük yaz›l›r, küçük ortak kenarda durur, bir süre sonra bir
galebe çalar, tersine olur; o öyle oldu. 

TELETAfi çok güzel fleyler yap›yordu, yüzlerce meslektafl›m
orada çal›fl›yordu, yüzlerce güzel fley üretiliyordu orada. fiimdi
yok, arsas› bile sat›ld›, eski binalar› da sat›ld›, makineleri filan
hepsi bir yerlerde. Ama Türkiye tarihinde unutulmayacak bir
örnektir TELETAfi. 

Bir baflka örnek daha verece¤im. Özellikle Say›n Aziz Can
Yücetürk ilgilenecektir bu konuyla. Biliyorsunuz, biz bir olay
daha yaflad›k. Bir siyasi partinin genel baflkan› olan telefon
iflletmesinin patronunun, yurtd›fl›ndan bir-iki firmaya ciddi
borçlar› vard›. Bas›nda geçiyor bu, 3 milyar dolar konufluluyor ve
seçim malzemesi de yapm›flt› onu; ama Türkiye'ye de 30 milyar
dolar kaz›k att›¤› unutulmufltu. Yaln›z, “Bir musibet bin nasihat-
ten iyidir” derler ya, flu d›fl borcundan ötürü teknik destek
gelmiyordu o kuruma. D›flar›dan gelen teknik deste¤i 10 birimse,
gelmeyen teknik deste¤i 1 birime mal ettiklerini görmüfllerdi. Bir
birim daha kurulmufltu orada, Software deste¤i de gelmiyordu.
Ne yaz›k ki isim de¤ifltirdi galiba, de¤il mi? Bu bahsetti¤im cep
telefonu iflletmecileri ayn› zamanda Elektronik Sanayicileri
Derne¤inin de üyesidirler. Ben sorup dururum, “Bunlar sanayi
olarak ne yaparlar?” diye. Yani sanayide bir ad›m atma var m›?
TELETAfi benzeri bir fley olmas›n da, keflke olsa. Bir yandan
özellefltirmelere karfl› olufl nedenlerimden biri de budur. Yani
hiçbir özel kuruluflun, “fiunu da destekleyelim, kalk›ns›n” ya da
“Böyle bir sanayi kolu oluflsun, bir fleyler olsun” gibi bir fleyi yok. 

2006 y›l›n›n özetini veren flu kitapç›k, 2005 y›l› verilerine
göre düzenleniyor. Birkaç rakam aktaraca¤›m sizlere, onsuz da
yapamad›¤›m›z bir ölçüyle ilgili; dolar olarak veriliyor. Elektronik
sanayinde 2005 y›l›nda 4.5 milyar dolara yak›n ihracat yap›lm›fl,
10 milyar 800 milyon dolarl›k da d›flal›m yap›lm›fl. Bu, yaln›z kom-
ponent midir, onu net bilemiyorum; ama cihaz da olabilir.
Türkiye'de üretilen de¤er 8 milyar 150 milyon dolar. Diyelim ki, 5
milyar dolar elektronik ihracat› var; o y›lki tüm ihracat›m›z 75
milyar dolarm›fl. Yine bu sayfalar içinde bulabiliyoruz bu rakam-
lar›. Geçmifl zamanda da siyasiler, elektronik sanayi gündeme
geldi¤i zaman, terazinin kefelerinde dolar oldu¤u için, 5 milyar
dolar› elinin tersiyle itebilecek bir sektörler grubu olarak
bak›yordu fleye. Bizim bu oturuma ad›n› veren elektronik,

yaln›zca bu bahsetti¤im 6 sektörle ilgili de¤ildir biliyorsunuz;
çünkü hayat›n her taraf›nda elektronik var. T›ptan hiç bah-
setmedik, t›bbi elektronik cihazlar vesaire filan var; ama her
fleyde var.

‹ki önemli kurum vard›, bir tanesinden yine sevgili Ahmet
Varol da bahsetmiflti; TEMSAN Elektromekanik sanayi idi galiba.
Bu, t›bbi jeneratör üretmek amac›yla kurulmufl bir kurumdu. Bir
de elektronik cihaz üreten, komponent üretmek için kurulmufl -
taksimetre yap›yordu- TESTAfi vard›. Yar› iletken ve pasif kompo-
nentler fleyi var. Bileflenler diye bir sektörümüz var bizim, bütün
dünyada geçer. Nedir akla gelen komponentler? ‹ki önemli kom-
ponent var elektronikte, aktif ve pasif komponentler. Aktif kom-
ponentler konusunda, bu bahsetti¤im kurum zaten gayret sarf
etme içindeydi, o amaçla kurulmufltu; ama üretime geçene kadar
teknolojisi geri kald›¤› için, üretti¤i rantabl olmad›. Sonra pasif
komponent üretimi gayreti içine girildi, yani dirençler ve kon-
dansatörler. Sarg›l› elemanlar var, bir de konnektör gibi
bileflenler üretilmekte Türkiye'de. Direnç kondansatör kalmad›.
TESTAfi’›n yine bir yan kurulufluydu o, Ayd›n’dayd› galiba fab-
rikas›. Sonra onu özellefltirme kapsam›nda bir Tayvanl› firmaya
satt›lar. Hâlâ maliye SSK primleri vesaire peflinde kofluyor,
Tayvan filan kalmad›. ‹ki tane sektörümüz kald›, çok da kapsaml›
de¤il; ama swich konnektör imalat› Türkiye'de fazla de¤il. Bir
sarg›l› elemanlar›m›z var, o da iki elin parmaklar› kadar. Yani
tüm komponentlerimiz yurtd›fl›ndan gelmekte. De¤erli meslek-
tafllar›m›n gösterdikleri cihazlar› yapamayacak de¤iliz tabi.
Schneider’in durumu, pozisyonu baflka. Say›n Hayri Kartopu da,
bu gösterdi¤i fleylerden birço¤unun Türkiye'de üretildi¤ini biliy-
or ve hatta üretiyor da, biliyorum; ama bunlar için gerekli kom-
ponentler burada yap›lam›yor. Niye yap›lam›yor; altyap›s› yok. 

Bak›n, 5 milyar dolarl›k ihracat›m›z›n ço¤u televizyon ve üç
firma taraf›ndan yap›ld›. Onlardan bir tanesi 2007 y›l›nda ciddi
zarar etti¤i için, bir tipik organizasyona gitti. Bas›na da yans›d›,
birçok meslektafl›m iflsiz kald›. Çünkü oran›n ölçü de¤eri arsa
de¤eridir, ona bak›yorlar flimdi- oras› konut bölgesine girince,
milyon dolara da villa sat›l›nca ‹stanbul'da, “Burada televizyon
imal edece¤imize ev yapal›m” diye düflünüldü. Ama bir yerlerde
tökezleyen birtak›m olaylar var. fiu siyasi tutum tak›nma
konusunu hep fleyde hat›rl›yorum; 1980’li y›llardayd›, sevgili
Güney Gönenç, elinde çanta –o zamanlar böyle Powerpoint filan
yok, bilgisayar da yok- “Renkli televizyona hay›r” diyordu,
anlat›yordu. Niye; flurada iki-üç senecik daha dural›m. 

Türkiye'de bir fabrika kurulmufltu, devlet deste¤i elbette bir
yerlerde vard›; ama tüp yapacakt›. TÜPKO’yu hat›rlars›n›z, tüp ve
komponent. Fabrika kuruldu, imalata bafllad›, üç-befl tüp yapt›,
renkli televizyon geldi. O siyah-beyaz tüp fabrikas› galiba kuru
temizlemeci bile olamayacakt›. Bitti, da¤›ld›. Türkiye'de flimdi ne
LCD, ne plazma, bunlar hep ithal edilmekte. Bunun bir üst
aflamas›, “Art›k biz LCD yapal›m” diye baksak, 5 milyar dolarl›k
bir yat›r›mdan bahsediyorlar. Diyelim ki düfltü, 2 milyar dolara
yapt›k; ama bu yat›r›m› kurdu¤unuz anda, bu sefer de organik
DED’ler ç›kacak. Birilerinin anlatt›¤› gibi, “Elini f›rçayla duvara
sür, boya duvar›, orada televizyon seyret” gibi bir teknoloji. Uçuk
bir fley gibi geliyor, ama yar›n bu olacak. Ama demek ki belli bir
duruflumuz, oturuflumuz yokmufl bu fley konusunda. Ki, flu anda
LCD, yani likit kristal panel de imal edemiyoruz. Örne¤in BEKO
LCD televizyon yap›yor, panelini LG’den al›yor. LC, televizyon da
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yap›yor, yani bitmifl ürün de yap›yor. LG’nin yapmad›¤› boyutlar›
BEKO yap›yor ve onun rekabetini yapma çabas› içinde Avrupa'da.
Sahiden, birçok kifli bu konuda para kazanmak için kafa
patlat›yor, olmuyor. Bunlar insanlar› üzüyor tabi. Orada çal›flan
birçok kifli art›k çal›flamayacak diye üzülmekteyim, orada bir
fleyler üretilmeyecek diye üzülmekteyim; çünkü sahiden güzel
Ar-Ge yap›l›yordu, yapmak da zorundas›n›z. Ar-Ge’siz elektronik-
ten bahsetmek olmaz, mühendislikten de bahsetmek olmaz. 

Gelecekte neler olur? Neler olaca¤› bizlere ba¤l›. Bir yerlerde
hep bak›yoruz, aralara yine Yurdakul Ceyhun bir fleyler at›vermifl
“Devlet deste¤i” derken. Bu devlet deste¤inin nas›l verilece¤i,
nas›l yap›laca¤› konusunda bilinen örnekler var; bunlar
tevatürdür. Yine benim çok dilime persenk etti¤im bir örnek var.
Do¤rulu¤unu, yanl›fll›¤›n› incelemedim; ama o kadar yüre¤ime
do¤ru geliyor ki, flu Avrupa Birli¤i süreci içinde, Avrupa Birli¤ine
üye ülkeler aras›nda rekabetin önlenmesi aç›s›ndan, ihalelere
her ülkenin kat›lmas› flart› var biliyorsunuz. Ama EDF, 5 y›ll›k
kendi ihtiyac›n› Frans›z firmalar›na veriyor. Ne sa¤l›yor buradan;
o Frans›z firmalar›n›n rakiplerinin karfl›s›nda ayakta durabilecek
gücü sa¤l›yor. Biz de farkl› bir destek istemiyoruz, ama bizde
destekler farkl› veriliyor. Biliyorsunuz, teflvik dedi¤imiz fleyler
alt›nda, temel çukurlar› aç›l›p, hiç peflinden kimsenin koflmad›¤›,
kimsenin de cezaland›r›lmad›¤› ciddi teflvik süreleri de yaflad›k.
Yap›lamaz m›yd› daha güzel fleyler; yap›l›rd› tabi. Bunlar› biz gör-
erek, bilerek, böylesi ortamlarda konuflarak ve hiçbir fleyi sakla-
mayarak ancak beceririz gibi geliyor. 

Burada da gördük, gözledik; ne olursa olsun, servis
sa¤lay›c›lara k›z›yorum filan, ama orada çal›flan meslektafllar›n
üretti¤i fleyleri görünce de tüylerim diken diken oluyor, çok
seviniyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Bunlar buradaki
üniversitelerden yetiflenlerdir. Hani, o be¤enmedi¤imiz, ö¤ret-
men, e¤itici aç›¤› çok olan okullardan yetiflen meslektafllar›md›r
bunlar. Onlar›n bir önemli s›k›nt›s› daha var; yaflama bafllamak
için önemli ad›m olan flu staj yeri. Onlara hâlâ bir yerlerde, “Ayak
alt›nda dolaflma da, ne yaparsan yap” kabilinden staj
yapt›r›lacaksa, bu da çok sa¤l›kl› de¤il gibi geliyor. O anlamda da
talep etti¤im bir devlet deste¤i daha var; stajyerler için, staj
yapt›r›lacak kurulufllara teflvik araflt›r›ls›n, verilsin. Para de¤il,
orada sadece stajyerlerin bafl›nda duracak deneyimli bir meslek-
tafl›m›z›n ücretinin belli k›sm›n› karfl›lamak gibi filan. Ama devlet,
hesab›n› sormas›na bu anlamda hak kazan›r gibi geliyor bana,
“Arkadafl, bunun bedelini ben ödedim. Kaç tane stajyere ne
ö¤rettin?” diye sorma hakk›n› kazan›r gibi geliyor bana. 

Bilim ve teknolojinin bu bafl döndürücü h›z›na ayak uydura-
mad›k diyemiyorum. Birçok konuda, de¤il at bafl›, bafl fark›yla
ileride oldu¤umuzu da biliyorum. Burada ad› geçen baz› ürünler
vard›r; hem özel profesyonel ürünlere giriyor, hem de tüketime
giren fleylerde, Çin rekabeti dedi¤imiz bir baflka öcü daha var
önümüzde. Ama flu teknoloji dedi¤imiz 4-5 graml›k fleyi 50 dolar
ödüyorsak, kilosu kaç para bu teknolojinin? “Patates üretmeye-
lim” demiyorum elbette, onu da üretelim; ama bu da bir teknolo-
ji. Bir örnek veriliyordu; 1 kilo uydu kaç yüz bin dolar? Ölçü bu,
bunu becereceksiniz ya da çok titiz bir biçimde bir Aborijin
yaflam›n› -ki, bizler flerbetli olmad›¤›m›z için, onu da beceremey-
iz, ilk zamanlarda hemen gidiveririz öte tarafa- tercih etmemiz
gerekiyor. Ama teknoloji galebe çalan bir güçtür. Elektronik de
teknolojinin çok önemli fas›llar›ndan biri. 

 AHMET ALTAY VAROL- Konuflmac› arkadafllar›m Yavuz
Akçay ve Hayri Kartopu arkadafllar›m› önce tebrik ediyorum.
Ayr›ca, Ahmet Uzunkaya arkadafl›m›z›n genifl örnekleriyle
zenginlefltirdi¤i bu çal›flmay› da kutlamak istiyorum.
Arkadafllar›m çok güzel konulara de¤indiler, biz de bilgilendik;
ama burada birkaç örnekle bunu zenginlefltirmek istiyorum.
Tahmin ediyorum, bundan bir 15 sene evveldi, bir sanayiciler
toplant›s›na gitmifltim. Bu sanayiciler toplant›s›nda, Türk Elektrik
Sanayicileri Toplant›s›nda, Türkiye'de neler yap›l›yor, ihracat›
olsun, ithal edilen mallar olsun, bunlar konusunda neler
yap›ld›¤›na iliflkin fleyler anlat›l›yordu. ‹malatç›lar›m›z,
“Mangalda kül b›rakm›yor” derler ya, öyle bir at›yorlard› ki,
inan›l›r gibi de¤il; herkes ihracat yap›yormufl, Türkiye'ye çok
büyük para kazand›r›yorlarm›fl vesaire. Ama bu arada, benim
üniversitede okudu¤um y›llarda, Siemens’te çok uzun seneler
genel müdürlük yapm›fl olan bir meslektafl›m›z, arkadafl›m›z en
sonunda kalk›p dedi ki, “Beyler, bu kadar atmay›n, biraz da
gerçekleri konuflal›m. Ondan sonra, neler yapabiliriz, neler yapa-
may›z, gelin, karar›n› ona göre verelim. Böyle abart›rsak, bu ifller
sonuca varmaz.” fiunu söylüyorlard›: Özellikle kablocular çok
kablo sat›yorlarm›fl, ihracat yap›yorlarm›fl, d›flar›dan getirilen
komponentleri birlefltirmek suretiyle yeni mamulleri d›flar›ya
sat›yorlarm›fl vesaire gibi. O adamca¤›z dedi ki, “Arkadafl, bak,
bizim kablolar›m›z ucuz de¤il. E¤er bizim kablolar›m›z› o zaman-
ki Türkiye Elektrik Kurumu almasayd›, biz kablo satamazd›k.”
Birer dernek kurmufllar onlar, hepsi aralar›nda anlafl›yorlar, belli
bir miktar kabloyu Türkiye Elektrik Kurumuna satmak suretiyle
geçinip duruyorlar. 

‹kincisi, bu komponentleri sat›n alanlar için de, “Arkadafl, siz
nas›l iddia ediyorsunuz bizim kâr etti¤imizi yahut bu ülkeye büyük
kazançlar sa¤lad›¤›m›z›?! Siz, komponentleri al›p birlefltirerek
d›flar› satt›¤›n›z zaman, bir defa, onlardan ucuza satamazs›n›z;
çünkü mal› onlardan al›yorsunuz, d›flar› sat›yorsunuz. Olacak ifl
de¤il bu, maddenin tabiat›na ayk›r›. O zaman bak›yor musunuz ki,
d›flar›dan ald›¤›n›z malla satt›¤›n›z mal; yani Türkiye'ye girifl ve
ç›k›fl, parasal aç›dan o makas›n nas›l aç›ld›¤›n› görüyor musunuz?”
Böyle çok güzel elefltirilerde bulunmufltu o zaman.

Ben, çok de¤erli arkadafllar›ma katk› olarak flunu söylemek
istiyorum: E¤er biz hep d›flar›dan alarak bunlar› gerçeklefltire-
ceksek, yar›n, öbür gün art›k para bulamayacak -bugün de
bulam›yoruz ya zaten- duruma geliriz ve bütün sanayimi
çöktü¤ü gibi, bugün bu mallar› bize satanlar yar›n öbür gün
baflka fleyleri de önümüze koyup onlar› da yapt›rmaya çal›flacak-
lard›r. Yani Osmanl›lar›n bir nevi yabanc›lara vermifl oldu¤u
imtiyazlar gibi. Bugün de zaten bu imtiyazlar› veriyoruz. Onun
için, bundan kurtulmak laz›m. Bundan kurtulman›n tek yolu da
araflt›rmadan geçiyor. ‹leri ülkelerin araflt›rma rakamlar›na
bak›yorsunuz, bir de bizim rakamlar› kontrol ediyorsunuz, hiç
kabul edilir bir taraf› yok. Bir Danimarka, bir Norveç, bir
Finlandiya, koskoca Türkiye'nin bütün milli hâs›las›n› kat›yla
üretiyorlar. Tabi ki, o zaman ne oluyor; onlar›n kifli bafl›na düflen
gayri safi milli hâs›las› 30 bin dolar›n üzerinde oluyor yahut orta-
lamalar› en az›ndan 24 bin dolar›n üzerinde oluyor. Biz böyle
nereye gidece¤iz? Bizim iktidar sahipleri de diyorlar ki, “Biz,
Türkiye'deki Gayri Safi Milli Hâs›lay› 2 bin dolardan ald›k, 4 bin
dolara, 5 bin dolara ç›kard›k.” Siz, Gayri Safi Milli Hâs›lay› yanl›fl
yöntemlerle hesap ederseniz, 10 bin dolarlara da ç›kar. Çünkü
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ald›¤›n›z mal› koyuyorsunuz, satt›¤›n›z mal› da onun üzerine
koyup toplad›¤›n›zda, böyle bir rakam ortaya ç›k›yor. 

Bir di¤er örne¤i de çok k›saca anlatarak bitirmek istiyorum.
Bundan 5-6 ay önceydi, Ankara'da ‹TÜ Rektörünün ‹TÜ Evi’nde
vermifl oldu¤u bir konferans› dinledim. Bu konferans›n 1 saat
sürmesi gerekirken, 3 saat anlatt› adamca¤›z. “Ben, art›k devlet-
ten dilenmeyi b›rak›n, yalvar›p yakard›m; bizim Ar-Ge
çal›flmalar›m›z için, bizim lisansüstü çal›flmalar›m›z için bize bir
fley versinler. Olmuyor, yetifltiremiyoruz, param›z yetmiyor bize”
diye çok flikayetlerde bulundu. ‹stanbul'un çok gelir getiren sek-
törlerinde çal›flma yapan insanlarla temaslar sa¤lad›¤›n›, bunlar
içerisinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi mezunu arkadafllar
oldu¤unu, onlara da gitti¤ini ifade etti. Gemicilere demifl ki,
“Arkadafllar, siz bu teknolojiyi kullanarak, yar›n öbür gün
adamlar›n limanlar›na gidemezsiniz. Bugün ileri teknoloji kul-
lan›yorsunuz, ama yar›n öbür gün onu kullanamayacaks›n›z.”
Ama onlar diyorlar ki, “Bizim bugünkü kâr›m›z yeter bize.” Bu
durumda, Türkiye hiçbir yere gidemez; yani biz hep d›flar›dan
al›p Türkiye'de kullanmak istiyoruz. Oysa, art›k biraz da üret-
memiz laz›m. O bak›mdan, yeni arkadafllar›m› biraz elefltiriyo-
rum. Hep öyle bak›yorlar. Onlar da öyle ö¤rendiler, onlar›
k›nam›yorum; yani sak›n yanl›fl anlafl›lmas›n, ama bu böyle de¤il.
Bu gidiflle, o yeni arkadafllar›m›z›n yerine gelecek olan yeni arka-
dafllar›m›z gerçekten ifl de bulamayacaklar; çünkü ifl sahalar› da
daral›yor bu suretle. 

Günün bu geç saatinde belki çok kara bir tablo çizdim; ama
durum da böyledir. Hepinize sayg›lar sunuyorum. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederiz.

 KADR‹ YILDIRIM- Benim sorum Yavuz Beye olacak. Bu PLC
otomasyonu konusunda, özellikle çeflitleri konusunda, ethernet,
SCADA ve GPRS yöntemiyle PLC kurulumu, bunlar›n ilk kurulum
aflamas›ndaki maliyetleri hakk›nda bilgi almak istiyorum
mümkünse. 

 YAVUZ AKÇAY- Rakamlar konusunda çok net fleyler söyle-
meyeyim, sizi yan›ltmak da istemiyorum; ama flu an mimari
olarak ethernet mimarisi art›k çok yüksek bedellerde de¤il.
Örne¤in, standart protokollerle yapaca¤›n›z ürünlerden sadece -
seviye olarak söylüyorum, birçok seviyede ürün var- bir tanesi
10’sa di¤eri 20 de¤il; bir tanesi 10’sa di¤eri 12’ler seviyesinde.
GSM, mesaj için iletti¤i çok basit, çok küçük konfigürasyonlarla
yapabiliyorsunuz. Sadece GSM modem fiyat›n›z neyse, onu ekle-
meniz konfigürasyonunuza art› de¤er ekleyecek bedeldir. Ama
rakam olarak bir fley istiyorsan›z, bu konuda arkadafllara yön-
lendirebilirim, onlarla irtibata geçebilirsiniz. Ama direkt rakam
konusunda bir fley söylemeyeyim size.

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederiz.

 CENG‹Z TAPLAMACIO⁄LU- Esas›nda, gerçekten sunan
arkadafllar ve siz çok güzel özetlediniz. Elektronik sanayinin
gelece¤i aç›s›ndan ço¤u zaman flöyle durumlarla karfl› karfl›ya
kal›yoruz. ‹zmir Fuar›n› hepimiz biliriz, gideriz. Amerikan pavy-
onu, Bulgaristan pavyonu” fleklinde adland›r›yorlard›; ilgincime
gitmiflti. Amerikan ürünlerinin veya yapt›klar› çal›flmalar›n sunul-
du¤u yerde Sony marka televizyonlar, videolar veya çok geliflmifl
teknolojileri olan yerde farkl› firmalar vard›. fiu bir gerçek ki:
Elektronik sanayi de dahil olmak üzere, Ar-Ge olarak

de¤erlendirip gelifltirdikten sonra, her fleyi kendimizin üretmesi
gerekmiyor. Ama biliyorsunuz, bir ASELSAN’›n oluflmas› K›br›s
Savafl› sonras›nda oldu. Birçok bulufllar savafllarda veya birtak›m
dibe vurmalar birtak›m ekonomik zenginlikleri arkas›nda getiriy-
or bazen. Çok iyi strateji belirlemek gerekti¤ini düflünüyorum. 

Türkiye'nin bir potansiyeli var. Elektronik sektöründe bir-
tak›m öncelikli konular veya imalatlar› da seçmek gerekiyor.
Zaman zaman TÜB‹TAK projeleri vesaire oluyor, de¤iflik fleylere
gidiyoruz. Bazen elektronik sektöründe flunu görüyorum: Çok
fleye da¤›lm›fl›z. Belki öncelikle bizi ileriye götürecek veya gerek
hammaddelerimizi, gerek insan gücümüzü, gerekse
bulundu¤umuz co¤rafyay› dikkate alarak, komponent imalat-
lar›ndan tutun, üretime dönük çal›flmalar› da seçmemiz ve belir-
lememiz laz›m. Bu yönde, yaln›z bulundu¤umuz co¤rafyada de¤il
de, dünyada elektronik sektöründe ileride lokomotif olacak
konular ne olabilir? Bunu hiç düflündük mü? Vizyon 2023’ler
vesaire filan var, ama elektronik sektörünün gelece¤inde
gerçekten hangi konulara öncelik vermemiz gerekiyor? 

Teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim Say›n Taplamac›o¤lu.
Siz, zaten hayat›n içindesiniz. Bu panel örne¤ini vermemin
gerekçesi fluydu: Likit kristal televizyonlar›n -bugünlerde reklam-
lar› da bol yap›ld›¤› için söylüyorum- en önemli parças› ekrand›r.
Yani s›radan bir televizyonun 1000 dolar maliyeti varsa, 500 dolar
civar›nda, yani yüzde 50’si paneldir ve bunu ithal ediyorsunuz.
Sonra geri kalan k›sm›nda çok a¤›r fley var. Yani o yaz›l›m› siz
yapacaks›n›z, montaj vesaire bir sürü komponent var; a¤›r yük
öbür taraf›nda. Bu, çok k›sa zamanda kendini amorti edecek de bir
olgu gibi geliyor bana, çünkü h›zl› gelifliyordu. Ama amaç o de¤il,
yani örnek olarak verdim. Yine bugün bahsedilen bir fley vard›;
Silikon Vadisinden söz edildi. Teknoloji üretiliyor oralarda, yani az
önce bahsetti¤im 4 gram entegre herhalde o vadi kökenli bir fley
olsa gerek. Oralardan know-how sat›n al›yorsunuz. Keflke onu
yapabilsek. Gayret de onunla ilgilidir, ama hedef göstereceksiniz.

Bak›n, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin Mikro Elektronik
Laboratuar›n› biliyorum; ama orada ürün üretilemiyor, çünkü konu
yok. Onun önüne konu veremezseniz, gerekli kimyasallar filan
al›namaz, al›namay›nca yürümez, yürümeyince zaman geçiyor ve
teknoloji demode oluyor biliyorsunuz. Ama sonuçta, orada biri-
lerinin yetiflebilmesi için de maliyetine bakmamak laz›m. 

Bir önceki sunumda bahsedilen o üçüncü generasyon cep
telefonu vesaire filan beklentileri, yaln›zca donan›m anlam›nda
de¤il, yaz›l›m anlam›nda da çok dehfletli ufuklar açmakta
meslektafllar›m›za. Bilgisayar mühendisli¤i de yine Elektrik
Mühendisleri Odas›n›n ilgi alanlar›ndand›r ve üyeleri aras›nda
bunlar da var; ama biliyorsunuz, en h›zl› demode olan meslek de
bilgisayar mühendisli¤i. Çünkü dün ö¤rendi¤inizi yar›n uygulay-
acak yer bulam›yorsunuz. ‹flin içinde olmazsan›z düflersiniz, yani
bisiklet gibi olay, ilerlemezseniz düflersiniz. 

Örne¤in, PLC’yle koydu¤u bir modül vard›; cep telefonunuza
gelen mesaj ya da onu sorguluyorsunuz uzaktan. Akl›n›za gelen
her tip uygulamada bunu yapabilirsiniz. Ama elektronik, sadece
benim sayd›¤›m 6 tane alt sektörle ilgili de¤il; geçti¤imiz y›llar-
da, yine Elektrik Mühendisleri Odas›n›n ilgi alanlar›ndan bir tane-
si de ak›ll› sayaç meselesiydi. Ücretlendirme anlam›nda
söylemiyorum, ama biz mühendislerin ölçmek gibi bir beklentisi
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var. Ne tüketiyoruz, nas›l tüketiyoruz, onu ölçmek anlam›nda
böylesine bir yap›n›n da herhalde kurulmas› laz›m; yani hassas
ölçen cihazlar› üretmek ve bunu merkezi bir yerde toplamak,
biriktirmek, bilgi bankas›n› oluflturmak. Bu anlamda da, bu bah-
setti¤iniz bilgi al›flveriflini sa¤layacak her çeflit ortam, yani elek-
tromanyetik dalgalar ya da kablo, akl›n›za gelen ne varsa, bütün
bunlar elektronik mühendisli¤inin önümüzde aç›lan
konular›ndan bir tanesi. 

Yaln›z, bir fley soraca¤›m. Arkadafl burada m›, bilemiyorum;
ama flu GPRS denilen fley de, “Çok yak›n zamanda daha farkl›
fleylerde ç›kacak, demode olacak” korkusu uyan›verdi bende.
Baflka teknolojiler gelecekse, biz mühendisler ona haz›r
olmal›y›z diye düflünüyorum. Rahats›z oldu¤um laf› kulland›m;
“Baflka teknolojiler gelecekse...” Asl›nda baflka teknolojileri
bizim üretmemiz gerekmiyor muydu?! Amaç bu olmal› gibi geliy-
or bana. Yani “Onu yapmazsak bunu nas›l yapaca¤›z?” kayg›s›
içindeyim. 

Sizin ‹zmir Fuar›nda gördü¤ünüz Amerikan standard›nda
Sony televizyonun varl›¤›, RCA’in SRT tüp yapmad›¤› anlam›na
gelmiyor. Amerika'da bunlar yap›lm›flt› herhalde, ama onlar bir
üst aflamaya geçmifller herhalde. 

Buyurun.

 YAVUZ AKÇAY- Benim sunumumdan belki eksik anlafl›ld›.
Elektronik imalat› yapan bir grubun içinden geliyoruz biz. Ahmet
Bey de çok yak›ndan bilir. Kendi alan›m›zda elektronik imalat›na ilk
giren firmalardan biriyiz. Bir dönemler 200 kifliye kadar yükseldi
çal›flan say›m›z. Ama maalesef, Türkiye'de uygulanan politikalar
yüzünden, flu anda 30 kifliyle idare etmek zorunda kal›yoruz.
Maalesef, bu imalat belli bir düzeyde kalm›fl durumda. Yani bu bir
nefes meselesi, Türkiye'de kiflisel olarak tek bafl›n›za bu nefesle
idare edemiyorsunuz. Ama dünyada birtak›m ihtiyaçlar var bu alan-
da ve bu alanda kendinizi sürekli gelifltirmek, bu uygulamalar›
yakalamak durumundas›n›z. Onun için de ister istemez ba¤›ml›
kal›yorsunuz d›fl üreticilere. Yani biz bu sistemleri flu anda sadece
malzeme olarak satm›yoruz; mühendislik hizmetlerimizi üstüne
katma de¤er koyarak yap›yoruz, projelendiriyoruz, uyguluyoruz ve
destekliyoruz. Böyle bir fleyde çal›flan mühendis say›s› 27. Biz küçük
bir firmay›z; ama 27 mühendis çal›fl›yor, 6.5 y›l k›dem ortalamam›z
var. Yani bilgiyi korumak zorunday›z. Biz de böyle bir katk› vermek-
le ancak bunu sa¤layabiliyoruz. Yani zarar etmemize ra¤men

imalat› terk etmedik; ama halen zarar ediyoruz, önümüzdeki gün-
lerde de zarar edece¤iz. Fakat gücümüz bu kadar, Türkiye'deki poli-
tikalar ancak buna izin verebiliyor. Teflekkür ederim.

 OTURUM BAfiKANI- Biz teflekkür ederiz. Say›n
Taplamac›o¤lu, akl›ma gelmiflken, benim heyecan duydu¤um
konulardan bir tanesi de yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar›
gündeme geldi¤i zaman, günefl ve rüzgârdan söz ediyoruz.
Elektronikte çok güzel ›fl›klar ç›k›yor, fleyler aç›l›yor. Duydu¤um
kadar›yla birçok rüzgâr türbini üreten firma, belki 2010 y›l›n›n
ikinci yar›s›na kadar dolu. Biliyorsunuz, yukar›daki jeneratörde
üretilen gerilimin genlik ve frekans› sabit de¤il; onu al›p do¤rul-
tuyorsunuz, güç elektroni¤i devresinde sabit gerilim haline
getiriyorsunuz. Bu, elektroni¤in konusudur. Benzer biçimde,
fotovoltai¤in üretiminden, yine o pilin üretti¤i gerilimi flebeke
gerilimi haline getirecek güç elektroni¤i bafltan afla¤› elektron-
iktir. Yani biz elektronik mühendislerinin yapacak çok fleyi var.

Bugünkü gazetelerden birinde okudum galiba; film konusunda
ödül alm›fl bir delikanl›, okuluna teflekkür ediyordu gösterdikleri
köstekle ilgili. “Köstek olmas›nlar” diye çok söyleyen vard›.
Sanayicilerden duyar›m, yani Türkiye'de sanayinin durumu da bir
ilginçtir biliyorsunuz; KOB‹ denilen bir yap› vard›r, küçük ve orta
ölçekli iflletmeler. Eskiden bunlar›n tan›m›nda, 2 milyon dolar ser-
maye, bir de 150 kifliye kadar istihdam tan›m› vard›. ‹stanbul
Sanayi Odas› da, yüzde 40’› KOB‹’ydi. Dolay›s›yla, onu Türkiye'ye de
yans›tmak mümkün. “Türkiye'deki KOB‹ say›s›, toplam iflletmelerin
yüzde 40’›” deniliyordu. Tan›m de¤ifltirildi, 250 kifliye ç›kt› say›,
‹stanbul Sanayi Odas›n›n KOB‹ say›s› yüzde 95 oluverdi. ‹stihdam›
da buradan getireceksin. Sanayi deyince, sadece elektronik
sanayi, elektrik sanayi filan de¤il; tekstili vesaireyi de kaps›yor. En
çok istihdam›n oldu¤u bölümler de oralar, tekstil ve emek yo¤un
ifllerin oldu¤u yerler. Tabi, insanlara da ifl yaratmak gibi bir gayret
içinde olmam›z da laz›m, yapt›¤›m›z fleyler istihdam da sa¤lamal›.
Böylesi ortamlar, iflyerlerinin kapat›lmas›na yol açan politikalar,
hatta özellikle kapat›lmas›n› isteyen politikalar, bahsetti¤im TELE-
TAfi örne¤i onunla ilgiliydi. Yani mutlaka birileri gelip engelleye-
cektir, çünkü uluslararas› tekeller geliyor gündeme. Nas›l
engellerler; ertesi gün çok ucuz mal› y›¤arak. Yine TMMOB
yay›nlar›ndan bir tanesinde, Kayseri’deki uçak fabrikas›n›n
kapat›lmas›n›n öyküsü yer al›yordu. 
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G‹R‹fi
Dünyada nüfusun artmas›na ba¤l› olarak ihtiyaçlar›n

çeflitlenerek artmas›, bu ihtiyaçlara cevap verebilecek teknolo-
jinin geliflmesi ve bu teknolojik geliflmenin gereksinimi olan
enerjinin yeterince sa¤lanamamas› nedeniyle enerji konusunda
gittikçe daha büyük kayg›lar meydana gelmektedir. Mevcut
enerji kaynaklar›n›n s›n›rl› olmas›; özellikle fosil kökenli ve nük-
leer enerji kaynaklar›n›n eko sisteme zarar vermesi ve dünyada-
ki konjöktürel durumu, bilim ve teknoloji çevrelerini yeni enerji
kaynaklar›n› araflt›rmaya itmifltir. Bu aray›fl özellikle ucuz,
yenilenebilir ve eko sisteme zarar vermeyecek (temiz) kay-
naklar›n bulunmas› yönündedir. Benzer kayg›lar tatl› su kay-
naklar› aç›s›ndan da duyulmaktad›r. Suya olan ihtiyac›n art›fl
yönünde de¤iflken fakat tatl› su kaynaklar›n›n sabit ve s›n›rl› ve
hatta küresel ›s›nma nedeniyle azalma e¤iliminde olmas› bu
kayg›n›n temel nedenidir. Enerji için farkl› alternatiflerin
olmas›na karfl›n tatl› suyun alternatifsiz olmas› bu kayg›y› daha
da art›rmaktad›r. Tatl› suyun bir di¤er önemi de tüm besinlerim-
iz için hava, ›s› ve ›fl›k kadar önemli dördüncü bir temel ö¤e
olmas›d›r. Oysa tatl› su, konum ve zaman itibari ile insanl›k
aras›nda homojen bir flekilde da¤›lmamaktad›r. Bu nedenle ihtiy-
ac›n olmad›¤› zamanlarda bofla giden suyu ihtiyaç duyulan
zamanlarda kullan›lmak üzere depolama ve ihtiyaç duyulan
baflka bölgelere iletilmesi için de iletim tesislerine ihtiyaç vard›r
ve bu ihtiyaç vazgeçilmezdir. Sonuç itibari ile eko sisteme olum-
lu veya olumsuz etkisi olmas›na ra¤men, enerji üretimi, sulama,
sanayi, içme ve kullanma suyu temini için biriktirme haznelerine
ihtiyac›n oldu¤u bilinmektedir. Konu ile ilgili olarak yerli ve
yabanc› literatürde, su kaynaklar›, su kuvvetleri, baraj, sulama-
kurutma ve benzeri alanlarda yap›lm›fl bir çok çal›flmaya rastla-
mak mümkündür [1,2,3,4,5,6,7]. Ancak, do¤ay› etkilemesi
kaç›n›lmaz olan bu denli büyük projelerin uygulanmas›na karar
vermeden önce, modern fizibilite anlay›fl›yla; ekonomik, mali,
siyasi, çevresel fizibilite, stratejik, sosyal, tarihi ve kültürel, ulus-
lararas› iliflkiler gibi çok yönlü olabilirlik analizlerinin yap›lmas›
gerekir. Ekonomik kalk›nman›n ve refah›n kaynaklar›ndan biri
ucuz enerjidir. Enerjinin sigortas› ise Hidroelektrik santralleridir.

1- Türkiye’deki Su Kaynaklar› ve Kullan›m›:
Türkiye’nin su gücü potansiyeli, teorik olarak yaklafl›k 36.260

MW’ d›r. Rüzgar enerjisi potansiyeli 10.000 MW, jeotermal enerji
potansiyeli ise 2.500 MW civar›ndad›r. Rüzgar ve jeotermal ener-
jilerin elektrik üretim potansiyelleri yüksek olmas›na ra¤men,
düzenli ve sürekli elektrik teminini garanti edebilmek için birim
fiyatlar› yüksektir ve teknolojik eksikliklerden dolay› güvenilir
de¤ildirler. Bu sebeplerden dolay› günefl, rüzgar ve jeotermal
enerjinin Türkiye’nin elektrik sisteminde yak›n gelecekte önemli
bir rol oynamalar› beklenmemektedir.

Türkiye’de yar› kurak iklim özellikleri görülür. Buna mukabil
Türkiye’nin üç taraf›n›n denizlerle çevrili olmas›, yüksek s›ra
da¤lar›n k›y›lar boyunca uzan›fl›, ani yükselti de¤ifliklikleri ve
k›y›ya olan uzakl›k, iklim özelliklerinin k›sa mesafelerde
farkl›laflmas›na sebep olmaktad›r. S›cakl›k, ya¤›fl ve rüzgarlar da
iklim özelliklerine ba¤l› olarak farkl›l›klar gösterir. Kuzey ile güney
aras›ndaki enlem fark› da (6°C) s›cakl›k de¤ifliminde önemli bir rol
oynamaktad›r. Bu yüzden güney bölgeleri, subtropikal iklimlere
benzer Akdeniz ikliminin etkisi alt›ndad›r. Akdeniz ikliminde yazlar
kurak ve çok s›cak, k›fllar ya¤›fll› ve ›l›k geçer. Kuzeyde ise her
mevsim ya¤›fll› olan Karadeniz iklimi görülür. ‹ç bölgeler step ikli-
mi karakterindedir ve s›rada¤larla çevrelenmifl oldu¤undan az
ya¤›fl al›r. Y›ll›k ve günlük s›cakl›k farklar› çoktur. ‹ç ve Do¤u
Anadolu’da k›fllar uzun ve so¤uk k›y› bölgelerinde ise k›sa ve ›l›kt›r.
Ya¤›fl bölgeye ve zamana göre büyük farkl›l›klar gösterir.
Türkiye’nin özellikle da¤l›k olan k›y› bölgelerinde ya¤›fl boldur
(1.000–2.500 mm/y›l). K›y›lardan iç bölgelere gidildikçe ya¤›fl
azal›r. Marmara ve Ege Bölgelerinde, Do¤u Anadolu’nun
yaylalar›nda ve da¤lar›nda ya¤›fl 500–1.000 mm/y›ld›r. ‹ç
Anadolu’nun birçok yerinde ve Güneydo¤u Anadolu’da ya¤›fl
350–500 mm/y›ld›r. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en az ya¤›fl alan
yerlerinden biridir (250–300 mm/y›ld›r).

Türkiye co¤rafyas›n›n yar›s›n›n da¤l›k oluflu hidroelektrik
enerji üretimi aç›s›ndan çok elveriflli bir durum teflkil etmekte-
dir. Bu durum Türkiye’nin teorik olarak 433 milyar kWh gibi
büyük bir hidroelektrik enerji üretim potansiyelini elinde tut-
mas›n› sa¤lamaktad›r. Türkiye Avrupa’n›n toplam su gücü kapa-
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sitesinin yaklafl›k olarak % 16’s›na, Dünya toplam potansiyelinin
% 1’ine tekabül etmektedir. Ancak mevcut teknolojilerle bu
potansiyelin tümünün kullan›lmas› mümkün olmad›¤›ndan mev-
cut teknoloji ile de¤erlendirilebilecek maksimum potansiyele
teknik yap›labilir potansiyel denir. Öte yandan teknik yap›labilir-
li¤i olan her tesis, ekonomik yap›labilirli¤i olan tesis demek
de¤ildir. Teknik potansiyelin mevcut ve beklenen yerel ekonomik
flartlar içinde gerçeklefltirilebilecek bölümü ekonomik yap›labilir
hidroelektrik potansiyel olarak adland›r›l›r. Hidroelektrik potan-
siyelin % 29’u ekonomik, % 21’i ekonomik olmayan ve % 50’si
teknik olmayan potansiyeldir. Türkiye’de teknik olarak
de¤erlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh, teknik ve
ekonomik olarak de¤erlendirilebilir potansiyel ise 127 milyar
kWh olarak hesaplanm›flt›r. Avrupa Birli¤i’nin yeflil enerji için
uygulad›¤› vergi indirimi ve destekleme politikalar› ekonomik
olarak de¤erlendirilebilir potansiyelin artmas›n› sa¤lam›flt›r.

Her y›l enerjisini alamad›¤›m›z 6.5 milyar dolarl›k suyumuz
bofla ak›yor. Bu kabul edilebilecek bir durum de¤ildir. Hidroelektrik
üretim tesislerinin; ekonomik ömrü uzun, geri ödeme süresi 5-10 y›l
gibi k›sa, çevre dostu, iflletme-bak›m gideri düflük, yak›t gideri
olmayan, iflletmede esneklik ve kolayl›k sa¤layarak pik talepleri
karfl›layabilen, yüksek verimli (% 90’›n üzerinde), yöre halk›na da
ekonomik ve sosyal katk›lar sa¤layan, d›fla ba¤›ml› olmayan yerli
bir kaynak oldu¤u gözden uzak tutulmamal›d›r.

Sosyo-ekonomik geliflim için yaflamsal önemi olan elektrik
enerjisi arz› sa¤land›kça, Türkiye’nin elektrik tüketimi y›ll›k orta-
lama % 6-8 artmaktad›r. Benzer bir büyüme önümüzdeki y›llar-
da da beklenmektedir. Elektrik arz ve talep dengesi Türkiye’de
sa¤lanamamaktad›r. Grafikten de anlafl›laca¤› üzere maksimum
enerji talebi 2007 y›l›ndan sonra toplam enerji arz›n› aflmaktad›r.

Özellikle 2008 y›l› 3. çeyre¤inden sonra minimum enerji
talebini karfl›lamakta yetersiz kalacak ve enerji aç›¤› ortaya
ç›kacakt›r. Türkiye’deki toplam enerji üretiminde hidroelektrik
enerjinin pay› artt›r›lmal›d›r. Türkiye’de hidroelektrik potan-
siyelin gelifltirilerek ülke ekonomisinin istifadesine
sunulmas›nda Devlet Su ‹flleri (DS‹) Genel Müdürlü¤ü görevlidir.

E‹E daha çok etüd ve planlama aflamas›nda, DS‹ ise planlama ile
birlikte projelerin hayata geçirilmesinde görevlendirilmifltir.

2- Su Kaynaklar› Gelifltirme Projelerinin Çevresel Etkileri
Afla¤›daki tabloda çeflitli enerji üretim kaynaklar›n›n,

yaratt›¤› hava kirlili¤i, iklim etkisi, normal iflletme radyo aktivesi,
normal görünüme zarar›, pik ihtiyaç karfl›lama güvencesi ve
riske karfl› duyarl›l›k bafll›klar› alt›nda karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Hidroelektrik santrallerin di¤er santrallere karfl›n en az risk ve
olumsuz etki oluflturdu¤u görülmektedir.

Çeflitli enerji kaynaklar› içerisinde hidroelektrik enerji
santralleri çevre dostu olmalar› ve düflük potansiyel risk
tafl›malar› sebebiyle tercih edilmelidir. Bu tür santraller ani talep
de¤iflimlerine cevap verebilmektedir. Bu sebeple ülkemizde de
pik santral olarak kullan›lmaktad›r. Hidroelektrik santraller;
çevre ile uyumlu, temiz, yenilenebilir, pik talepleri karfl›laya-
bilen, yüksek verimli (% 90’›n üzerinde), yak›t gideri olmayan,
enerji fiyatlar›nda sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü (örne¤in
Il›su baraj› ve hes için 325 y›l›n üzerinde tahmin edilmektedir)
yat›r›m› geri ödeme süresi k›sa (5–10 y›l), iflletme gideri çok
düflük (yaklafl›k 0,2 cent/kWh), d›fla ba¤›ml› olmayan yerli bir
kaynakt›r. Dünyada ekonomik olarak yap›labilir hidroelektrik
üretim potansiyelinin yar›s›n›n bile gelifltirilmesi sera gaz›
emisyonlar›n›n % 13 oran›nda azalmas›n› sa¤layacakt›r.

Hidroelektrik santraller di¤er üretim tipleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda en düflük iflletme maliyetine, en uzun iflletme
ömrüne ve en yüksek verime sahiptirler. Türkiye’nin di¤er ener-
ji alternatifleri karfl›s›nda milli kaynak olan suyu kullanan
hidroelektrik santrallere öncelik vermesi ve teflvik etmesi için
ekonomik, çevresel ve stratejik birçok sebep vard›r.

2.1 Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etki De¤erlendirmesi;
Herhangi bir uygulaman›n gerçeklefltirilmesinden önce etki-
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fiekil 1. Türkiye’de enerjiye arz talep grafi¤i (2004-2012)
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lerinin tespit edilmesine ve bu etkiler olumsuz oldu¤u takdirde
önlem al›nmas›n›, hatta hatal› uygulamalar›n yap›lmamas›n›
sa¤layan bir incelemedir. DS‹ Genel Müdürlü¤ü 1993 y›l›ndan bu
yana ÇED Yönetmeli¤ine tabi olmamakla beraber önemli çevre-
sel etkileri olabilecek birçok projesi için ÇED Raporu
haz›rlam›fl/haz›rlatm›fl bulunmaktad›r. 

2.1.1 ‹nflaat Aflamas›ndaki Muhtemel Etkiler;
Temel kaz›lmas›, çevre yollar›n›n inflaat›, agregalar›n ifllen-

mesi ve beton iflleri sonucu akarsuyun ak›fl afla¤›s›nda
bulan›kl›k, sediman art›fl›, suyun alkalitesinde de¤iflme,
Kaz› ve dolgu çal›flmalar›, üst topra¤›n s›yr›lmas› ile erozyonun

h›zlanmas›,
‹nflaat makinelerinden kaynaklanan, s›z›nt› ve ya¤lar›n toprak

kalitesini düflürmesi,
Toz ve gaz emisyonlar›, gürültü, kat› at›klar (hafriyat at›klar›,

inflaat art›klar›, evsel at›klar),
Üst toprak tabakas›n›n s›yr›lmas›ndan, kaz› ve dolgu faaliyet-

lerinden, trafikten dolay› bitki örtüsü ve habitat›n kaybolmas›,
Proje sebebiyle ortaya ç›kabilecek göç hareketleri.

2.1.2 Su Tutulmas› ve ‹flletme Aflamalar›ndaki 
Muhtemel Etkiler;
Akarsuyun hidrolojik rejimindeki de¤iflmeler,
Nehir yata¤›n›n derinleflmesi,
Ak›fl afla¤› tatl› su habitatlar›n›n kurumas› veya de¤iflimi,
Su alt›nda kalan alanlarda, organik yükte meydana gelen

art›fl, ötrofikasyon,
Tar›m arazilerinde azalma,

Mikro iklim flartlar›ndaki de¤ifliklikler (nem oranlar›nda
de¤iflim, yerel sis oluflumu, rüzgar h›z›n›n artmas›),

Su alt›nda kalma sonucu oluflan habitat kay›plar› (özellikle
biyoçeflitlilik, hassas habitatlar, nesli tehlike alt›ndaki türler).

Yeni endüstriler, yeni yollar, bölgeye elektrik sa¤lanmas›
sonucu bölgenin nüfus yap›s›ndaki de¤iflmeler ve buna ba¤l›
olarak ekonomide meydana gelen canlanma,

Tafl›mada meydana gelen olumsuzluklar,
Halk sa¤l›¤› problemleri,
Yeralt› suyunda meydana gelen de¤ifliklikler,
Su haklar›ndaki çat›flmalar,
K›y› alanlar›ndaki, nehir a¤›zlar›ndaki projelerle etkileflen

sorunlar.

2.1.3 Su Kaynaklar› Developman Projelerinin Olumlu Etkileri;
Zirai, endüstriyel ve flehirsel kullan›m amaçl› daha güvenilir,

sürekli ve kaliteli su elde edilmesi,
Taflk›n kontrolü,
Kurakl›¤›n etkilerinin hafifletilmesi,
Orman sahalar›na olan kullan›m bask›s›n›n azalmas›.

2.2 Çevresel Etki De¤erlendirme Sürecinde 
Arkeolojik Çal›flmalar;
Arkeolojik kültür varl›klar›n›n etkilenme düzeyi üç kademede

ele al›nabilir. Bunlar; do¤rudan etkilenme, dolayl› etkilenme, genifl
çevresel etkilerdir. Bunlardan do¤rudan etkilenme düzeyi, yat›r›m
projesinin uygulanmas› halinde arkeolojik kültür varl›¤›n› yok
edici bir etkisi bulunmaktad›r. Baraj gölleri, karayollar› gibi pro-
jelerin uygulanmas›nda kamulaflt›r›lan alanlar›n içerdi¤i arkeolojik
miras tümüyle ortadan kald›r›ld›¤› için burada belgeleyerek koru-
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fiekil 2. Alternatif Elektrik Santrallerinin Çevresel Etkilerinin D›flsal Maliyetleri



81

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

ma esas al›nmal›d›r. Yat›r›m ve geliflme projelerinin genellikle
zaman ve parasal kaynaklar›n s›n›rl› olmas› arkeolojik varl›klar›n
yeni tekniklerle süratle belgelendikten sonra de¤erlendirilmesi,
bilimsel çal›flmalar›n yay›nlanmas› gerekmektedir.

Dolayl› etkilenme, arkeolojik tafl›nmaz kültür varl›¤›
yak›nlar›nda gerçekleflen yat›r›m›n bu miras›n özgün çevre kon-
tekstini parçalad›¤›, hatta k›smen yok etti¤i uygulamalardan
(örne¤in, baraj su seviyesinin de¤iflmesi ile k›y›da yer alan
höyük benzeri kültürel katmanlar›n uzun vadede afl›nmalar›) bil-
inmektedir. Arkeolojik ÇED çal›flmalar› bize, dolayl› etkilenen
arkeolojik varl›klar›n kayb›, do¤rudan etkilenme sonucu ortaya
ç›kan sosyo-kültürel maliyetin üzerinde olabilece¤ini
göstermifltir. Genifl çevresel etkilerde ise, uzun vadede
ekonomik geliflmeler ve büyüme sonucu bafllang›çta etkilenme-
di¤i görülen arkeolojik varl›klar›n k›smen de olsa kayb›, özellikle
özgün çevre ile iliflkisinin yitirilmesi söz konusu olmaktad›r. Bu
ba¤lamda, bütüncül koruma politikalar› gözden geçirilirken bu
uzun vadeli genifl çevresel etkiler göz önünde tutulmal›d›r. 

DS‹ Genel Müdürlü¤ü gelifltirdi¤i projelerden etkilenmesi söz
konusu olabilecek tarihsel ve arkeolojik kültürel miras›n gün
›fl›¤›na ç›kar›lmas›, kurtar›lmas› ve belgelenerek gelecek
nesillere aktar›lmas› hususunda büyük duyarl›l›k göstermekte
olup, bu konuda gerekli çal›flmalar›n yap›labilmesi için ilgili tüm
kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i yapmakta ve bu tür çal›flmalara
teknik ve maddi destek sa¤lamaktad›r. Bu tür çal›flmalar Atatürk
ve Keban baraj göllerinde yap›lm›flt›r. Bunu takip eden y›llarda
da benzer projeler yürütülmüfl olup, bunlar›n bafll›calar›na yöne-
lik bilgiler afla¤›da verilmifltir. Uluslararas› platformda çok
baflar›l› bulunan mega-arkeolojik kurtarma projelerinden Keban
Projesi 1965-1974 y›llar›nda, Afla¤› F›rat Projesi ise 1975-1988
y›llar›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi eflgüdümünde ve DS‹
Genel Müdürlü¤ü'nün mali deste¤i ile yürütülmüfltür.

Türkiye'deki kurtarma arkeolojisinin en görkemli örnekleri
büyük altyap› ve kentsel geliflme projeleri kapsam›nda bu alan-
larda arkeolojik kültür varl›klar›n›n belgelenmesi ve kurtar›lmas›
çal›flmalar›d›r. Özellikle, DS‹, Karayollar›, DHL, Toplu Konut idare-
si gibi büyük yat›r›mc› kamu kurulufllar› baflta olmak üzere, özel
sektörün baz› projeleri için de böylesi büyük arkeoloji giriflimleri
ÇED çerçevesinde ele al›nmay› gerektirirler.

Buna göre, büyük yat›r›m projelerinin arkeolojik çevre etki
de¤erlendirmesi uzman dan›flmanl›k kurulufllar› taraf›ndan
yap›lmas› sa¤lanmal›, bunun için projelerin bütçelerinde ayr› bir
fon ayr›lmal›d›r. 1991 y›l›ndan beri, tüm A.B.D. eyaletlerinde ben-
zeri bir uygulama bafllat›lm›fl ve çok say›da geliflme/yat›r›m pro-
jesinin etkileyebilece¤i bölgeler arkeolojik aç›dan incelenerek,
de¤erlendirilmifltir. Günümüzde ÇED kapsam›nda arkeolojik
kültür miras›n›n korunmas›, ancak gerekli yasal düzenlemelerin
yap›lmas›ndan sonra bütüncül koruma yaklafl›m› ile sa¤lanabilir. 

Büyük yat›r›m projeleri için haz›rlanan ÇED çal›flmalar› arke-
olojik miras›n tümüyle yitirilmesine neden olabilece¤i gibi,
korunmas› yönünde büyük olanaklar da sunmaktad›r. Geçmiflte
Keban, Afla¤› F›rat gibi uluslararas› boyutta baflar›l› arkeolojik
kurtarma projeleri olmak üzere özellikle kamu sektörünün
birçok yat›r›m projesi arkeolojik miras›n belgelenerek korun-
mas›n› sa¤lam›fl, ayr›ca Türkiye arkeolojisinin bilimsel standart-
lar›n› yükseltmifltir. Arkeolojik Çevre Etki De¤erlendirme
Çal›flmalar›nda Yöntem Yat›r›m projeleri ön

de¤erlendirmelerinde kamulaflt›rma, inflaat, iflletme gibi
ekonomik ölçütler öne ç›kar›ld›¤›ndan, kayb› halinde sosyo-
kültürel maliyet olarak düflünülmesi gereken arkeolojik kültür
varl›klar›n gerçek anlamda ÇED içinde yer almad›¤› da bilinen bir
gerçektir. Yat›r›m projelerinin ön de¤erlendirilmesinde arkeolo-
jik kaynaklar›n etkilenme düzeyi öncelikli olarak yer al›r.
Arkeolojik varl›¤›n de¤eri ölçüsünde proje için baflka almafl›k
çözümler araflt›r›l›r. 

3. Il›su Projesi
3.1 Tan›m› ve Tarihçesi;
GAP’›n can damar› Dicle - F›rat Nehirleri Türkiye su potan-

siyelinin yaklafl›k % 28,5’ini oluflturmaktad›r. Il›su Projesi,
dünyan›n en büyük su projelerinden birisi olan GAP’›n temel
unsurlar›ndand›r. Il›su Baraj›; Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde,
Suriye s›n›r›na yaklafl›k 45 km mesafede, Dicle Nehri üzerinde
infla edilecek olup, tamamland›¤›nda 1.200 MW kurulu güç ile
y›lda ortalama 3.833 GWh enerji üretecektir. 

Tesis iflletmeye al›nd›¤›nda; gövde hacmi aç›s›ndan (45 mily-
on m3) Türkiye’nin 2.büyük, kurulu güç bak›m›ndan da 4. büyük
baraj› olacakt›r. Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santrali Projesi (Il›su
Projesi), 1954 y›l›nda Dicle Nehri’nin toprak ve su kaynaklar›n›n
gelifltirilmesine iliflkin çal›flmalar do¤rultusunda, DS‹ taraf›ndan
bafllat›lm›flt›r. Il›su Baraj›; Hükümetler Aras› ‹kili ‹fl Birli¤i
çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, 1997 y›l›
Kararnamesi ve 2004 y›l› Kararname Tadilat› uyar›nca yap›lmak-
tad›r. Il›su Baraj›’n›n finansman› % 100 d›fl kredili olarak,
Avusturya Vatech – Finance GmbH önderli¤inde bir grup banka
taraf›ndan “Hazine Garantili ‹hracat Kredileri” ve “Ticari
Krediler” birlefliminden oluflmaktad›r. 

3.2 Önemi;
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 y›ll›k vizyonunun içinde yer alan,

önemli bir yat›r›m projesidir. Ülkemizin; refah, ça¤dafll›k ve
geliflmifllik ad›na hayati bir projesidir ve bölge huzurunu tesis
edecek, enerji problemine çare olacakt›r. Baflta Diyarbak›r,
Batman, Mardin, Siirt ve fi›rnak illeri olmak üzere Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi’nin tamam›n›n kalk›nmas›na katk›da bulu-
nacakt›r. Yukar›da say›lan bölgelerde, inflaat süresince çal›flanlar
ve aileleriyle birlikte 80.000 kiflinin geçimine imkân
sa¤layacakt›r. Tamamland›¤›nda, üretece¤i y›ll›k ortalama 3,833
milyar kWh enerji ile ekonomimize y›lda 300 milyon ABD Dolar›
katma de¤er temin edecektir. ‹nflaat› süresince, yukar›da say›lan
bölgelerde, 600 – 700 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir ticari
faaliyet de sa¤layacak ve bölge halk›n› refaha ulaflt›racakt›r. Il›su
Baraj Gölü alt›nda kalan mevcut yol, köprü, demiryolu ve köylerin
yeniden ve ça¤dafl bir teknikle yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.

3.3 Yap›m Süresi;
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santrali Projesi, ifle bafllama tarihin-

den itibaren 7 y›l (84 ay) içinde tamamlanacak ve iflletmeye
al›nacakt›r. Yani 2006 y›l›nda bafllayacak ve 2013 y›l›nda bitirilecektir.

3.4 Finansman›;
Il›su Projesi için sa¤lanacak toplam d›fl kredi tutar›

1.200.000.000 _’dur. Hasankeyf tarih ve kültürel miras›n›n korun-
mas› maksad›yla; kredi içinde 30 milyon ABD Dolar› ayr›lm›flt›r.
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Ayr›ca Il›su Baraj rezervuar›ndaki yüzey çal›flmalar›, kaz›lar ve
tafl›malar için 23 milyon ABD Dolar› ayr›lm›flt›r 

3.5 Il›su Projesi Bünyesinde Çevre Etki De¤erlendirme,
Yeniden Yerleflim Ve Kültürel Varl›klar

3.5.1 Çevre Etki De¤erlendirme Raporu (ÇED)
1999 – 2001 y›llar› aras›nda yapt›r›lan ÇED Raporu; Türk

mevzuat›, Dünya Bankas› ve IFC kriterleri do¤rultusunda HCE fir-
mas› taraf›ndan güncellenmifl ve DS‹ taraf›ndan onaylanm›flt›r.
An›lan rapor Il›su internet sitesinde yay›nlanm›fl ve ihracatç›
kredi kurulufllar›n›n onay›na sunulmufltur. 

3.5.2 Yeniden Yerleflim Eylem Plan› (YYEP)
1999 – 2001 y›llar› aras›nda yapt›r›lan YYEP Raporu, Türk

mevzuat›, Dünya Bankas› ve IFC kriterleri do¤rultusunda Encon
firmas› taraf›ndan güncellenmifl ve DS‹ taraf›ndan onaylanm›flt›r.
An›lan rapor, Il›su internet sitesinde yay›nlanm›fl ve ihracatç›
kredi kurulufllar›n›n onay›na sunulmufltur. YYEP, bir yat›r›m pro-
jesinin; olumsuz etkilerini önlemek, sebep oldu¤u fiziksel
kay›plar› tazmin etmek ve projeden etkilenen insanlara geliflme
imkânlar› sa¤lamak için proje sahibinin uygulayaca¤› yöntem ve
eylemlerin belirtildi¤i bir dokümand›r. 

3.5.3 Hasankeyf Kültür Varl›klar›n›n Korunmas› 
Ve Kurtar›lmas›
Hasankeyf ilçemiz ve ilçe içindeki kültürel varl›klar;

Sümerler, Akatlar, Asurlar, Babiller, Medler, Persler, Bizansl›lar,
Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Artuklular, Mervaniler,
Selçuklular, Eyyubiler, Mo¤ollar, Osmanl›lar ve nihayet
Türklerden gelen, 6.000 y›ll›k bir tarihi bir miras› yans›tmaktad›r.
Bu tart›fl›lmayacak bir gerçektir. 

K›smen Il›su Baraj Gölü alt›nda kalacak olan bu kültürel
miras›n kurtar›lmas›, korunmas› ve gelecek nesillere aktar›lmas›
gerekmektedir. Bunun gerçeklefltirilmesi için, Türkiye
Cumhuriyeti resmi makamlar›n›n iradesi, onay› ve aç›k deste¤i
mevcuttur. Bu maksatla; Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Devlet Su
‹flleri Genel Müdürlü¤ü ve Il›su Konsorsiyumu koordinasyonunda
haz›rlanan, Hasankeyf Master Rehber Projeleri Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi makamlar› taraf›ndan onaylanm›flt›r. 

Il›su Projesi’nin maksimum su kotundan etkilenmeyen
Hasankeyf Yukar› fiehir Alan›nda yer alan kültürel varl›klar, bu
bölgenin gelifltirilmesiyle birlikte bir “Arkeolojik Park ve Aç›k
Hava Müzesi”nde yeniden hayat bulmaya devam edecektir. 

Hasankeyf’in % 80’den fazlas› Il›su Baraj› sular› alt›nda
kalmayacakt›r. Bu ba¤lamda Yukar› fiehir’de bulunan onlarca
mezar, türbe, höyük, eski kal›nt›lar ve 4.200 ma¤ara ev, Il›su Baraj
Gölü’nden etkilenmeyecektir. Bölge yukar›da belirtildi¤i flekilde
“Arkeolojik Park ve Aç›k Hava Müzesi” olarak düzenlenecek ve
Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alan› ile birlikte “Türkiye’nin ve
Dünyan›n Kültür ve Turizm Cazibe Merkezi” olacakt›r. 

Il›su Baraj Gölü’nden etkilenen ve hâlihaz›rda Afla¤› fiehir ve
Karfl› fiehir Alan›nda bulunan El R›zk Camii, Koç Camii, Sultan
Süleyman Camii, K›zlar Camii, Küçük Camii, Zeynel Bey Türbesi,
‹mam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Köprüsü gibi kültürel varl›klar›m›z,
hâlihaz›rdaki konumlar›na yak›n bir yerleflimle, Türkiye ve dünyada
bu hususta uzmanlaflm›fl eksperler yönetiminde Hasankeyf Yeni
Kültürel Park Alan›na tafl›nacaklar ve yerlefltirileceklerdir.

3.5.4 Baraj Gölü ‹çerinde Kalan Kültürel Varl›klar›n
Korunmas› Ve Kurtar›lmas›;
Il›su Baraj Gölü alt›nda kalacak olan bütün kültürel varl›klar

ve yerleri YYEP çal›flmalar› çerçevesinde belirlenmifltir. Ayr›ca
Il›su Baraj Gölünden Hasankeyf’deki tarihi ve kültürel varl›klar›n
% 80’i etkilenmemektedir.

Baraj gölünde su yükselmesinden etkilenmeyecek eserler:

Kale
Küçüksaray
Büyüksaray
Ulu Camii
Çarfl›lar
Medrese
Hamam
Mezarl›klar ve Türbeler
Geliflmifl Ma¤ara Evleri

Bu bölge, ayriyeten, arkeolojik park ve aç›k hava müzesi
olarak düzenlenecektir. Baraj çal›flmalar›ndan etkilenebilecek
eserlerden baz›lar› baflka yerlere tafl›nacakt›r. Tafl›nabilece¤i
belirtilen bu eserler flunlard›r:

Zeynel Bey Türbesi ve Külliyesi
Tarihi Köprü Ayaklar›
R›zk Camii
Sultan Süleyman Camii
Yamaç Külliyesi Mihrab›
Koç Camii

Bütün bu kültürel varl›klar Il›su Baraj› ve HES Projesi’nin 7
y›ll›k inflaat› süresince kaz›larla ç›kar›l›p korunacakt›r. Bu
varl›klardan tafl›nabilir olanlar Hasankeyf Kültürel Park
Alan›ndaki aç›k ve kapal› müzelere tafl›nacakt›r. Plânlanan bütçe
7 y›ll›k inflaat süresince esas al›nacakt›r. Her y›l için % 15’lik
yüzey çal›flmas› ve % 15’lik kaz› ve tafl›man›n yap›laca¤› kabul
edilmektedir. Bu çal›flmalar esnas›nda 15 kiflilik bir ekibin
çal›flaca¤› öngörülmektedir. Bu kabule göre, yüzey çal›flmalar›,
kaz›lar ve tafl›malar için ayr›lan tahmini bütçe 53.000.000 ABD
Dolar› olarak belirlenmifltir.
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B
‹RAZ önce perdenin arkas›na bakt›m, piyano yok. E¤er
olsayd› sizlere, “Daha dün annemizin” parças›n›n dokuz
ayr› versiyonunu çalacakt›m. Ne demek olacakt›? “Dünya

tek bir dünyad›r, ama nas›l yorumlarsan›z odur.” Mimar olmam
dolay›s›yla, birazdan baz› konulara bulaflabilirim, hofl görünüz.
Bir sevgili hocam›n 42 sene önce söyledi¤i “‹yi mimar iyi ukala
olur” sözünü unutmuyorum. Ama ukalal›¤›m› hafifletmek için, bir
tanesi flu anda salonda olan 30’u aflk›n çok sevgili hocalar›n
devaml› deste¤ini almaktay›m. Onlar aç›kça benim yar› deli
olmamdan istifade ediyorlar; söylenemeyecek ya da flimdilik
söyleyemeyecekleri baz› bilgileri aktararak, bana adeta pas
veriyorlar. Sevgili Nejat VEZ‹RO⁄LU ve Oktay S‹NANO⁄LU da aile
dostlar›m›z olmakla fleref duydu¤um bilim adamlar›d›r.
Dolay›s›yla, sa¤lam bir arkam›z var; yani merak edenlerin bilgi-
lerine sunar›z.

Bendeniz 25 y›ld›r Bursa’n›n bir köyünde yafl›yorum. Dört
kuflak ‹stanbullu aile olarak, orada yaflamay› neden tercih ettim?
Yani çevreci olmak öyle lafla olmuyor, bunu anlatmak için.

Bizim bahçemizde 70’i aflk›n ot vard›r. Kentsoylular bunlar›
bilmezler. Biz de tabii sonradan ö¤rendik, ama 25 y›lda köylülere
bile ö¤rettik. Yani böyle bir do¤a bütünlü¤ü içinde yaflamay› ter-
cih ediyorsan›z, doymak sorun de¤ilmifl, onu gördük. Tabii, bu tip
yaflamlar genelde emekli ve göbekli olmay› gerektirir. Ama biz bir
ç›lg›nl›k yapt›k. Çocuklar›m›z›n köy ilkokulunda okumas›n› bile
göze ald›k. Örne¤in k›z›m köy okulundan yola ç›k›p önce mimar
oldu. ‹kinci mesle¤i flehircilik oldu¤u için, burada Diyarbak›r’›n
mast›r plan çal›flmas›n› ODTÜ’den hocas› ile birlikte yap›yor. Yani
bir sorun yaflamad›k, köyde okumalar›n›n eksikli¤ini görmedik.
Hatta enteresan bir flekilde benim k›z›m, hocalar›n›n ifadesiyle
Ortado¤u’da en iyi ‹ngilizce bilen ö¤renciydi. Demek ki köyde oku-
yarak da oluyormufl.  Bu, iflin ayr› bir boyutu . 

Burada yapt›¤›m›z Günefl Evi’ne gelece¤iz elbette, ama
süreyi de de¤erli kullanmak laz›m. O yüzden kapsaml› bir girifl
yapmak istiyorum. Enerjinin elde edilifl ve kullan›m problemleri-
ni gözden kaç›rmamak gerekir

Yani “Bir ev yapt›k, ev de budur. Haydi, güle güle oturun”
anlam›nda de¤il yapt›¤›m›z. Bu ev, “Güle güle otur” evi olmaktan
ziyade, “Bundan böyle herkese örnek olsun, biz hayat›m›z› bu flekilde
sürdürebiliriz” evidir.  Ve sürdürebilirsek e¤er, Ankara'ya dönüp
“enerji ad›na, bizim nam›m›za borçlanmay›n art›k” diyebiliriz. 

Bafllarken, “enerji önce zihinseldi” diyorum. Bunda çok ›srar
ediyorum. Belki var oluflun “Ol” emriyle bafllayan; ama daha

sonra kendi zihinsel enerjimizin fark›na var›lmas›yla sürdürülen
bir fleydir yaflam. Enerjiye ilgi çekmek için her fleyi yapmay› göze
alan bir insan olarak, flunu da hemen söyleyeyim: Bendeniz 62
yafl›nday›m, bugüne kadar hiç hasta olmad›m. Doktorlar
düflünsün. Benim problemim de¤il. Neden; çünkü ben zihinsel
enerjime % 100 hâkim olan bir insan›m. Çok basit asl›nda… “Ben
hasta olmam” demek, hasta olmamaya yetiyor. Ne tansiyonumu
merak ediyorum, ne kolesterolümü. Merak etti¤im gün, kesin
olarak ç›kar. O gün, o endifle her fleyi yarat›r. 

Enerji ad›na çözümleri zihinsel olarak becerirseniz, bütün
fiziksel önlemleri de alabilecek gücü hissedersiniz kendinizde.
Zihinsel enerji, önce fiziksel ölçekte, sonra kimyasal, sonra biy-
olojik, sonra da gördü¤ünüz gibi ekolojik ölçekte dengelendi.
Niye ekolojiyi sona yerlefltirdik? Ekoloji Allah de¤ildir; ekoloji,
bizim içinde yaflad›¤›m›z ortamd›r, yani bir anlamda  biz demek-
tir. Biz kendimizi kollamay›, gözetmeyi ö¤reniyorsak, ekolojik
dengeleri zaten kollay›p gözetiriz. Ama iflin bafl›ndaki enerjiyi
›skalarsak, hiçbirini beceremeyiz. 

“Enerji Mimarl›¤›” diye bir bafll›k att›¤›m zaman, önce mimar
kardefllerimizden azar iflittim. Ama flimdi fark ettiler ki, bu, ener-
ji penceresinden mimarl›¤a bir bak›flt›r. Böyle bir bak›fla sahip
de¤ilseniz, hofl olmufl, genifl olmufl, ferah olmufl, bana hiçbir fley
ifade etmiyor ve dünya için de, dünyan›n gelece¤i için de hiçbir
fley ifade etmeyecektir. 

Bana sorarsan›z, dünyada üç tane önemli sorun var; enerji
darbo¤az›, altüst olan ekolojik dengeler ve açl›k. Bu üç ana soru-
nun bir ortak paydas› var; üçü de insan eliyle yarat›lm›fl sorun-
lard›r. Yani hiçbir kozmik ya da fizik dayatma yok. Yer küreden
gelen öyle bir s›k›nt› yok. Açl›k bugün konumuz de¤il, ama o
konuda küçücük bir fley söyleyece¤im. Açl›k hangi ülkelerde çek-
iliyorsa, biliniz ki bat›’n›n eski sömürgeleridir; yani vaktiyle
bulaflmasayd› birileri, bugün açl›k söz konusu de¤ildi. Yani o bile,
fena halde insan marifeti olan bir sorun.

Dünya tarihindeki tüm savafllar›n temelinde enerji olmufltur,
olmaktad›r, olacakt›r. Petrol savafl›; Irak, de¤il mi? Hay›r
efendim, petrol savafl› Irak diye bir fley yok. Bana sorarsan›z,
hedefte olan Türkiye'nin çakt›rmadan ele geçirilmesi plan›d›r.
Hani bir sürü bilgi, belge var ya!.. Neyse, flimdilik geçelim.

Hep bildi¤iniz fleylerden devam edece¤im belki; bilenler
kusura bakmas›n.

Petrolün 42, do¤algaz›n 62, kömürün 224 y›l içinde tükenmeye
bafllayaca¤› bilinmektedir. Bendeniz 10 senedir bu sunumlar› yap-
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Çelik ERENGEZG‹N
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Günefl Evi E¤itim ve Uygulama Park› Proje Dan›flman›

Diyarbak›r'da uygulanan ve ülkemizde ilk örnek olacak Günefl Evi’nin hem proje müellifi, hem de AB dan›flman›. 
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maya çal›fl›yorum. Sizin gibi de¤eli izleyicilerle bu benim 170.
buluflmam. Bunlar 10 sene önce konufluldu¤una göre, onar say›
eksiltin kaynaklardan. Sonuç daha da ürkütücüdür. Ya da “bilim-
seldir bunlar, hata pay› vard›r” diye ikiyle çarp›n süreleri lütfen. Yine
de bir iki neslin hayat›na s›¤acak riskler içerdi¤ini görüyorsunuz. 

At›klar olarak 25 milyar ton bir a¤›rl›ktan söz ediyoruz. Bunun
12 milyar tonu sadece karbondioksittir. Bu emisyonun neredeyse
yar›s›n› kömür olufltururken, % 35’ini petrol, % 21’ini do¤algaz
olufltururm›fl. Hani var ya temiz gaz! “Kombi verelim, yan›nda
hizmetçi de veririz; yeter ki kullan›n.” denilen!.. Çünkü tüketmek
zorunday›z, çünkü buna art›k ba¤land›k. Me¤erse, global ›s›nman›n
% 21 sebebi de do¤algazm›fl, yani hiç de temiz de¤ilmifl!. 

Buna mukabil, hemen Türkiye'ye bakal›m. Türkiye mütevazi
bir sanayi ülkesi fakat, 1990-2004 y›llar› aras›nda karbondioksit
sal›n›m›n› % 72 artt›rm›fl. Bu marifetimizle dünya flampiyonuyuz.
fiampiyon olmak her zaman iyi midir bilmem ama burada ciddi
bir flampiyonlu¤umuz var. Sadece 2004’te 204 milyon ton kar-
bondioksit sal›n›m›m›z var. Dünyada, tüm karbon sal›n›m›n›n %
85’ini üreten 25 ülkeden biridir art›k Türkiye. ‹yi marifet!..

Peki, ne oluyor da oluyor? Kirletip kirletip ne yap›yoruz;
gömüyor muyuz, uzaya m› gönderiyoruz at›klar›? Bize dönen bu
s›k›nt›n›n sebebi nedir? 

Buna sera etkisi diyoruz. Bu sera etkisinin oluflumunun sebebi
olarak da, % 37 su buhar› ki barajlar elbette katk›da bulunuyor buna,
% 9 karbondioksit en çok ›s› tutan gaz olarak yer al›yor orada. 

Sera etkisini basitçe tarif edece¤im. Biliyorsunuz, ama
akl›n›zdan bir daha ç›kmas›n diye tarif edece¤im.  K›sa dalga
›fl›n›m küçük bir titreflime sahip oldu¤u için, camdan geçer, nay-
londan geçer; yani bizim sera naylonu gibi oluflan, o bütün
at›klar›n oluflturdu¤u yerden bal gibi geçer. Nereye çarpar;
dünyan›n kara tabakas›na, deniz tabakas›na, otomobilinizin
direksiyonuna ve koltu¤una. Ayn› etki do¤ar. Hamam gibi olan
araban›z hamam gibi bir dünyaya referans verir. Neden; çünkü
›s›ya döndü¤ü zaman uzun dalgaya döner ve girdi¤i camdan geri
ç›kamaz. Bu kadar basit. Is› art›fl›n›n temel sebebi budur. 

Bunun sonucunda neler oluyor: 2 milyon y›l boyunca ölçüp
biçmifller, son yüzy›l içinde 6.666misli bir art›fl alg›lanm›fl. Bu
art›fltaki en belirgin de¤iflim son 11 y›l içinde. Zaman zaman
ilkö¤retim okullar›na da gidiyorum ben, “11 yafl›ndan küçük olan
var m› aran›zda?” diyorum, genellikle olmuyor. Demek ki siz de
bu olay›n içindesiniz diye ekliyorum.

Kuzey Kutbunun 1992’de ve 2003’te çekilen foto¤raflar›ndaki
fark,  Klimanjero Da¤›’n›n 93 ve 2003 y›llar› aras›ndaki fark, kara
örtüsünün azalmas›. Kuzey Kutbunda 1918 y›l›nda çekilen res-
imde arkas›ndaki da¤lar buzdan gözükmüyorken sonras›nda,
da¤lar kabak gibi ortaya ç›km›fl. Patagonya buzullar› ayn›
flekilde. fiimdi buzullar›n yerinde flirin bir göl oldu¤unu gösteren
resimler intenet ortam›nda çok rahat bulunabilir. Sadece bir
hoflluk de¤il tabii, bu resimler maalesef felaket habercisidir. 

Son 10 y›l içinde ülkemize düflen ya¤mur miktar› % 30 azald›,
son 40 y›l içinde üç adet Van Gölü büyüklü¤ünde sulak alan kay-
boldu.  “Peki, bu kadar sulak alan kaybolurken, o sulardan medet
ummak ne kadar do¤rudur?” diye bir laf s›k›flt›ray›m araya. 

‹nsan vücudunun ›s›s› 1 derece artt›¤›nda hasta olur biliyor-
sunuz. 37 derecede, “Hastas›n” damgas› vurur doktor. ‹nan-
may›n, inkar edin, “Çok sa¤l›kl›y›m” deyin, benim gibi hiç hasta
olmay›n. Dünya ad›na da 1 derece art›fl çok kritik bir ölçüdür. 5

derece artmas› dünyan›n buzul ça¤›ndan ç›kmas›na yetmifltir. 
Diyarbak›r'da bulunurken fark etti¤imiz bir fley oldu. Son 70

y›lda görmedi¤imiz -23 derece bu sene yafland›. Bu so¤uklu¤a
mukabil, son 12 y›lda güneflin ›fl›n fliddetinin % 12 artt›¤›n› görüy-
oruz. Yani son 10-12 y›l, bu hastal›k sendromunun çok h›zland›¤›
bir aral›kt›r. Allah sonumuzu hayretsin. Tehlike çanlar› çal›yor.

Dünyan›n ›s› dengesi bozulmaktad›r. Afl›r› ›s›nma afl›r›
so¤umaya neden olacakt›r. “Is›n›yor” diyoruz, ard›ndan
“So¤uyacak” diyoruz. Amerika'da yeni bir kamuoyu olufltu All
Gore’un filminden sonra. All Gore’a “Ne ›s›nmas›! Bak, flurada
so¤udu, burada so¤udu” diyorlar. 

Neden bu kadar ›s›n›rken, + 50 dereceyi yaflayabilen
Diyarbak›r'da – 23 derece, - 27 derece yafland›? ‹flte, bu bir
hastal›k sendromu. fiimdi bunu anlataca¤›m size. “Bu bir
sendrom” dedik bafltan. Eriyen buzullardanortaya ç›kan nedir;
eski bitki örtüleri. Bunlar çok büyük oranda metan gaz› üretir.
Gittikçe yükse¤e t›rmanan kar örtüsü ve buz örtüsü günefli
yans›tamaz olur. Bendeniz beyaz giyindim günefli yans›ts›n diye.
K›fl›n da elbette bunun tersini yapar›z. Dünya için de ayn› fley söz
konusu. Dünya beyaz örtüsünü kaybediyor. Eriyen buzullar ve
karlar›n ço¤altt›¤› sular›n, s›cak etkisiyle artan buharlaflmas›
bulutlanmay› da artt›r›r ki bu, ani buzul ça¤›n› do¤urabilecek,
sera etkisini yaratan faktörler içinde en önemli sebeplerinden
bir tanesidir. Artan bulutlanma, artan ya¤mur ve kar olarak geri
döner, beklenmeyen iklimsel de¤ifliklikler yaflan›r, iklimler âdeta
yerinden kayar bu yüzden. Bu arada, s›cak okyanus ak›nt›lar›
eriyen buzullar›n etkisiyle so¤umaya bafllar ve Amerika'da
yaflanan cinsten çok yo¤un hava hareketleri, f›rt›nalar oluflur.
Bulutlanma belli bir doygunlu¤a ulaflt›¤›nda ise günefl ›fl›¤›
ulaflamaz olur. Diyarbak›r, iflte o gün – 23’ü yaflam›flt›r. Yani bu
sendrom küçük ölçekte aynen gerçekleflmifltir. Günefl art›k kal›n
bulutlar›n arkas›na saklan›r ve bu anormal gidiflle, dünyan›n 2
derece daha ›s›naca¤›n› art›k biliyoruz. Ve beklenen son! Tabii,
son de¤il, bu senaryonun sonu. Bu senaryoyu de¤ifltirmek bizim
elimizde. “Daha dün annemiz”i hat›rlay›n›z!.. 

Ne zaman? Deniliyor ki, hesaplamalara göre, mevcut fosil
yak›tlar›n _’ünü daha kulland›¤›m›z zaman, geçmifl olsun. Demek
ki, durabilecek bir noktaday›z. En az›ndan fosil yak›tlar aç›s›ndan.
Yani uyanamazsak, belki seneye “ayn› deprem hesab›!”, geç
uyan›rsak 20 y›l içinde. 20 y›l rahatlatmas›n, “Belki seneye” de diy-
orlar. Deprem için de “Belki seneye” deniliyor. Ama “Maksimum 30
y›l” denildi¤i zaman maksimum rahatl›yoruz. 

Suya at›lan kurba¤a yavafl yavafl ›s›nd›¤›nda, “Bahar geldi,
yaz geldi. Ne güzel, oh!” derken, hafllan›r ölürmüfl hayvanca¤›z;
ama aniden kaynar suya atarsan›z, yaflam refleksiyle kurtulur-
mufl. fiimdi lütfen kendi kendinize sorunuz; “biz hangi
kurba¤ay›z?” 

Evet, baraj› konu etti¤imizde; Dünya Barajlar Komisyonunun
raporlar›ndan al›p, özetlemeye çal›flt›¤›m sonuçlara göre;
Ekosistem ve biyolojik çeflitlilik zedelenmekte, kimse “Hay›r!”
diyemiyor. E¤er tropik bölgede ise baraj, sera gaz› emisyonu da
büyük oranda art›yor. Art›, sera gaz› emisyonu diye bilinen önce-
likle karbondioksitti, flimdi bahsedilen ise ço¤unlukla su buhar›.
Evet, o genifl baraj yüzeylerinin sera etkisine yard›m›n› da lütfen
göz ard› etmeyiniz. Hangi ölçekte olursa olsun, baraj gölünün
genifl yüzey alan› buharlaflmay› artt›r›yor. Bu olgu, çevresel
toprak tuzlanmas› ve çoraklaflmay› da beraberinde sürüklüyor. 
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E¤er deprem riskiniz varsa, su kütlesi deprem oluflum riskini
artt›r›yor. Sözüm ona, enerji probleminin çözümü için sunulan
barajlar›n esas amac› enerji üretme de¤il, sulamad›r. Enerji
üretme ad›na, GAP’›n bile nükleer santral kadar pahal› oldu¤u
hesab› yap›lm›flt›r.   

Sudan kaynaklanan paraziter hastal›klar fena halde
art›yormufl, bak›m giderleri art›yormufl. fiimdi burada tabii
mesle¤imizi de konufltural›m. 42 sene önce üniversiteye
bafllad›¤›m›z zaman hocalar›m›z dediler ki, “Beton diye bir fley
vard›r çocuklar, tan›fl›n›z. Sonsuza kadar mukavemetini artt›r›r.”
Biz de dedik ki, “Herhalde pik demir filan oluyor sonunda.” fiimdi,
o hocalar›m›n ço¤u rahmetli oldu, biz hoca olduk.  fiimdiki hocalar,
“ Betonarmenin bilimsel ömrü 60 y›ld›r, 100 y›ldan sonra çok ciddi
riskler tafl›maktad›r” noktas›na geldiler. 40-50 y›l millerle dol-
madan rand›manl› çal›fl›rsa öpüp bafl›n›za koyun da, diyelim
baraj›n ömrü 100 y›l olsa, 100 y›l sonra o koskoca baraj›n ne hale
gelece¤i ve sonuçlar›n› hesap edebiliyor musunuz? Bir ülkenin,
dünyan›n genelinde enerji sorunu 100 y›ll›k çözümlere mi ba¤l›d›r?
Daha gerisinde, 30-40 y›l ömrü olan bir nükleer santrale mi
ba¤l›d›r bu sorunun çözümü? Bu k›sac›k ömürler çerçevesinde
hapsetmeli miyiz kendimizi ve çocuklar›m›z›n gelece¤ini? 

Evet, CIA bu konuda bir fley söylüyor. Ben hiç sevmem, siz de
sevmezsiniz; ama adamlar hakikaten ileriye yönelik oldukça
önemli projeksiyonlar yap›yorlar.  Demifller ki 1996’da, “21.
Yüzy›lda yaflanmas› muhtemel savafllar›n en büyük nedeni su
paylafl›m› ve do¤al kaynaklar›n kullan›m biçimi olacakt›r.”  bu
kehanet do¤rudur. Su, Irak Savafl›ndan önce Suriye’yle aram›z›
bozan temel nedendi. Bunu da göz ard› etmeyelim.

Burada nükleerciler kap› arkas›nda beklerler, birden öne
at›l›rlar ve derler ki, “Bak, sen baraja bile çamur att›n, bizde
hiçbir fley yok; biz günahs›z›z.” Peki, öyle mi? Biz bunlara
“Çernobil” dedi¤imiz zaman, “Zaten hep burnumuza bunu sokuy-
orsunuz. Elinizde bundan baflka delil yok mu yahu?” derler.
Çernobil’de, neticede 7 milyon insan›n etkilendi¤ini, Karadeniz
sahiline kadar bu etkilerin geldi¤ini, o yörede kanser oran›n›n
ülke ortalamas›n›n 4 kat› oldu¤unu –Tabipler Odas›n›n
raporlar›ndan bahsediyorum- gördük, yaflad›k. 

Çernobil’i geçelim, Çernobil yokmufl sayal›m. En son bana
ulaflan, “Nükleer Santraller Hakk›nda Bilinmeyenler” ad› alt›nda bir
rapor takdim edece¤im size.  Raporu haz›rlayan arkadafl›m›z çok
de¤erli bir profesör. TÜB‹TAK'›n Enerji Bölümü Baflkan›yd› bundan
8-9 sene önce.  Bir: “Nükleer enerji, atom bombas›n›n kontrol edil-
mifl biçimidir” diyor. “Ya kontrol edemezsen?” sorusu geliyor akla.
‹ki:  Santral kurarak atom bombas› yapmak gibi bir niyetiniz varsa
ki bazen böyle çok halisane ve de hamasi bir niyet olarak konuluy-
or. Bunu yapabilme sevdas›ndaki ‹ran’›n bafl›na neler geldi¤ini
biliyoruz, ama acaba oraya kadar bile gelebilir miyiz?
Merakl›lar›na söylüyorum. Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans›yla
att›¤›n›z imzalara göre, zaten Türkiye'nin bu hammaddeyi özgürce
al›p kullanmas›na imkân yoktur. Yani çok fleyi göze almadan bunu
yapamazs›n›z. Üç: “Türkiye'de kurulacak bir nükleer enerji santrali
yurtd›fl›ndan birçok kifliye ifl imkân› sa¤layacak.” ‹stihdam çok can
al›c› bir noktad›r, hep onu öne sürerler. Orada ifl imkân› olarak,
floför, gece bekçisi vesaire tan›d›¤›n›z varsa, Bakanl›¤a baflvurun
flimdiden, onlar› ifle alabilirler.

Geldik esas soruna, bu da dört: Nükleer santraller me¤erse
bu tepkime s›ras›nda, daha önce do¤ada mevcut olmayan rady-

oizotoplar yay›yormufl ve bunlar nesiller boyu bize zarar vere-
bilecek ölçekte fleylermifl. Yani bunlar›n hiçbirisi gerçekte yok,
nükleer tepkimeyle ortaya ç›k›yor. Peki, bunlar› yok edebiliyor
muyuz? Hiçbir fley yapam›yoruz, bunlar›n yok edilme flanslar›
yok. Siz bir nükleer santrale 30 sene sonra “Art›k bitti iflin” deyip
yok etmek için dinamit atarsan›z, bafl›n›za neler gelece¤ini
söyleyeyim. Bunlar›n hiçbirisi yok olmayaca¤› için, gömüle-
meyece¤i için, “etkilerini kendi ömürlerince sürdüreceklerdir”.
Yani baz›s› bin y›l baz›s› milyon y›l.

Befl: Santrallerin 30-40 y›l ömrü var; ondan sonra ne olaca¤›
flüpheli ve flimdi ondan sonra ne olaca¤› konusunda bir örnek
gösterece¤im. Amerika'da bir santral 230 milyon dolara kurul-
mufl, sökülmesi için 2 milyar dolar para harcanm›fl. Yani e¤er
nükleere r›za gösterirsek, 30-40 sene sonra Türkiye'nin bafl›na
gelecek 8-10 misli daha fazla harcamadan bahsediyorum.
“Söküm iflinde -sökümü kabul ediyorlar bafltan- tafl›nmaz›n
çevre kurallar› kapsam›nda kabul edilebilir hale getirilebilmesi
için flirket sorumludur” diyor bizdeki kanun maddesi.
Sorumludur laf› güzel laf. “Bu ifllemler için fon kaynaklar›n›n
yetersiz kalmas› durumunda maliyetler Hazine taraf›ndan
karfl›lan›r” diyor ard›ndan. Ne güzel kanun! Kanunda o kadar
Türkçe bozukluklar› var ki, yabanc› bir dilden aynen tercüme
edildi¤i, “Al, bunu ç›kar” denildi¤i meydanda. Çok net söylüyo-
rum bunu. “Bu yapt›r›m, bu yasan›n devlete, dolay›s›yla millete
att›¤› en büyük somut kaz›kt›r” diyor birisi de. Kim? Prof. Tolga
YARMAN. Tan›r m›s›n›z kendisini? Fena halde nükleercidir ve
nükleeri hâlâ savunur; ama “Böyle kanun, devlete at›lacak en
büyük kaz›kt›r” diyor. Hani, “Olacaksa bile”nin yanl›fl›n› ifade
eden çok sayg›n bir profesör. 

Alt›: Risk çok burada, biliyorsunuz; deprem var -inflallah, yok
art›k, “Yok” dersek yok olacakt›r- ilaveten birtak›m terörist
hareketler var. Risk faktörü elbette yüksek. Kabul etti¤imiz
kanuna göre, kaza olacaksa tazminat sadece 1 milyar dolar. Üstü
kals›n!. Çernobil kazas›n›n maliyetinin 500 milyar dolara
dayand›¤›n› söyleyen yine Tolga YARMAN. ‹nanmak zorundas›n›z
efendim. Allah göstermesin, bafl›m›za böyle bir fley gelirse kim
karfl›lar üstünü; siz karfl›lars›n›z, biz karfl›lar›z bal gibi. 

Yedi: Uranyum itibariyle tamamen d›fla ba¤›ml› olaca¤›z;
çünkü orada çok özel, ifllenmifl bir yak›t söz konusu. Geçiyorum
onlar›. Çernobil’e karfl› ikinci silah fludur: “Bir tek Çernobil oldu,
bir daha olmaz, merak etme. Bak Fransa’ya. Bu kadar akl› bafl›nda,
geliflmifl bir ülke, hürriyetin sembolü. Neredeyse bütün enerjisini
nükleerden kazanacak” diyorlar. Evet, flimdi size perde arkas›n›
okuyorum. Bu da sekiz olsun: Fransa Elektrik ‹daresi 39 milyar
borçta flu anda. Haberiniz var m›? Yok. Frans›z kamuoyundan bile
saklanan rakamlard›r bunlar. Yani kârl› bir iflletme olmad›¤› gayet
aç›k ortada. Peki, deli mi bunlar? fiimdi dikkatle yapt›klar› esas ifle
bak›n›z. 56 nükleer santralden elde etti¤i plütonyumla nükleer
bombalar üretmekte ve bu bombalar› pazarlay›p para kazanmak-
tad›r. Kazanç 139 milyar dolar olunca, 39 milyar dolar kay›p hiç
önemli de¤il çünkü. ‹flin çok ac› bir yan›d›r bu… 

Dokuz: ‹spanya'da, ‹talya’da, ‹sveç’te, ‹sviçre’de, Almanya'da
“Art›k bitti bu ifl” deniliyor. Almanya'dakini gayet iyi biliyorum.
Hans Joseph Fell’in bilimsel dan›flman› Carlsten Pfeiffer bu iflin
bafl›ndaki adamd›r, arkadafl›m›zd›r. “Neden 2020’ye kadar süre
tan›d›n›z kendinize?” dedi¤im zaman, “Bu beladan daha önce kur-
tulma flans›m›z yok” dedi. Yani bu kadar uzun süre sizin bir gayret
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göstermeniz laz›m ki, sonuçlar›n› ortadan kald›rmaya çal›flas›n›z.
“Sonuçlar›n› ortadan kald›rabilirsiniz” de diyemiyorum. 

On: Normal çal›flmas› s›ras›nda bile asl›nda bir tane kaza
de¤il, yüzlerce kaza var dünyada gizlenen. Sal›nan radyoaktif
gazlardan % 400 artan lösemi oran›, Three Mile Island
kazas›ndan sonra % 10 artan kanser risklerini Amerikan bilim
adamlar› biliyor. Japonya’da, sadece 92 y›l›nda 22 tane kaza
meydana gelmifl. “T›pta da kullan›yoruz, az›c›k laz›m” deniliyor.
Ne olur, az›c›k laz›m› d›flar›dan alal›m. O “Az›c›k laz›m” için bu
kadar büyük bir s›k›nt›ya kalk›flmak herhalde do¤ru olmaz. 

Onbir: Suyumuza göz dikiliyor efendim, barajlar›m›z dahil.
Çünkü me¤erse, Fransa’da ölümlere yol açan 17 nükleer santral
susuzluk yüzünden kapat›lm›fl ve düflük kapasite çal›flt›r›lm›fl.
Haberiniz var m›yd›? Yoktu, benim de yoktu. Electric de France,
her y›l nehir ya da göllerden 16 milyar metreküp su çekiyormufl.
Bu ne demek, biliyor musunuz; Fransa'n›n tüm tar›m›nda kul-
land›¤› suyun yar›s›. 

S›cak hava koflullar› yüzünden Amerika'da geçen y›l,
Minnesota, Michigan, Pensilvanya’da santraller kapand›.
Bunlardan da haberdar de¤ildik. ‹spanya’da bilmem ne nehrinde,
s›cakl›k de¤erleri yükseldi¤i için santral çal›flamaz hale geldi. Ne
olacak? Dünyan›n susuzlu¤a do¤ru gitti¤i gayet aç›k. Bunun
önüne kolay kolay geçemeyiz. Herhangi bir baraj› m› tahsis
edece¤iz, “Sen merak etme, burada depolad›k” diye? Fransa'da
bunu yapmaya bafllad›lar. Çok ucuz kontratlar yap›p çok büyük
depolarda suyu biriktirmeye çal›fl›yorlar. Peki, bu kulland›klar›
su ne oluyor?  “Ne oluyor?” sorusunun cevab› çok net de¤il; ama
kesin olarak radyasyon tafl›yor. Ondan sonra denize verseniz
bal›klar, karaya verseniz yetifltirdi¤iniz sebze ve meyveler etk-
ilenecektir. Onun için, Türkiye’de 10 defa bu konuda kararlar
al›nabilir, ama 100 defa iptal ettirebilirsiniz sevgili dinleyenler.
Çok hassas davranmam›z laz›m. 

Basit bir karfl›laflt›rma yapm›fllar. 1000 megavatl›k nükleer
santrale karfl›l›k, “Üç tane, 1200 megavatl›k rüzgâr santrali
kural›m” diyorlar. Sonuç çok basit; Rüzgarla 20 kat daha az
sürede ve 5’te 1 maliyetle ayn› enerjiyi elde ediyorsunuz. 

Türkiye, Almanya'n›n 2.5-3 kat› rüzgâr potansiyeline sahiptir.
Almanya 20 bin megavata ulaflt› -ki, GAP projesinin neredeyse
_’üdür - Türkiye 100 megavata bile gelemedi. Do¤ru dürüst teflvik
de edilmez, sadece “ediliyor” denilir.

Say›n Enerji Bakan› bendenizi iki defa Bakanl›¤a davet etti
konferans vermem için. ‹çlerine girdim, gayet net biliyorum bu
ifle baflvuranlara neler çektirildi¤ini; çünkü milli öncelik de¤ildir
rüzgar. Güneflin ise henüz ad› bile yoktur. “Neden?” noktas›na
daha sonra gelece¤iz. 

Ez cümle, böyle bir karanl›k istemiyorsak, nükleeri kapat›yoruz;
çünkü böyle böyle riskleri var. De¤er mi? Hayat bir “De¤er mi ?”
sorusundan ibarettir zaten. Risk tafl›r›z sürekli. Ben buradan
giderken uça¤a binmek zorunday›m, ‹stanbul'dan Bursa’ya arabaya
binmek zorunday›m; çünkü evime gidece¤im. Birisi bana derse ki,
“Hoca, flurada görmedi¤in bir kap› var, aç bunu, arkas› evin.”
Affedersiniz, ben aptal m›y›m, neden bu riskleri tafl›yay›m o zaman?
Baraj dahil, e¤er bu enerji biçimlerinin alternatifi yoksa, bafl›mla
beraber, bir imza da ben çakaca¤›m alt›na; ama e¤er “Çok basit bir
yöntemle, Diyarbak›r Günefl Evi’nde oldu¤u gibi, hiç bunlara baflvur-
madan her fleyimi hallettim; ›s›tmam›, so¤utmam›, ayd›nlatmam›”
diyebiliyorsak, niye bu riski tafl›yal›m? 

Olay tafl›nabilir ya da tafl›namaz risklerden ibarettir. % 100
do¤ru, % 100 yanl›fl diye hiçbir fley yok dünyada. Denilir ki, “Vallahi
para yok; para olsa, dükkan senin.” Sadece fosil yak›tlar yüzünden
1 trilyon dolar sa¤l›k harcamas› yap›l›yor. Biraz ak›llan›p, bunun bir
miktar›n›,  bir fon halinde, temiz enerji kaynaklar›n›n gelifltirilme-
sine ay›rsak, çok ciddi bir kaynak sahibi olaca¤›z. 

Han›mefendiler biraz üzülecekler; makyaj malzemelerine 18
milyar dolar harcan›yormufl. Halbuki, bizzat kad›n üreme sa¤l›¤›
için 12 milyar dolar yeterliymifl. Parfümü kad›nlar üstüne
al›nmas›n, erkekler bu konuda flampiyondur; çünkü t›rafl alt›,
t›rafl ortas›, t›rafl sonras›, jölesi vesaire derken, her türlü konuda
erkekler kad›nlar› geçmifltir. 18 milyar dolar  para
harcan›yormufl. Evrensel okur-yazarl›k için 5 milyar dolar yeter-
li. Anlatmaya çal›flt›¤›m flu: Kaynak daima vard›r. Sadece, önce-
liklerimizi gözden geçirmeliyiz.

Deniz seyahatlerine –yar›n öbür gün siz de kat›labilirsiniz-
kat›lmay›n demiyorum, ama global olarak görün meseleyi; 14 mil-
yar dolar. Halbuki, herkese temiz su için 10 milyar dolar yetiyor.
Avrupa'da dondurmaya 11 milyar dolar harcan›yor. Sanki biz har-
cam›yoruz! Dondurma reklamlar› ortal›¤› sard›. Buna karfl›l›k her
çocu¤un afl›lanmas› için 1.3 milyar dolar yetermifl. Dünyada, bir
y›lda 950 milyar dolar askeri harcama yap›l›yor. Bir günlük har-
cama bedeliyle, 5 yafl›n alt›nda 14 milyon çocu¤un sa¤l›k hizmet-
lerini yerine getirmek mümkün. Yani asl›nda kaynak var da, kul-
lan›lmas› tercih edilmiyor. 

Bizdeki sorunun kayna¤› nedir? Ülkemize bak›p çözüm üret-
memiz laz›m. “Son 5 y›lda, madem gelifliyoruz her y›l enerji
talebi % 8.5 artacakt›r” deniliyor. Bütün bu baraj hesaplar›, nük-
leer santral hesaplar› buna göre yap›l›yor. Nükleer santral ancak
% 3’ünü karfl›layacakm›fl, o da ancak 2020’de. Aman ne iyi; o
olmazsa, sanki karanl›kta kalacakm›fl›z gibi bir hava yarat›l›yor. 

Bu % 8.5 demek ne demek; bizi aptal yerine koymak demek.
Çünkü dünya ortalamas› % 2’dir, geliflmifl ülkelerin % 1’dir. Yani
bu hesaba göre, bizim uzaya gitmemiz laz›m. % 8.5 gibi ciddi bir
art›fl› göze alm›fl›z çünkü. Helal olsun bize… Peki, neden; biraz-
dan hesab› birlikte yapaca¤›m›z dev boyutlu harcamalar›n ve
ihalelerin boyutu büyümektedir de ondan. 

‹flin en ac› taraf›na geldik. Önce geliflmenin daha çok enerji
tüketmek oldu¤u yalan›na inanmam›z istendi. Gerekenin zaten 4
kat› fazla enerji tüketti¤imiz gerçe¤i uzun y›llar toplumdan
gizlendi. Bu gerçe¤e göre, bizim çoktan geliflmemiz laz›md›.
Gücünün 4 kat›n› zor kald›ran ülkeye, “Her y›l bu gücü 8.5 kat
artt›racaksan” dayatmas›yla erken ölüme mahkum ettiklerini
fark etmediler. 4 kat› tüketim 4 kat› borçlanmay› getirdi, 4 kat›
tüketim 4 kat› kirlenmeyi getirdi. Bu arada, birçok uluslararas›
kurulufl, “Merak etmeyin, biz sizi sübvanse ederiz, yard›m eder-
iz” vesaire dedi. Bir ülkeyi tek kurflun atmadan ele geçirmenin en
baflar›l› senaryosuna imza at›ld›; ama bu senaryoyu de¤ifltirmek,
bafltan yazmak sizin elinizde. 

Hemen toparlayal›m, devam›n› bilahare getiririz. Çünkü bu
temel sorunlar bizim Diyarbak›r'da yapt›¤›m›z Günefl Evi’nin de
temel nedenleridir, bunlara karfl› bir çözüm önerisidir. 

2006 y›l›nda yurtd›fl›na 28 milyar dolar para ödedik enerji için,
‹laveten 6 milyar dolarl›k kaçak petrol kulland›k. Bunlar hep devlet
itiraf›d›r. 7.1 milyar dolar yurtiçinde harcama yapt›k. K›rk bir buçuk
kere maflallah milyon dolar harcand› toplam olarak. % 8.5’u kabul
ediyorsan›z, bu y›l 45 milyar dolar olacak demektir. Bunun 4 kat›
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Türkiye bütçesidir. Herhangi bir medyatik ortamda, televizyonda,
radyoda, gazetede rastlad›n›z m› bu rakamlara? Rastlayamazs›n›z,
çünkü medya patronlar› da enerji ve maden iflinin içindedir. Bu
gidiflle, iyimser bir tahminle ba¤›ml›l›¤›m›z›n % 90’› bulaca¤›
varsay›l›rsa -sevgili Enerji Bakan› % 80 oldu¤unu flimdiden söylüy-
or- 2020’ye kadar 1 trilyon dolar ödememiz laz›m. 2020’deki y›ll›k
rakam ise 127 milyar dolard›r. Türkiye'nin bunu ödeyebilmesi için,
her y›l % 10-12 kalk›n›yor olmas› laz›m. % 2-3’den sonraki kalk›nma
h›z›n› sak›ncal› bulan genel bir siyaset var halbuki. Demek ki bu
tablo, Türkiye'nin hiç fark›nda olmadan iflas›n› ilan etmesi demek-
tir, hakikaten tek kurflun atmadan.

fiimdi sadece yar›s›ndan vazgeçsek -dünya, bunun _’üyle
yetiniyormufl- ne ç›kar, biliyor musunuz? 22.5 milyar dolar ç›kar.
Milli e¤itim, Sa¤l›k, Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n bütçelerinin
toplam› bu kadard›r. Ya o bakanl›klara verin, Türkiye daha
mamur bir hale gelsin, müreffeh bir hale gelsin ya da borçlar›n›z›
ödeyin. Türkiye'nin baflka daha büyük, daha erken bir kaynak
bulma flans› yoktur. Neden Diyarbak›r Günefl Evi’nin çözüm
oldu¤unu iddia ediyoruz? Dünyada üretilen tüm enerjinin tam

yar›s› kapal› mekânlarda tüketilmektedir de ondan. ‹flte Günefl
Evi kapal› mekân, evleriniz, hastaneler, pastaneler, devlet
daireleri, bana kal›rsa, hepsi, ara s›ra ak›ll› bina diyerek yanl›fl
göndermeler yap›yorlar, aslen aptal binalard›r. Enerji mimarl›¤›
diye bundan bahsediyorum. 

Siz, daha bu binay› yaparken, günefl nereden do¤uyor, rüzgâr
nereden esiyor, bunlar› varsaymazsan›z, kulland›¤›n›z malzemeler
itibar›yla bunlara öncelik vermezseniz, yapt›¤›n›z bina aptal
binad›r ve tam yar›s›ndan sorumlu olursunuz harcamalar›n.

Dünya öyle bir noktaya do¤ru geldi ki, eski artist ama yeni
dünya lideri aday› Arnold Schwartzeneger’in becerdi¤i bir fleyi
örnek gösterece¤im: Kaliforniya eyaleti dünyan›n alt›nc› büyük
ekonomisidir. Yani her y›l fena halde geliflirler, yaflam konforu
acayip yükselir. Buna karfl›l›k y›ll›k enerji ihtiyac› art›fl› ne
kadard›r biliyor musunuz? % - 1. Yani 1980’ler seviyesine geri
çekebilmifllerdir enerji harcamas›n›.

Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. ‹nflallah anlatmay›
becerebilmiflimdir niyetimi. Çok teflekkür ederim. 
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1.TÜRK‹YE'N‹N ENERJ‹ KAYNAKLARI VE 
H‹DROELEKTR‹K POTANS‹YEL‹

1.1. Ülkemiz Enerji Durumu:
Ülkemizde do¤al enerji kaynaklar› s›n›rl› olup, Ulusal enerji

kaynaklar›m›z; 130 milyar kWh hidroelektrik, 105 milyar kWh liny-
it, 16 milyar kWh tafl kömürü olmak üzere, y›lda ortalama Toplam
251 milyar kwh civar›nda bulunmaktad›r.

1.2. Hidroelektrik Santraller
Ülkemizin bafll›ca Ulusal ve yenilenebilir enerji kayna¤›n›

de¤erlendiren Hidroelektrik Santrallar; çevre ile uyumlu, temiz,
yenilenebilir, pik talepleri karfl›layabilen, yüksek verimli (% 90’›n
üzerinde), yak›t gideri olmayan, enerji fiyatlar›nda sigorta rolü
üstlenen, uzun ömürlü (200 y›l), yat›r›m geri ödeme süresi k›sa
(5-10 y›l), iflletme gideri çok düflük (yaklafl›k 0.2 cent/kWh) ve
d›fla ba¤›ml› olmayan yerli kaynaklard›r. 

Ülkemizin artan nüfusuna, sosyo-ekonomik geliflme ve
endüstrileflmeye ba¤l› olarak, elektrik enerjisine olan talebin her
y›l % 6-8 oran›nda artmas› sebebi ile; günümüze kadar öncelik-
le büyük kapasiteli hidroelektrik santrallar›n infla edilerek ifllet-
meye aç›lmas› ve ülke ekonomisine katk›da bulunulmas› hede-
flenmifltir. Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar
kWh, teknik olarak de¤erlendirilebilir potansiyel ise 130 milyar
kWh olarak hesaplanm›flt›r.

Günümüz itibariyle Türkiye’de 138 adet hidroelektrik santral
iflletmede bulunmaktad›r. Bu santraller 12.878 MW’lik bir kurulu
güce ve toplam potansiyelin % 36’s›na karfl›l›k gelen 46.277
GWh’lik y›ll›k ortalama üretim kapasitesine sahiptir. 3.962 MW’lik

bir kurulu güç ve toplam potansiyelin % 8’i olan 9.779 GWh’lik
y›ll›k üretim kapasitesine sahip 38 hidroelektrik santral halen
infla halinde bulunmaktad›r. Geriye kalan 73.877 GWh/y›ll›k
potansiyeli kullanabilmek için ileride Türkiye’de inflaat›na henüz
bafllanmayan 540 hidroelektrik santral yap›lacak ve toplam
36.697 MW’lik kurulu güç ile hidroelektrik santrallerin toplam
say›s› 716’ya ulaflacakt›r.

Türkiye’deki Hidroelektrik Santrallerin mevcut durumu, toplam
kurulu gücü ve ortalama y›ll›k üretimi afla¤›daki tabloda verilmifltir.

1.3. GAP ve Il›su Projesinin Önemi:
Il›su Projesi, dünyan›n en büyük su projelerinden birisi olan

GAP Projesi’ nin Temel Unsurlar›ndan birisidir. Ülkemizin en
büyük projesi olan GAP; F›rat ve Dicle Havzalar›n› kapsayan,
baflta sulama ve enerji yat›r›mlar› a¤›rl›kl› olmak üzere bölgenin
ekonomik ve sosyal kalk›nmas›n› sa¤layacak önemli bir entegre
projedir. Proje; bölgede yer alan Gaziantep, Ad›yaman, Kilis,
fianl›urfa, Diyarbak›r, Mardin, Siirt, Batman ve fi›rnak illeri olmak
üzere 9 ili kapsamaktad›r. Bu illerde 2000 y›l›nda yap›lan genel
nüfus say›m› neticelerine göre yaklafl›k 6.5 milyon insan›n
yaflad›¤› belirlenmifltir. Il›su Baraj› da dahil olmak üzere GAP
çerçevesinde, F›rat ve Dicle Nehirleri üzerinde 22 baraj ve 19
hidroelektrik santral› (HES) infla edilecektir. 14 baraj ve 8 HES’ in
inflaat› tamamlanm›fl olup, tamamlanan HES’ lerde y›lda 20.000
GWh enerji üretilmektedir. GAP çerçevesinde devam eden projel-
erden ise, y›lda yaklafl›k 7.500 GWh daha enerji üretilmesi plan-
lanmaktad›r. 

Böylece GAP Projesi’nin, toplam Enerji Üretimi 27.500 GWh
olacakt›r. Böylece, Il›su Projesi y›lda ortalama üretece¤i 3.833
GWh enerji ile, devam etmekte olan GAP Projelerinin üretece¤i

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

ILISU BARAJI VE H‹DROELEKTR‹K SANTRAL‹ VE
BU KAPSAMDA HASANKEYF KÜLTÜREL
VARLIKLARI’NIN KURTARILMASI VE KORUNMASI

Yunus BAYRAKTAR
Nurol ‹nflaat ve Tic. A.fi.

‹nflaat Yüksek Mühendisi. Il›su Baraj›’n›n Proje Koordinatörü. Bo¤aziçi Üniversitesi mezunu. Ayn› zamanda iflletme
mast›r› yapm›flt›r. Mezun olduktan sonra Bo¤aziçi Asma Köprü inflaat›nda görev yapt›. Daha sonra ‹zmir-Ayd›n
Otoyolu, son 8 y›ld›r da Nurol’da tamamen Il›su Baraj› ve Hasankeyf’le ilgili olarak bu görevi yap›yor. 

HES Projelerinin Durumu HES Say›s› Toplam Kurulu Gücü (MW) Ortalama Y›ll›k Enerji Üretimi (GWh/y›l) Oran› (%)

‹flletmede 138 12.878 46.277 36

‹nflaa Halinde 38 3.962 9.779 8

‹nflaat›na Henüz Bafllanmayan 540 19.857 73.877 56

Toplam Potansiyel 716 36.697 129.933 100
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enerjinin, tek bafl›na % 50’sin den fazlas›n› temin edecektir. Yine
Il›su Projesi tek bafl›na, 46.277 GWh’l›k toplam Hidroelektrik
Enerjinin % 9’unu ve 140.580 GWh/y›l’l›k toplam elektrik ener-
jisinin ise, % 3’ünü karfl›layacakt›r. 

Bu ba¤lamda; Güney Do¤u Anadolu Projesi (GAP Projesi)
bünyesinde yer alan ve 7 adedi F›rat Havzas›nda ve 6 adedi ise
Dicle Havzas›nda bulunan projelerin, kurulu gücü, enerji üretimi
ve sulama alan› afla¤›daki tabloda verilmifltir.

‹flletmeye al›nd›¤›nda, Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral›,
44,0 milyon m3 Gövde Hacmi ile, Atatürk Baraj›’ ndan sonra,
Türkiye’ nin 2. Büyük Baraj› ve 1.200 MW’ l›k Kurulu Gücü
bak›m›ndan da 2.400 MW’l›k Atatürk Baraj›, 1.800 MW’l›k
Karakaya Baraj›, 1.330 MW’l›k Keban Baraj›’n›n ard›ndan, Türkiye’
nin 4. Büyük Baraj› olacakt›r.

Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Projesi, sadece 7 y›ll›k
yap›m süresi boyunca, aileleri ile birlikte 80.000 kifliye istihdam
imkan› yaratacak ve baraj havzas›ndaki, Diyarbak›r, Batman,
Mardin, Siirt ve fi›rnak illerinde; ‹nflaat, Relokasyon ve
Kamulaflt›rma Faaliyetleri dolay›s› ile, 600-700 milyon ABD
Dolar› tutar›nda bir Ticari Faaliyet sa¤layacakt›r.

1.4. Hidroelektrik Santrallar›n Avantajlar›:
Türkiyemizin su kaynaklar›n› gelifltirmekle görevli ve 54

y›ll›k bir geçmifle sahip olan DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nün engin
tecrübeleri ile belirlenen bu avantajlar afla¤›da verilmifltir;

Öz kayna¤›m›zd›r, d›fla ba¤l› de¤ildir, yenilenebilir 
ve ucuz enerjidir.
Temiz enerji kayna¤›d›r, CO2, SO2 ve NOX gibi zararl› gaz
emisyonu ve kömür cürufu, kül ve dekapaj malzemesi gibi
at›k ve art›klar› yoktur, çevreye zarar vermez.
Di¤er santrallerde ar›za olmas› halinde, HES’ler çabucak devr-
eye girer ve elektrik sistemini ayakta tutar.
Pik Güç talebini en ucuz ve uyumlu flekilde karfl›lar.
Frekans ve Voltaj› düzenler, kompansatör olarak çal›flarak
dengeleme yapar.
Di¤er santraller ile uyumlu ve ekonomik flekilde çal›fl›r, ucuz
ve kaliteli enerji sa¤lar.
Barajlar, akarsular›n rejimini düzenler, sulama ve içme suyu
temin eder, taflk›nlar› önler, gezi yerleri ve piknik alanlar›
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FIRAT HAVZASI PROJELER‹

No. Proje Ad› Kurulu Güç (MW) Enerji Üretimi (GWh) Sulama Alan› (Ha)

1 KARAKAYA PROJES‹ 1,800 7,354 -

2 AfiA⁄I FIRAT PROJES‹ 2,450 9,024 706,281

3 SINIR FIRAT PROJES‹ 852 3,168 -

4 SURUÇ-YAYLAK PROJES‹ - - 113,136

5 ADIYAMAN KAHTA PROJES‹ 195 509 77,824

6 ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJES‹ 7 43 71,598

7 GAZ‹ANTEP PROJES‹ - - 89,000

FIRAT HAVZASI TOPLAM: 5,304 20,098 1,057,839

D‹CLE HAVZASI PROJELER‹

No. Proje Ad› Kurulu Güç (MW) Enerji Üretimi (GWh) Sulama Alan› (Ha)

8 KRALKIZI-D‹CLE PROJES‹ 204 444 1,301,159

9 BATMAN PROJES‹ 198 483 37,351

10 BATMAN-S‹LVAN PROJES‹ 240 964 257,000

11 GARZAN PROJES‹ 90 315 60,000

12 ILISU PROJES‹ 1,200 3,833 -

13 C‹ZRE PROJES‹ 240 1,208 121,000

D‹CLE HAVZASI TOPLAM: 2,172 7,247 601,824

FIRAT VE D‹CLE HAVZASI TOPLAM: 7,476 27,345 1,663,37
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oluflturur, bal›kç›l›k ve su sporlar› yapma imkan› sa¤lar, çok
maksatl›d›r. Büyük barajlar, ayr›ca su seviyelerinin fazla
düfltü¤ü dönemlerde, sürekli kurakl›k riskini önemli ölçüde
azalt›rlar.
Barajlar elektrik enerjisini su olarak depolar, istenildi¤i

zaman kullan›lmak üzere haz›r tutar.
Termik santraller için yak›t temin ederken yap›lan kaz› ve
tafl›malar dolay›s›yla, ayr›ca ilave petrol tüketimi vard›r.
Çevre kirletilmekte, do¤a tahrip olmaktad›r.
HES’lerde baraj, derivasyon, su alma yap›s›, regülatör, iletim
kanal›, enerji tüneli, dolusavak, dipsavak gibi yap›lar›n ömrü
çok uzundur (100 y›l). HES’lerde türbin, generatör, flalt sahas›
ve yard›mc› teçhizat gibi E/M ekipman ömrü ise, 40/50 y›l
kabul edilmektedir. Termik santrallerde ise, bu ömür daha
k›sa olup, E/M ekipmanlar›’n› 20/30 y›lda bir defa yenilemek
zorunludur.
HES’lerin ilk yat›r›m bedelleri yüksek fakat üretim ve iflletme
maliyetleri düflüktür, uzun ömürlüdür. ‹lk yat›r›m bedelini
k›sa sürede geri öder. Santrallerin üretim maliyeti yak›t, per-
sonel ve iflletme – bak›m giderlerinden oluflmaktad›r. Termik
santrallerde yak›t gideri, yak›t türüne göre kWh bafl›na 3.6 ile
1.8 cent olarak de¤iflkenlik göstermekle beraber, hidroelek-
trik santrallerde s›f›rd›r. Personel gideri ise kWh bafl›na cent
olarak, hidroelektrik santrallerde 0.07, termik santrallerde
0.26 cent’tir.
Santrallerde; üretim için santral’›n kendisince harcanan elek-
trik enerjisi, santral iç tüketimidir. Bu oran hidroelektrik
santrallerde % 1,5, termik santrallerde % 8’dir.
Hidroelektrik santrallar, petrol ve di¤er krizlerden etkilen-
mez, elektrik fiyat›nda istikrar sa¤lar, güvenilir ve süreklidir.
Geliflmifl ülkeler hidroelektrik potansiyellerini, 1960’lar önce-
si, hem de petrol fiyatlar›n›n bugüne göre 5-10 defa düflük
oldu¤u dönemde, öncelikle ve tamamen gelifltirmifllerdir.
Oranlar, Norveç’te % 99, Avusturya’da % 70, ‹sviçre’de % 50,
Brezilya’da % 90 ve Türkiye’de % 34’tür.
Bu Ülkeler, öz kaynak kullanarak d›fla ba¤›ml›l›klar›n›

azaltm›fllar ve enerji hammaddesi ithalini düflük seviyede
tutarak ekonomilerini güçlendirmifllerdir.
Su; akaryak›t, do¤algaz ve kömür gibi bir enerji üretimi ham
maddesidir. Bu hammaddelerin elektrik enerjisine
dönüfltürülmesinde mekanik verim; termik santrallerde %
50’nin alt›nda iken, modern hidroelektrik santrallarda
yaklafl›k % 90’›n üzerindedir.
Ne olursa olsun, bir ham madde veya do¤al kayna¤›n düflük
verimle kullan›lmas› israft›r. Üstelik petrol, do¤algaz ve
kömür rezervleri tükenmektedir.
Hidroelektrik santrallerde iflletme s›ras›nda kaza riski çok
düflüktür. Termik santrallerde ise bu risk yüksektir. Termik
santrallerde yüksek bas›nçl› gaz veya k›zg›n buhar
kullan›lmakta, emniyet sa¤lamak ve kaza riskini azaltmak için
inflaat ve iflletme döneminde pahal› tedbirler gerekmektedir.
HES’lerde su potansiyeli, türbinlerde dönme hareketine

çevrilir. Türbinlerden geçen “su” dur. Sürtünmesi (yani kay›p)
çok düflüktür. Tercih edilen Dönüfl H›z› 150 ila 300 devir/dk.

aras›nda olup, y›pranma azd›r.
Termik santrallerde dönüfl h›z› 3.000 devir/dk. olup, yüksek
bas›nçl› k›zg›n buhar kullan›l›r, afl›nma ve kay›plar yüksektir.

 Termik santrallerde dalgalanan güç talebine uyum
sa¤lamak için, kazanlar s›cak olarak tutulur ve bunun bir
maliyeti vard›r. HES’lerde ise su barajda masrafs›z olarak
tutulur ve istenildi¤inde çabucak enerjiye dönüflür.

‹stihdam ve HES’ler:
Etüt, projelendirme ve infla aflamalar›nda yerli mühendis ve
teknisyenlere daha fazla ifl imkan› sa¤lar.
‹nflaatlarda daha çok yerli iflçi çal›fl›r, istihdam yarat›r.
‹flletme s›ras›nda devaml› ve uzun süreli istihdam sa¤lar,
ekonomi, bütçe ve iflsizli¤in önlenmesine önemli katk›lar
temin eder.
Malzeme ve ekipman kullan›m›:

HES’lerde toplam yat›r›m bedelinin yaklafl›k % 70’i ‹nflaat
ve % 30’u Elektromekanik ekipmand›r. Termik santrallerde
ise, toplam yat›r›m bedelinin yaklafl›k % 20’si inflaat, % 80’i
elektromekanik ekipmand›r.

HES için daha büyük bir yat›r›m yap›lmakla beraber,
paran›n % 80’i yurt içinde kalmakta, do¤al gazl› santrallerde
ise, yerli girdinin 2 misli yabanc› girdi kullan›lmaktad›r.
Yat›r›ma harcanan paran›n büyük bir k›sm› d›flar›ya gitmek-
tedir.

Uzun dönemde HES’lerde üretim maliyeti 0,92 cent/kWh iken,
do¤al gazda 4,36 cent/kWh, linyitli santrallerde ise, 4,18
cent/kWh olmaktad›r. (Bu k›yaslamada, iflletme ve bak›m
maliyeti dikkate al›nm›fl, ancak Yat›r›m Maliyeti hesaba
kat›lmam›flt›r.)
Barajlar›n dolmas›;
Özellikle büyük nehirler üzerinde hidroelektrik enerjinin

de¤erlendirildi¤i kaskat fleklindeki barajlarda, memba
bafllang›ç›ndaki rezervuarlar›n rusubat ile dolaca¤›
düflünülür. Esasen; membadaki bu barajlar rezervuar hacim-
leri, regülasyonu sa¤lamak için, büyük olarak infla edilmifl
olduklar›ndan, uzun iflletme ömürlerine sahiptirler.
Mansaptaki barajlar›n ise, rusubat yukar›da tutuldu¤u için,
dolma süresi zaten uzun olacakt›r.

2. ILISU BARAJI VE H‹DROELEKTR‹K SANTRALI
2.1. Il›su Baraj›n›n Tan›m›, Amac› ve Kapasitesi:
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral›, Türkiye’nin Güneydo¤u

Anadolu Bölgesinde yap›lacak enerji amaçl› bir barajd›r. Il›su
Baraj›, Suriye s›n›r›na yaklafl›k 45 km. mesafede Dicle Nehri
üzerinde yap›lacakt›r. Proje alan› kuzeyde 37° 31_ enlemi ile
do¤uda 41° 50_ boylam› aras›nda olup, oluflturulacak rezervuar
hacmi 10,410 x 106 m3’tür. Il›su Baraj› ana yap›lar›n›n büyük bir
k›sm› Mardin ‹li, Dargeçit ‹lçesi, Il›su Köyü s›n›rlar› içinde, cüzi bir
k›sm› da fi›rnak ‹li s›n›rlar› içinde yer almaktad›r.

Il›su Projesi tamamland›¤›nda, 1.200 MW kurulu gücü ile y›lda
ortalama 3.833 Gwh enerji üretecektir. ‹flletmeye al›nd›¤›nda
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral›, 45 milyon m3 gövde hacmi
ile Atatürk Baraj›ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük baraj› ve
1.200 MW’ l›k kurulu gücü bak›m›ndan da Atatürk (2.400 MW),
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Karakaya (1.800 MW), Keban (1.330 MW) barajlar›n›n ard›ndan
Türkiye’nin 4. büyük baraj› olacakt›r.

2.2. Il›su Projesi’nin Yaflamsal Önemi:
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Projesi, Türk

Cumhuriyeti’nin 100 y›ll›k vizyonunun içinde yer alan, önem-
li bir yat›r›m Projesidir. Arkas›nda Devlet ve Hükümet irade-
si mevcuttur.

Il›su Projesi, ülkemizin refahl›k, ça¤dafll›k ve geliflmifllik
projesi olup, bölge huzurunu tesis edecek ve enerji sorununa
çare olacakt›r.

Il›su Projesi, baflta Diyarbak›r, Batman, Mardin, Siirt ve
fi›rnak ‹lleri olmak üzere, tüm Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi’nin kalk›nmas›na katk›da bulunacakt›r. 

Il›su Projesi, yukar›da say›lan bölgelerde, baraj›n yap›m
süresince, aileleri ile birlikte 80.000 kifliye istihdam yarata-
cakt›r.

Il›su Projesi tamamland›¤›nda, santral›n üretece¤i y›ll›k
ortalama 3.833 milyar kWh enerji ile, Türkiye ekonomisi’ne
y›lda 300 milyon ABD Dolar› katma de¤er sa¤layacakt›r. 

Il›su Projesi, yukar›da say›lan bölgelerde, baraj yap›m
süresince, 600-700 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir ticari
faaliyet sa¤layacak ve bölge halk›n› refaha ulaflt›racakt›r. 

Il›su Projesi, halen do¤algaz kesintisi dolay›s›yla
darbo¤azda olan enerji ihtiyac›m›z›n, % 3’ünü karfl›laya-
cakt›r. 

Il›su Projesi, Il›su baraj gölü alt›nda kalan mevcut yol,
köprü, demiryolu ve köylerin yeniden ve ça¤dafl bir teknikle
yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.

Il›su Projesi, iflsizli¤i azaltarak, tüm Güneydo¤u
Anadolu’da bir huzur ortam› yaratacak ve bu huzur ortam›
Türkiye’nin di¤er bölgelerine yans›yacakt›r.

2.3. Il›su Projesi’ nin Tarihçesi:
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Projesi (Il›su Projesi),

1954 y›l›nda Dicle Nehrinin toprak ve su kaynaklar›n›n gelifltir-
ilmesine iliflkin çal›flmalar do¤rultusunda, DS‹ taraf›ndan
bafllat›lm›flt›r. 1971 y›l›nda Dicle Nehri Ön ‹nceleme Raporu DS‹
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Bu çal›flmalardan
sonra DS‹ ve E‹E (Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi) Genel Müdürlü¤ü
denetimi alt›nda, Türk ve yabanc› mühendislik müflavirlik gru-
plar› taraf›ndan 1982 y›l›nda Il›su Baraj›n›n fizibilite raporu ve
kati projeleri haz›rlanm›flt›r. 

Bu projeler 1988 y›l›nda yat›r›m pro¤ram›na al›nm›flt›r; ancak
yat›r›m maliyetlerinin nisbeten yüksek olmas› nedeniyle, kamu
kaynaklar› ile enerji sektöründen finansman karfl›lanmas›nda
ilgili olarak temel güçlüklerle karfl›lafl›lm›flt›r.

Bu nedenle projenin finansman›n›n, % 100 d›fl kredili olarak
yap›lmas›n›n zorunlulu¤u do¤mufl ve bu konuda 1997 y›l›nda
oluflturulan Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyar›nca, Il›su Baraj›
ve Hidroelektrik Santral›n›n yap›m›, Sulzer AG. ‹sviçre firmas›
baflkanl›¤›nda bir grup yabanc› ve yerli firmadan oluflturulan bir
konsorsiyum taraf›ndan yap›lmas› kararlaflt›r›lm›fl ve konsor-
siyum ile görüflmelere bafllan›lm›flt›r. 1999 y›l›nda DS‹ Genel
Müdürlü¤ü ile Il›su konsorsiyumu aras›nda bafllayan müzakerel-

er, 2001 y›l› Eylül ay›nda ask›ya al›nm›flt›r.
Bu defa 2003 y›l› Aral›k ay›nda, Il›su Baraj› ve Hidroelektrik

Santral› Projesi görüflmeleri tekrardan DS‹ ile yeniden teflkil
edilen konsorsiyum aras›nda bafllat›lm›flt›r.

Il›su Baraj›, hükümetler aras› iflbirli¤i çerçevesinde, Türkiye
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 1997 tarihli Kararnamesi ve
2004 tarihli Kararname Tadilat› uyar›nca yap›lmaktad›r. Il›su
Baraj›n›n finansman› % 100 d›fl kredili olarak, Avusturya VATECH
– Finance GmbH & Co önderli¤inde bir grup banka taraf›ndan
hazine garantili export kredileri ve ticari krediler birlefliminden
oluflmaktad›r. ‹flvereni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›,
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü olan Il›su Baraj›, Il›su
Konsorsiyumu taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. 

2.4. Il›su Projesi’nin Yap›m Süresi:
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Projesi, ifle bafllama tar-

ihinden itibaren 7 y›l (84 Ay) içinde tamamlanacak ve baraj ifllet-
meye al›nacakt›r. Il›su Projesine 2007 y›l›nda bafllan›lmas› ve
2014 y›l›nda tamamlanmas› hedeflenmifltir. 

2.5. Il›suProjesi’nin Finansman›:
Il›su Baraj› projesi için sa¤lanacak toplam d›fl kredi tutar›

1.200.000.000 Euro’ dur. Bu mebla¤›n içine, Hasankeyf Tarihi ve
Kültürel Varl›klar›n›n Korunmas› ve Kurtar›lmas› için temin
edilen 25.000.000 Euro dahildir.

2.6. ‹dare
‹dare, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl›¤› Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü “DS‹”’dir.

2.7. Il›su Konsorsiyumu
Il›su Konsorsiyumu, afla¤›daki firma gruplar›ndan oluflmakta

olup, organizasyon flemas› ekte verilmifltir.

‹NfiAAT ‹fiLER‹ YAPIM GRUBU 
‹nflaat ‹flleri Ortak Giriflimi 
- Nurol ‹nflaat ve Ticaret A.fi.
- Cengiz ‹nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi.

‹nflaat ‹flleri Yap›m Orta¤›
- Ed. Züblin AG (Almanya)

‹nflaat ‹flleri Proje ve Koordinasyon Hizmetleri Grubu
- Stucky Ltd.(‹sviçre)
- Temelsu Uluslararas› Mühendislik Hizmetleri A.fi. 

ELEKTROMEKANIK ‹fiLER YAPIM GRUBU
- VA TECH HYDRO GmbH & Co. (Avusturya)
- Alstom Ltd. (‹sviçre) 

2.8. Mühendislik ve Müflavirlik Hizmetleri Konsorsiyumu
Mühendislik ve müflavirlik hizmetleri konsorsiyumu,

afla¤›daki firma gruplar›ndan oluflmaktad›r.
Colenco Power Engineering Ltd. (‹sviçre)
Maggia Engineering Ltd. (‹sviçre) 
Dolsar Mühendislik Ltd. fiti.
Rast Mühendislik Ltd. fiti.

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]



92

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

2.9. Liderlik
Il›su Konsorsiyumunun lideri NUROL’dur. Il›su konsorsiyumu

lideri, iflin koordinasyonundan ve Sözleflmeye göre zaman›nda
yap›lmas›ndan idareye karfl› sorumlu ve sözleflme ile ilgili tüm
konularda, Il›su Konsorsiyumunu temsil etmeye yetkilidir. 

2.10 Planlanan ‹fl Gücü
Il›su Projesi kapsam›nda çal›flacak toplam iflgücü, 3.500-

4.000 kifli olarak planlanmaktad›r. Bu ifl gücünün takriben 250
adedi mühendis, idareci, teknisyen, geri kalan› vas›fl› iflci ve düz
iflçilerden oluflacakt›r. ‹flgücünün % 80’inin, proje bölgesi olan
Il›su Köyü, Dargeçit ‹lçesi, Mardin, Batman, Siirt, fi›rnak ve
Diyarbak›r ve civar› illerden sa¤lanaca¤› öngörülmektedir.
‹nflaat alan›nda yukar›da öngörülen toplam iflgücüne, 2. y›l
ortas›nda ulafl›laca¤› beklenmektedir.

2.11. Mobilizasyon Faaliyetleri
Haziran 2007 ay›ndan itibaren 2007 y›l› sonuna kadar

yap›lmas› öngörülen mobilizasyon faaliyetleri afla¤›da verilmifltir.
‹nflaat alan›n›n ölçüm, topografik çal›flma ve kamulaflt›rma

haritalar›n›n haz›rlanmas›,
fiantiyeye elektrik getirilmesi,
fiantiyeye telefon hatt› getirilmesi,
fiantiyeye içmesuyu ve kullanma suyu getirilmesi,
fiantiye alan› içinde Dicle nehrini geçecek takribi 150 m.

boyunda köprü yap›lmas›,
‹lk etapta Dargeçit – fiantiye yolunun yap›lmas› ve hemen

takiben, Dargeçit by-pass yolu yap›lmas› ve Midyat –
Dargeçit yolunun iyilefltirilmesi,

‹lk etapta nehrin karfl› yakas›na geçifli sa¤layacak 8 – 10
kifli kapasiteli bir bot ve köprü yap›l›ncaya kadar bir feribo-
tun planlanmas›, yapt›r›lmas› ve flantiyeye sevki,

Geçici ve kal›c› personel ofis binalar›, yatakhaneler,
yemekhaneler, sosyal tesisler, güvenlik üniteleri ve di¤er
tesislerin yap›lmas›,

‹nflaat alan› içinde ana ulafl›m yollar›n›n ve ba¤lant› yol-
lar›n›n aç›lmas›.

2.12. Güvenlik Teflkilat›
Il›su Baraj› ve HES Projesinin 7 y›ll›k yap›m süresince

öngörülen güvenlik teflkilat› 2 k›s›mdan oluflmaktad›r;
i. Türk Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan oluflturulacak D›fl

Güvenlik teflkilat›
ii. Il›su Konsorsiyumu taraf›ndan oluflturulacak Özel Güvenlik

Teflkilat›

2.13. Il›su Projesi’nin Karakteristikleri:

Hidroloji : 35517 km_
Drenaj alan›
Ortalama debi (do¤al) : 490 m_/s

Rezervuar
Maksimum su seviyesi : 526.82 m
Maksimum su seviyesinde rezervuar alan› : 313 km2

Normal su seviyesinde toplam rezervuar hacmi : 10410 x 106 m3

Dolgu Baraj
Tipi : Merkezi kil çekirdekli kaya dolgu
Talveg  kotu : 400.00 m
Gövde dolgu hacmi (mansap dolgusu dahil) : 43.79 x 106 m_

Memba Batardosu
Tipi : Merkezi kil çekirdekli kaya dolgu

Mansap Batardosu
Tipi : Kayadolgu

Derivasyon Tünelleri
Tipi : Dairesel, beton kaplamal›
Tünel say›s› : 3

Dipsavak
Tipi : Tünel

Beton Baraj Ve Dolusavak
Beton baraj maksimum yüksekli¤i : 48.00 m
Enerji Su Alma Yap›lar› Ve Cebri Borular
Tünel say›s› : 3

Santral Binas›
Tipi : Yar› gömülü
Ünite say›s› : 6
Toplam kurulu güç : 1200 MW
Ortalama y›ll›k enerji üretimi : 3833 GWh

Kuyruksuyu Kanal›
Uzunlu¤u : 1100.00 m
Maksimum geniflli¤i : 143.00 m

Türbinler
Tipi : Düfley Francis
Türbin adedi : 6
Yard›mc› Ünite
Tipi: Yatay Francis
Türbin adedi : 1
Generatörler
Tipi : Düfley eksenli senkron generatör
Ünite say›s› : 6
Anma Gücü : 223 MVA
Tipi : Yatay Senkronize generatör
Ünite Say›s› : 1
Anma Gücü : 5.5 MVA

Transformatörler
Generatör transformatörleri
Ünite adedi : 18 + 1 yedek

fialt sahas›
a) 380 kV fialt Sahas›
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Tipi : Harici
Anma Gerilimi : 380 kV
b)  154 kV fialt Sahas›
Tipi : Harici
Anma Gerilimi : 154 kV

2.14. Yeniden Yerleflim Eylem Plan› (YYEP) ve 
Çevresel Etki De¤erlendirme Raporu (ÇED)
Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Projesinin yap›m›, Türk

Çevre Mevzuat›na göre ÇED Raporundan muaft›r. Ancak %100 d›fl
kredi ile yap›lacak Il›su Projesi için, finansman› sa¤layacak ulus-
lararas› finans kurulufllar› (IFC), Dünya Bankas› (WB) kriterleri
do¤rultusunda, YYEP ve ÇED Raporu haz›rlanmas› ve krediyi
sa¤layacak ilgili ülkelerin ihracat kredi acentalar›na (ECAs) ver-
ilmesi finansman prosedürü gere¤idir.

Bu çerçevede, 1999-2001 y›llar› aras›nda yapt›r›lan YYEP ve
ÇED Raporlar›, Türk Kamulaflt›rma ve ‹skan Mevzuat›nda yap›lan
yasal düzenlemeler do¤rultusunda ve tüm baraj bölgesinde
Ocak-Ekim 2005 tarihleri aras›nda yap›lan arazi çal›flmalar› ve
anketler do¤rultusunda güncellefltirilmifltir. Her iki rapor da DS‹
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Kas›m 2005 ay› içerisinde incelen-
mifl ve onaylanm›flt›r. 25 Kas›m 2005 tarihinde internette yerli ve
yabanc› tüm dünya kamuoyuna büyük bir aç›kl›kla sunulan bu
raporlar, Mart 2006 ay› içinde Il›su Baraj›na kredi sa¤layan kuru-
lufllarca incelenerek sonuçland›r›lm›flt›r. 

Il›su Projesi’nden etkilenen yerel halk›n karfl›laflabilece¤i
maddi ve manevi s›k›nt›lar› en aza indirmek ve/veya önlemek ve
imkanlar dahilinde halk›n durumunu eskisinden iyi duruma
getirmek amac›yla, daha önce haz›rlanan Yeniden Yerleflim
Eylem Plan› (YYEP), Dünya Bankas›, IFC ve Türk Mevzuat›
gereklilikleri uyar›nca güncellefltirilmifl ve onaylanm›flt›r.

YYEP, bir yat›r›m projesinin olumsuz etkilerini önlemek,
sebep oldu¤u fiziksel kay›plar› tazmin etmek ve projeden etkile-
nen insanlara geliflme olanaklar› sa¤lamak için proje sahibinin
uygulayaca¤› yöntem ve eylemlerin belirtildi¤i bir dökümand›r. 

Bu çal›flma, projeden etkilenen halk›n, sivil toplum
kurulufllar›’n›n, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurulufllar›n›n
kat›l›m›yla gerçeklefltirilecektir. 

YYEP Raporu kapsam›nda;
En son Türk Mevzuat›nda yap›lan de¤ifliklikler rapora

yans›t›lm›flt›r.
Ana projeye tamamlay›c› faaliyetlerin (karayolu ve

demiryolu relokasyonlar›, malzeme ocaklar› v.b.) yeniden
yerleflim nedenleri incelenmifl ve yeniden yerleflimler öneril-
mifltir.

Projeden etkilenen vatandafllar›n bilgilendirilmesi için
mahalli koordinasyon toplant›lar›, odak grup görüflmeleri ve
muhtar görüflmeleri yap›larak e¤ilimlerin belirlenmesi
sa¤lanm›flt›r.
Projeden etkilenen vatandafllar›n bilgilendirilmesi için

Batman Merkez’ de bir Proje Bilgilendirme Ofisi aç›lm›flt›r. Bu ofis
A¤ustos 2005 Ay› sonuna kadar hizmetini ve faaliyetlerini
sürdürmüfltür. 

Arazide afla¤›da belirtilen çal›flmalar yap›lm›flt›r;
Hane Anketleri

Odak Grup Çal›flmalar›
Bilgilendirme Toplant›lar›
Muhtarlarla Yap›lan Anketler

Hane Anketleri, projeden etkilenecek insanlar›n; alg› bek-
lentilerini, sosyal ve ekonomik alt yap›lar›n›, nüfus bilgileri-
ni, sahip oldu¤u ev, arsa, ekilebilir arazi v.s. gibi tafl›n›r
tafl›nmaz mallar›n›n tesbitine yönelik bir çal›flma olmufltur.

Odak Grup Çal›flmalar›, dezavantaj gruplar› ve ilgi gruplar›
ile yap›lan çal›flmalar› kapsam›flt›r. Bu gruplar afla¤›daki gibi
s›n›fland›r›lm›flt›r;

Dezavantaj gruplar›: Bayanlar, yafll› erkekler, engelli ve
sa¤l›k problemi olan vatandafllarla bizzat görüflmeler
yap›lm›flt›r.

‹lgi Gruplar›: Siyasi Partiler, Meslek Odalar›, Sanayi ve Tic.
Odalar›, Belediyeler, Üniversiteler ve Dernekler...
Bilgilendirme Toplant›lar›, Yap›lan anketler ve proje
hakk›nda bilgi vermeyi amaçlam›flt›r. Muhtarlarla Yap›lan
Anketler, Köylerde köy muhtarlar›, ilçelerde ve illerde
mahalle muhtarlar› ile yap›lan anketlerdir.
Il›su Projesi YYEP Çal›flmalar› S›ras›nda Yürütülen
Araflt›rma Sonuçlar›na Göre;

‹l Baz›nda K›smen veya Tamamen Etkilenen Haneler
afla¤›da verilmifltir. (Tablo A)

Etkilenen Yerleflim Yerleri ve Etkilenme Durumlar›
afla¤›da verilmifltir. (Tablo B)

Yukar›daki tabloda özetlenen ve Il›su projesinden etkilenen
il, ilçe, köy ve mezralar›m›zda yaflayan vatandafllar›m›z›n,
bugünkü durumdan daha müreffeh flartlar alt›nda yaflayacak-
lar›n›, oluflacak Il›su baraj gölü alt›nda kalan kültürel varl›klar›n

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

Yerleflim K›smen Tamamen TOPLAM
Yeri  Etkilenen (Nüfus) Etkilenen (N.) Etkilenen

‹lçe 0 1 1
Belde 4 0 4
Köy 63 32 95
Mezra 49 50 99
TOPLAM: 116 83 199

‹ller K›smen Tamamen TOPLAM
Etkilenen (Nüfus) Etkilenen (N.) (Nüfus)

Diyarbak›r 10,721 2,512 13,233
Batman 12,603 8,217 20,820
Mardin 4,323 309 4,632
Siirt 10,972 2,734 13,706
fi›rnak 1,016 1,355 2,371
TOPLAM: 39,635 15,127 54,762
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baflta Hasankeyf olmak üzere korunmas› ve kurtar›lmas›n›,
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ad›na Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›, Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Yeniden Yerleflim
Eylem Plan›n› onaylayarak ve tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna
ilan ederek taahhüt etmifllerdir.

2.15. Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Projesi
Kapsam›nda Etkilenecek Yerleflim Yerleri:
Il›su Baraj› yap›m› ile oluflacak baraj gölü, Diyarbak›r,

Batman, Mardin, Siirt ve fi›rnak ‹lleri’mizin s›n›rlar› içerisindeki
Hasankeyf ‹lçe Merkezini, 95 adedi köy ve 104 adedi mezra olmak
üzere, toplam 200 yerleflim yerini ve/veya bu yerleflimlerin
arazilerini tamamen veya k›smen su alt›nda b›rakacakt›r. Il›su
Projesi sebebi ile su alt›nda kalacak tüm tafl›nmazlar (arsa, arazi
ve yap›lar) kamulaflt›r›lacakt›r. Ayr›ca proje alan›nda yaflayan
halka k›rsal veya kentsel yeniden yerleflim imkan› sunulacakt›r.

Mardin, Batman, Diyarbak›r, fi›rnak ve Siirt ‹l S›n›rlar› içerisinde
Il›su Projesi dolay›s›yla etkilenecek yerleflim yerleri ilçe, köy,
mezra ve etkilenme durumu aç›s›ndan ekteki tabloda verilmifltir.

2.16. Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› Yap›m›ndan
Etkilenecek Yerleflim Yerlerinin Listesi:

NO YERLEfi‹M YER‹ ETK‹LENME DURUMU

MARD‹N ‹L‹ 
Dargeçit ‹lçesi

1 Çavufllu Köy Merkezi Tamamen

2 Çelik Köy Merkezi Tamamen

3 Çelik Köyü – Umutlu Mezras› K›smen

4 Il›su Köy Merkezi Tamamen

5 Karabay›r Köy Merkezi K›smen

6 Karabay›r Köyü – K›l›c Mezras› K›smen

7 Kartalkaya (Liyan) Köy Merkezi K›smen

8 Temelli Köy Merkezi K›smen

9 Yoncal› Köy Merkezi K›smen

10 Yoncal› Köyü – Yenioba Mezras› Tamamen

BATMAN ‹L‹ 
Merkez ‹lçesi

11 Balp›nar Beldesi K›smen

12 Çayüstü Köy Merkezi K›smen

13 Çayüstü Köyü – Salk›ml› Mezras› K›smen

14 Kesmeköprü III Köy Merkezi Tamamen

15 Kesmeköprü III Köyü – K›l›ç Mezras› Tamamen

16 Kesmeköprü III Köyü – Urganl› Mezras› Tamamen

17 Kuyubafl› Köyü – Evercin Mezras› K›smen

18 Oymatafl Köy Merkezi Tamamen

19 Oymatafl Köyü – Sincanl› Mezras› K›smen

20 Oymatafl Köyü – So¤uksu Mezras› Tamamen

21 Suçeken Köy Merkezi Tamamen

22 Yeniköy Köyü Merkezi K›smen

23 Yeniköy Köyü – Zorköy Mezras› K›smen

24 Yeniköy Köyü – S›¤›rkan Mezras› K›smen

BATMAN ‹L‹ 
Hasankeyf ‹lçesi

25 ‹lçe Merkezi – Bahçelievler Mahallesi Tamamen

‹lçe Merkezi – Kale Mahallesi Tamamen

26 ‹ncirli Köy Merkezi K›smen

27 Irmak Köy Merkezi Tamamen

28 Irmak Köyü – Kavac›k Mezras› Tamamen

29 Kumluca Köyü Merkezi Tamamen

30 Kumluca Köyü – Atl›han Mezras› Tamamen

31 Kumluca Köyü – Tafll› Mezras› Tamamen

32 Palamut Köy Merkezi K›smen

33 Palamut Köyü – Keçili Mezras› Tamamen

34 Palamut Köyü – Koyunlu Mezras› K›smen

35 Sakl›köy Köyü Merkezi K›smen

36 Üçyol Köy Merkezi K›smen

37 Yolüstü Köyü Merkezi K›smen

38 Yolüstü Köyü – Çatalsu Mezras› Tamamen

BATMAN ‹L‹
Befliri ‹lçesi

39 Asmadere Köy Merkezi K›smen

40 Baflar› Köy Merkezi Tamamen

41 Baflar› Köyü – R›dvan Mezras› Tamamen

42 Çak›l› Köy Merkezi K›smen

43 Çak›l› Köyü – Ya¤l›ca Mezras› K›smen

44 Çavuflbay›r› Köy Merkezi Tamamen

45 ‹kiyaka Köyü Merkezi Tamamen

46 ‹kiyaka Köyü – Yumrukaya Mezras› Tamamen

47 Ifl›kveren Köy Merkezi K›smen

48 Ifl›kveren Köyü – Pompal› Mezras› K›smen

49 Ifl›kveren Köyü – Demirdöven Mezras› K›smen

50 Kaflüstü Köy Merkezi Tamamen

51 Kaflüstü Köyü – Aktafl Mezras› Tamamen
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NO YERLEfi‹M YER‹ ETK‹LENME DURUMU
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52 Kaflüstü Köyü – Danac› Mezras› Tamamen

53 Kaflüstü Köyü – De¤irmendüzü Mezras› Tamamen

54 Kaflüstü Köyü – Ulular Mezras› Tamamen

55 Kumçay Köy Merkezi Tamamen

56 Kumçay Köyü – Hanl› Mezras› Tamamen

57 Kumgeçit Köy Merkezi Tamamen

58 Kumgeçit Köyü – Meydanc›k Mezras› Tamamen

59 Kütüklü Köy Merkezi K›smen

60 Kütüklü Köyü – Kumru Mezras› Tamamen

61 Samanl› Köy Merkezi K›smen

62 Samanl› Köyü – Çaykenar› Mezras› K›smen

63 Tepecik Köy Merkezi K›smen

64 Yakac›k Köy Merkezi K›smen

65 Yal›nca Köyü – Çimenli Mezras› K›smen

66 Yaz›han Köy Merkezi K›smen

67 Yaz›han Köyü – Gedikler Mezras› Tamamen

68 Yaz›han Köyü – K›y›ml› Mezras› K›smen

69 Yefliloba Köy Merkezi K›smen

70 Yontukyaz› Köy Merkezi K›smen

BATMAN ‹L‹
Gercüfl ‹lçesi
71 Ba¤özü Köyü – Ar›k Mezras› K›smen
72 Doruk Köyü – Otlu Mezras› K›smen
73 Kantar Köy Merkezi K›smen

D‹YARBAKIR ‹L‹
Bismil ‹lçesi

74 A¤›lköy Köy Merkezi Tamamen

75 A¤›lköy Köyü – K›fllak Mezras› Tamamen

76 Aluç Köy Merkezi K›smen

77 Ar›kgöl Köy Merkezi Tamamen

78 Aygeçiti Köy Merkezi Tamamen

79 Bozcal› Köy Merkezi K›smen

80 Bozcal› Köyü – Kayabafl› Mezras› K›smen

81 Çöltepe Köy Merkezi K›smen

82 Diktepe Köyü –Yeniköy Mezras› K›smen

83 Gültepe Köyü – Afla¤› Cirif Mezras› Tamamen

84 Gültepe Köyü– Yukar› Cirif Mezras› Tamamen

85 Güzel Köyü – Tepekonak Mezras› K›smen

86 ‹sal› Köy Merkezi Tamamen

87 ‹sal› Köyü – Yenimezra Mezras› K›smen

88 Karac›k Köy Merkezi K›smen

89 Kavflak Köy Merkezi K›smen

90 Kavflak Köyü – K›n›k Mezras› K›smen

91 Kavflak Köyü –fiahinli Mezras› K›smen

92 Kavflak Köyü –Merdan Maksutlar Mezras› Tamamen

93 Köprüköy Köy Merkezi Tamamen

94 Kurudere Köy Merkezi K›smen

95 Merdanköy (Yap›lar) Köy Merkezi K›smen

96 fiahintepe Köy Merkezi Tamamen

97 fiahintepe Köyü – Yaprakl› Mezras› K›smen

98 fiahintepe Köyü – Çiftlik Mezras› Tamamen

99 Yukar› Salat Beldesi K›smen

100 Yukar› Salat Beldesi – Afla¤› Salat Mahallesi(1) Tamamen

101 Sar› Köy Merkezi Tamamen

102 Sar› Köyü – Yukari Sar› Mezras› K›smen

103 Sar› Köyü – Kenan Mezras› K›smen

104 Sinan Köyü Merkezi K›smen

105 Sinan Köyü – Afla¤› Sazl›k Mezras› Tamamen

106 Sinan Köyü – ‹stasyon Mezras› K›smen

107 Sinan Köyü – Yukar› Sazl›k Mezras› Tamamen

108 Tepe Beldesi – Bahçelievler Mahallesi K›smen

Tepe Beldesi – E¤itim Mahallesi K›smen

Tepe Beldesi – Yeflilova Mahallesi K›smen

fiIRNAK ‹L‹
Güçlükonak ‹lçesi

109 A¤açyurdu Köy Merkezi K›smen

110 Çevrimli Köy Merkezi K›smen

111 Da¤yeli Köy Merkezi K›smen

112 Da¤yeli Köyü – Gümüflkaya Mezras› K›smen

113 Da¤yeli Köyü – Yeni Mezras› Tamamen

114 Da¤yeli Köyü – Hanyeri Mezras› Tamamen

115 Da¤yeli Köyü – Çelik Mezras› Tamamen

116 Demirbo¤az Köy Merkezi K›smen

117 Dügünyurdu Köy Merkezi K›smen

118 Dügünyurdu Köyü – Il›ca Mezras› K›smen

119 Koçtepe Köy Merkezi Tamamen

120 Koçtepe Köyü – Koçyurdu Mezras› Tamamen

121 Taflkonak Köy Merkezi Tamamen

122 Taflkonak Köyü – Çanakl› Mezras› Tamamen

123 Yata¤ankaya Köy Merkezi K›smen

S‹‹RT ‹L‹ 
Eruh ‹lçesi

124 Ufaca Köy Merkezi Tamamen

125 Ufaca Köyü – Banekoha Mezras› Tamamen

126 Ufaca Köyü– Kutluca Mezras› Tamamen
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127 Kavakgölü Köy Merkezi K›smen

128 Kemerli Köy Merkezi K›smen

129 Kemerli Köyü – Erdo¤du Mezras› K›smen

130 Ormanard› Köy Merkezi K›smen

131 Ormanard› Köyü – Tepebafl› Mezras› Tamamen

132 Ormanard› Köyü – Kuflluca Mezras› Tamamen

133 Yeflilören Köy Merkezi K›smen

S‹‹RT ‹L‹
Merkez ‹lçesi

134 Aktafl Köy Merkezi K›smen

135 Aktafl Köyü – Konakl› Mezras› K›smen

136 Aktafl Köyü – Arpal› Mezras› K›smen

137 Aktafl Köyü – K›l›çl› (Düzlüce) Mezras› K›smen

138 Aktafl Köyü – Bak›r Mezras› K›smen

139 Bostanc›k Köy Merkezi K›smen

140 Bostanc›k Köyü – Uzaklar Mezras› K›smen

141 Demirkaya Köyü – Akarsu Mezras› Tamamen

142 Demirkaya Köy Merkezi K›smen

143 Demirkaya Köyü – Derik Mezras› Tamamen

144 Gökçeba¤› Beldesi – Koçp›nar Mahallesi K›smen

Gökçeba¤› Beldesi – Tansu Çiller Mahallesi K›smen

Gökçeba¤› Beldesi – Ba¤lar Mahallesi K›smen

145 Güneflli Köy Merkezi K›smen

146 Kayabo¤az Köy Merkezi K›smen

147 Kay›kl› Köy Merkezi K›smen

148 Kelekçi Köy Merkezi Tamamen

149 K›slac›k Köy Merkezi K›smen

150 K›slac›k Köyü – Sütlüce Mezras› Tamamen

151 Konac›k Köy Merkezi K›smen

152 Konac›k Köyü –Demirkap› Mezras› Tamamen

153 Konac›k Köyü – Çicekli Mezras› Tamamen

154 Köprübafl› Köyü – Batgel Mezras› K›smen

155 Köprübafl› Köyü – Bangel Mezras› K›smen

156 Köprübafl› Köyü – Kutluca Mezras› K›smen

157 E¤lence Köy Merkezi Tamamen

158 Meflelidere Köy Merkezi K›smen

159 Meydandere Köy Merkezi K›smen

160 Meydandere Köyü – Derince Mezras› K›smen

161 Sa¤larca Köy Merkezi Tamamen

162 Ulus–Dumlup›nar Mahallesi(2) K›smen

163 Ya¤murtepe Köy Merkezi K›smen

164 Ya¤murtepe Köyü – O¤ulcuk Mezras› K›smen

165 Ya¤murtepe Köyü – Yüklüce Mezras› K›smen

166 Yazl›ca Köy Merkezi Tamamen

167 Yazl›ca Köyü – Boztafl Mezras› Tamamen

168 Yerlibahce Köy Merkezi K›smen

169 Yokuflba¤lar› Köy Merkezi K›smen

170 Yokuflba¤lar› Köyü – Bal›kl› Mezras› Tamamen

171 Yokuflba¤lar› Köyü – Y›¤›nl› Mezras› Tamamen

172 Yokuflba¤lar› Köyü –Çicekyurdu Mezras› Tamamen

173 Yokuflba¤lar› Köyü – Özkonak Mezras› Tamamen

S‹‹RT ‹L‹ –
Kurtalan ‹lçesi

174 Akçal› Köy Merkezi K›smen

175 Atalay Köy Merkezi K›smen

176 Ba¤l›ca Köy Merkezi K›smen

177 Ba¤l›ca Köyü – Yukar› Dibekli Mezras› K›smen

178 Ba¤l›ca Köyü – Afla¤› Dibekli Mezras› Tamamen

179 Çattepe Köy Merkezi Tamamen

180 Çeltikbafl› Köy Merkezi Tamamen

181 Çeltikbafl› Köyü – Bal›kl› Mezras› Tamamen

182 Çeltikbafl› Köyü – Beylek Mezras› K›smen

183 K›l›çl› Köyü – Ulua¤aç Mezras› K›smen

184 K›l›çl› Köyü – Kanikervane Mezras› K›smen

185 Tatl› Köy Merkezi K›smen

186 Tulumtafl Köy Merkezi K›smen

187 Tulumtafl Köyü – Karabedir Mezras› K›smen

188 Tütün Köy Merkezi K›smen

189 Tütün Köyü – Çay Mezras› K›smen

190 Tütün Köyü – Grigavana Mezras› K›smen

191 Tütün Köyü – Malacendi Mezras› K›smen

192 Yeniköprü Köy Merkezi K›smen

193 Yürekveren Köy Merkezi K›smen

194 Yürekveren Köyü – Hemniyan Mezras› Tamamen

195 Yuval› Köy Merkezi Tamamen

196 Yuval› Köyü – Bozdo¤an Mezras› Tamamen

197 Yuval› Köyü – So¤uksu Mezras› Tamamen

S‹‹RT ‹L‹ – 
Ayd›nlar ‹lçesi

198 Ç›narl›su Köy Merkezi K›smen

199 Ç›narl›su Köyü – Erenler Mezras› K›smen
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3. KÜLTÜREL VARLIKLARIN KURTARILMASI VE KORUNMASI
3.1. Il›su Projesi Kapsam›ndaki Kültürel Varl›klar›n

Korunmas› ve Kurtar›lmas›:
Il›su Projesi kapsam›nda yer alan ve oluflacak baraj gölünden

etkilenecek olan kültürel varl›klar›n korunmas› ve kurtar›lmas›
için gerekli çal›flmalar, belli bir program çerçevesinde,
aral›ks›zca devam etmektedir. Bu çal›flmalar afla¤›da verilmifltir.

3.2. Hasankeyf Gerçe¤i:
Il›su Baraj›n›n 77 km. menbas›nda bulunan ve oluflacak

baraj gölünden k›smen etkilenecek olan, Hasankeyf ‹lçemiz
ve ilçe içindeki kültürel varl›klar›m›z, Sümerler, Akatlar,
Asurlar, Babiller, Medler, Persler, Bizansl›lar, Emeviler,
Abbasiler, Hamdaniler, Artuklular, Mervaniler, Selçuklular,
Eyyubiler, Mo¤ollar, Osmanl›lar ve nihayet Türklerden gelen,
6.000 y›ll›k bir tarihi bir miras› yans›tmaktad›r. Bu
tart›fl›lmayacak bir gerçektir. 

K›smen Il›su Baraj Gölü alt›nda kalacak olan bu kültürel
miras›n kurtar›lmas›, korunmas› ve gelecek nesillere
aktar›lmas› gerekmektedir. 

Bu amac›n gerçeklefltirilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti
Resmi Makamlar›n›n, iradesi, onay› ve aç›k deste¤i mevcut-
tur.

Bu amaçla, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Devlet Su ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü ve Il›su Konsorsiyumu koordinasyonunda
haz›rlanan, Hasankeyf Master Rehber Projeler’i Türkiye
Cumhuriyeti’nin Resmi Makamlar› taraf›ndan onaylanm›flt›r. 

Il›su Projesi’nin maksimum su kotundan etkilenmeyen
Hasankeyf Yukar› fiehir Alan›nda yer alan kültürel
varl›klar›m›z, bu bölgenin gelifltirilmesiyle bir “Arkeolojik
Park ve Aç›k Hava Müzesi” de yeniden hayat bulmaya devam
edecektir. Bu husus, onaylanan master rehber projelerin
kapsam› içindedir. 

Antik Hasankeyf Kenti’nin % 80’den fazlas› Il›su Baraj›
sular› alt›nda kalmamaktad›r. Bu ba¤lamda Yukar› fiehir’de
bulunan onlarca mezar, türbe, höyük, eski kal›nt›lar ve 4.200
ma¤ara ev, Il›su Baraj Gölünden etkilenmemektedir. Bu bölge
yukar›da belirtildi¤i flekilde “Arkeolojik Park ve Aç›k Hava
Müzesi” olarak düzenlenecek ve Hasankeyf Yeni Kültürel
Park Alan› ile birlikte “Türkiye’nin ve Dünyan›n Kültür ve
Turizm Cazibe Merkezi” olacakt›r. 

Il›su Baraj Gölünden etkilenen ve halihaz›rda Afla¤› fiehir
ve Karfl› fiehir Alan›nda bulunan El R›zk Camii, Koç Camii,
Sultan Süleyman Camii, K›zlar Camii, Küçük Cami, Zeynel Bey
Türbesi, ‹mam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Köprüsü gibi
kültürel varl›klar›m›z, halihaz›rdaki konumlar›na yak›n bir
yerleflimle, Türkiye’de ve dünyada bu hususta uzmanlaflm›fl
eksperler yönetiminde Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alan›na
tafl›nacaklar ve yerlefltirileceklerdir.

Il›su Baraj yap›m› süresince, Hasankeyf ‹lçesi ve civar›nda
yeralt›ndan ç›kar›lmay› bekleyen kültürel varl›klar›m›z, Il›su
Konsorsiyumu’nun ilk aflamada temin edece¤i 25 milyon
Euro tutar›nda ki finansman deste¤i ile yeryüzüne
ç›kar›lacakt›r. Bu finansman, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n,
DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nün, ulusal ve uluslararas› kurum ve
kurulufllar›n yapaca¤› finansman deste¤i ile ileride 80 mily-

on Euro mertebesine varacakt›r. Bu kültürel varl›klar›m›z
Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alan›nda bulunan kapal› ve aç›k
müzelere nakledilerek, Türkiye ve dünya kamuoyunun ilgi-
sine ve be¤enisine sunulacakt›r.

Halen Hasankeyf ‹lçesinde mevcut 3.800 kifli içerisinde
çal›flabilecek nüfusun % 90’› iflsizdir. Il›su Baraj› yap›m
süresince, Hasankeyf ‹lçesi ve civar›nda yap›lacak kaz›
faaliyetlerinde, Hasankeyf Yeni fiehir Alan› ve Yeni Kültürel
Park Alan› ve Yukar› fiehir’de kurulacak Arkeolojik Park ve
Aç›k Hava Müzesi inflaatlar›nda iflsiz olan bu insanlar›n büyük
bir ço¤unlu¤una uzun vadeli ifl imkan› sa¤lanacakt›r.

Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alan›nda yap›lacak tesisler-
den; müze girifl ücreti, otopark ücreti, küçük liman iflletilme-
si ücreti, su sporlar› malzeme kiralamas› ücreti, turistik sat›fl
birimleri ve benzeri unsurlardan elde edilecek gelirin önem-
li bir miktar›, mevzuat gere¤i, Hasankeyf Belediyesine
aktar›lacakt›r. Böylece Hasankeyf ‹lçesi ve Hasankeyf Halk›
geliflecek, kalk›nacak ve zenginleflecektir.
Hasankeyf için haz›rlanan master rehber projeler; Türkiye

Cumhuriyeti’nin bu konuda resmi otoriteleri olan ve afla¤›da
kurum ve ünvanlar› verilen yetkilileri taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ad›na, Bakan Sn. Atilla Koç
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ad›na, Müsteflar Sn. Özkan Erbakan
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ad›na, Teknik Araflt›rma Müdürü
Sn. H. Hami Y›ld›r›m
‹çiflleri Bakanl›¤›, ‹ller idaresi Genel Müdürlü¤ü ad›na, ‹ller
‹daresi Genel Müdürü Sn. Ahmet fiafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanl›¤›, DS‹ Genel Müdürlü¤ü
ad›na, DS‹ Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. Veysel Ero¤lu
DPT Müsteflarl›¤› ad›na, Müsteflar Sn. M. Nezih Kerimo¤lu
DPT Müsteflarl›¤› Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürlü¤ü ad›na, Uzman Sn. Hasan Kirman
T.C. GAP ‹daresi Baflkanl›¤› ad›na, Sn. Muammer Yaflar Özgül
Konya Selçuk Üniversitesi ad›na, Sn. Prof. Dr. Abdusselam Uluçam ve 
Diyarbak›r Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu ad›na,
Sn. Prof. Dr. Oktay Belli ve Sn. Prof. Dr. Abdusselam Uluçam
Bu master rehber projeler, Hasankeyf Kültürel Varl›klar›n›n

Korunmas› ve Kurtar›lmas› için haz›rlanan master plan› ve genel
ifl program› kapsam›nda gerçekleflecektir. 

Bu projeler kültürel varl›klar›n kurtar›lmas› ve korunmas›
konusunda yurtiçi ve yurt d›fl›ndaki uzmanlar taraf›ndan, yeni
yerleflim alanlar› gelifltirilmesinde “ideal model proje” olarak
lanse edilmektedir. Bir baraj inflaat›na bafllamadan aylar önce,
baraj gölünden etkilen yerleflim yerleri için, ne yurt içinde ne de
yurt d›fl›nda bu çapta, benzer bir çal›flma yap›lmam›fl olmas›
hususuna dikkatinizi çekmek isterim.

ILISU-HYYA 1 No’lu Master Rehber Proje:
Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›

Topo¤rafik Çal›flma ve Parselasyon Paftas›

a) Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›nda
yap›lan 1/5000’ lik topro¤rafik çal›flmay› göstermektedir.

b) Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›n›n
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s›n›rlar›n› belirlemektedir.
c) Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›nda

kamulaflt›r›lacak, kamusal ve özel mülkiyetleri belirlemekte,
parsel numaralar›n›, parsel alanlar›n› ve parsellerin vasf›n›
vermektedir.

d) Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›n›n,
mevcut Hasankeyf ‹lçesi’ne göre konumunu belirlemekte ve
Hasankeyf bölgesinde oluflacak baraj gölü s›n›rlar›n› göster-
mektedir. 

ILISU-HYYA 2 No’lu Master Rehber Proje: 
Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›

Çevresi Baraj Gölü S›n›rlar› ve Etkilenecek Yollar, Köprüler ve
Yerleflimler – Baraj Gölünden Etkilenmeyen ve Arkeolojik Park ve
Aç›k Hava Müzesi Olarak Düzenlenecek Mahal-i Gösteren Pafta 

a) Il›su Projesinden dolay› oluflacak baraj gölü s›n›rlar›n›, su
alt›nda kalan yollar› ve köprüleri ve yeni yap›lacak yol ve
köprülerin konumunu ve güzergah›n› belirlemektedir. 

b) Il›su Baraj Gölünden etkilenmeyen, 4.200 ma¤ara ev ile,
mezarl›klar, türbeler ve höyüklerin yerald›¤›, Yukar› fiehir
s›n›rlar›n› belirlemekte ve bu bölgenin “Arkeolojik Park ve
Aç›k Hava Müzesi” olarak düzenlenece¤ini ve bu bölgeye
ulafl›m› sa¤lamak üzere, gelifltirilecek yol güzergah›n› göster-
mektedir. 

ILISU-HYYA 3 No’lu Master Rehber Proje:
Hasankeyf Yeni Yerleflim Alan› Kavramsal Paftas› 

a) Hasankeyf Yeni fiehir Alan›n›n kavramsal konut alanlar›n› ve
tüm resmi ve ticari yap›lar›n›n genel yerleflimlerini belir-
lemektedir. 

b) Bu kavram proje, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanmakta olan, naz›m imar planlar› ve uygu-
lama imar planlar›’na temel teflkil etmektedir.

ILISU-HYYA 4 No’lu Master Rehber Proje: 
Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alan› Genel Yerleflim Paftas› 

a) Bu onayl› master rehber proje su alt›nda kalan Hasankeyf
kültürel varl›klar›n›n yeni kültürel park alan›na nas›l yerlefltir-
ileceginin 2013 y›l›ndaki vizyonunu vermektedir. 

b) Hasankeyf’te su alt›nda kalacak olan belli bafll› kültürel varl›klar›,
May›s 2005 tarihi itibariyle çekilmifl foto¤raflar› ile birlikte, yeni
kültürel park alan›ndaki yerleflim yerlerini belirlemektedir. Bu
master rehber proje Hasankeyf yeni kültürel park› alan›nda
yap›lacak olan;

‹dari ve Sosyal Binay›, 
Aç›k ve Kapal› Müze Lokasyonlar›n›, 
Yürüme Yollar›n›, 
Teraslar›, 
Küçük ve Orta ölçekli ‹skele Yerleflimlerini, 
‹skele Meydan›n›, 
Liman Binas›n›, 
Seyir Teraslar›n›, 

Turistik Sat›fl Birimlerini, 
Mevcut Kültürle uzlaflmas› amaçlanan Yeni Anfi Tiyatroyu, 
Hasankeyf Yeni fiehir Alan› ve Yeni Kültürel Park Alan›n›

birbirine ba¤layacak Artuklu Köprüsü’nü, 
Ba¤lant› Yollar›n›, 
Çevre Yolunu 
Kültürel Park Alan› içerisindeki Servis Yollar›n›, 
Otomobil ve Otobüs Park Sahalar›n›n konumlar›n› ve

yerleflimlerini vermektedir.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumlar› taraf›ndan onay-

lanan bu master rehber projeler, 2013 y›l›ndaki oluflumu öngören
vizyon projelerdir. Bu projelerde öngörülen Hasankeyf Yeni
Kültürel Park Alan› ve baraj gölünden etkilenmeyen Yukar› fiehir
“Arkeolojik Park ve Aç›k Hava Müzesi”  inflaatlar›
gerçekleflti¤inde, Hasankeyf yaln›z Türkiye’nin de¤il, tüm
dünyan›n kültür ve turizm cazibe merkezi olacakt›r. 

Tarihimize olan sayg›m›z ve kültürel varl›klar›m›z›n korunup,
kurtar›lmas›na olan inanc›m›z, gelece¤imize olan güven ve
umudumuzun temelini oluflturmaktad›r. 

Il›su Baraj› ve hidroelektrik santrali projesi, 55 y›ll›k bir
çal›flman›n ve eme¤in ürünüdür. Hidrolik flartlar›n ve ihtiyaç
duyulan enerji üretiminin gerektirdi¤i 526 m.’sindeki maksimum
su kotu’nun düflürülmesi söz konusu de¤ildir. Çünkü bu su kotu
ile oluflacak hacim ile 1.200 MW kurulu güce ve taflk›n kontrolu-
nun sa¤lanmas›na ulafl›lacak ve amaçlanan y›ll›k ortalama 3.833
GWh enerji elde edilecektir. 

Hasankeyf ‹lçe Merkezinde ortalama mevcut su kotu 463
m.’dir. Genel yanl›fl deyimle “Hasankeyf’in kurtulmas›” için proje
su kotunun 63 m. düflürülmesi gerekir ki, bu takdirde Il›su Projesi
GAP Projesinin temel unsuru olmaktan ç›kar ve düflürülen bu su
kotunun oluflturaca¤› hacim ile yukar›da belirtilen kurulu güç ve
enerji üretiminin yar›s›na bile ulafl›lamayaca¤› için, proje “baraj”
de¤il “gölet” olur. Ancak amaç bu de¤ildir ve bu manada Il›su
Projesinin makul bir alternatifi mevcut de¤ildir.

3.3. Hasankeyf’ te Günümüze Kadar Yap›lan Kaz› Çal›flmalar›:
Il›su Baraj› ve Karkam›fl Baraj gölleri alt›nda kalacak arkeolo-

jik kültürel varl›klar›n korunmas› ve kurtar›lmas› maksad›yla; 
22 Temmuz 1998 tarihinde Kültür Bakanl›¤›, DS‹ ve Orta

Do¤u Teknik Üniversitesi aras›nda imzalanan 3’lü protokol
çerçevesinde ODTÜ Tarihsel Çevre De¤erlerini Araflt›rma
Merkezi (TAÇDAM) yönetiminde çal›flmalara bafllanm›flt›r.

Bu proje ile; 
Arkeolojik miras›n yerinde korunabileceklerinin korunmas›,
Tafl›nabileceklerin uygun baflka alanlara tafl›nmas›,
Tafl›namayanlar›n ise belgelenerek bunlara yönelik bilgilerin
gelecek nesillere ve dünyaya aktar›lmas› planlanm›flt›r.

Projede TAÇDAM koordinasyonunda; 
Türkiye’deki üniversitelerden; ‹stanbul, Ankara, Hacettepe,

Bilkent, Ege, Anadolu ve Dicle Üniversiteleri, 
Yurt d›fl›ndan; Binghampton, Utah, Akron, Münster, Münih,

Roma, Tokyo ve Barselona Üniversiteleri, 
Türkiye’de faaliyet gösteren kurumlardan; Amerikan ‹lmi

Araflt›rmalar Enstitüsü (ARIT), Alman Arkeoloji Enstitüsü, Prag
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Do¤ubilim Enstitüsü ve Frans›z Anadolu Araflt›rmalar› Enstitüsü
gibi bilim kurumlar›ndan k›sa zamanda genifl bir kat›l›m
sa¤lanm›flt›r.

ß DS‹ Genel Müdürlü¤ünce, arkeolojik kültürel varl›klar›n
yüzey araflt›rmalar›, kaz›lar ile belgelenmesi ve kurtar›lmas›
çal›flmalar› için;

1998 y›l›nda 39 milyar TL
1999 y›l›nda 200 milyar TL
2000 y›l›nda 385 milyar TL
2001 y›l›nda 500 milyar TL
2002 y›l›nda 800 milyar TL ödenek aktar›lm›flt›r.
(Yaklafl›k sa¤lanan toplam de¤er 2.2 milyon ABD Dolar›d›r.)

1998 y›l›nda 4 kaz›, 9 yüzey araflt›rmas›n›n desteklenmesi
ile bafllat›lan çal›flmalar, 

1999 y›l›nda Il›su Baraj gölü alan›nda 4 kaz›, 2 yüzey
araflt›rmas› projenin desteklenmesiyle uluslararas› arkeolo-
jik kurtarma operasyonuna dönüflmüfltür. 

2002 y›l› çal›flmalar› için her iki alt bölgede 26 adet kaz› ve
yüzey araflt›rmas› düzeyine ulaflm›flt›r.

22 Temmuz 1998 tarihinde yap›lan 3’lü protokol, Kamu
‹hale Kanununun 01 Ocak 2003 tarihi itibari ile yürürlü¤e
girmesi sebebiyle yeni çözüm aray›fllar› gerekmiflt›r.
Bu geliflme üzerine Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile DS‹ Genel

Müdürlü¤ü aras›nda 01 Ekim 2004 tarihinde imzalanan yeni pro-
tokolle kaz› çal›flmalar›n›n Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
yürütülmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Bu yeni protokol kapsam›nda yap›lan kaz›lar; 2004 y›l› içinde
4 noktada sürdürülmüfltür. 

Hasankeyf’teki bu lokasyonlar;
Zeynel Bey Külliyesi, 
Yamaç Külliyesi, 
Selahiye Yap›lar›,
Muhtelif sondaj çal›flmalar›n› kapsamaktad›r. 
Kaz›lara paralel olarak ayr›ca konservasyon çal›flmalar› da

yürütülmüfltür. Il›su Projesi kapsam›nda ve Il›su konsorsiyumu
taraf›ndan Hasankeyf kültürel varl›klar›n›n korunmas› ve
kurtar›lmas› için ilk aflamada 25 Milyon Euro tutar›nda kredi
sa¤lanm›flt›r. Bu mebla¤›n, uluslararas› kültür varl›klar›n›n korun-
mas› ve kurtar›lmas› projeleri ile ilgilenen kurum ve kurulufllar,
üniversiteler ve vak›flar›n da katk›s›yla proje yap›m süresi
içerisinde, 80 Milyon Euro mertebesine ulaflaca¤› öngörülmektedir. 

Hasankeyf yeni yerleflim yeri alternatifleri için, Mart-May›s
2005 tarihlerinde harita üzerinde ve arazide yo¤un çal›flmalar
yap›lm›fl, bu alternatifler Dünya Bankas› kriterleri do¤rultusunda
incelenmifl ve seçilen yeni yerleflim yeri ve yeni kültürel park
alan› için gelifltirilen master rehber projeler, ilgili bakanl›klar,
kurum ve kurulufllar ve GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›
taraf›ndan, 08 Temmuz 2005 tarihinde onaylanm›flt›r. GAP Bölge
Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›, DS‹ Genel Müdürlü¤ü, DS‹ Diyarbak›r
X. Bölge Müdürlü¤ü ve Il›su konsorsiyumu ile koordineli olarak
Hasankeyf yeni yerleflim alan› için 1/5.000 ölçekli naz›m imar
plan› ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlar›n› haz›rlanm›fl ve
bu konuda Temmuz 2006 içerisinde ç›kar›lan Bakanlar Kurulu

Karar› uyar›nca, acil kamulaflt›rma yap›lmas› için Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›¤›’na gönderilmifltir. 

4. BARAJ GÖLÜ ALANINDAK‹ KÜLTÜREL VARLIKLARIN
KORUNMASI VE KURTARILMASI
4.1. Baraj Gölü Alan›ndaki Kültürel Varl›klar›n Durumu:
Il›su Baraj Gölü alt›nda kalacak olan kültürel varl›klar, YYEP

çal›flmalar› kapsam›nda belirlenmifltir ve arkeolojik miras›n
baraj gölündeki lokasyonlar› YYEP Raporunda verilmifltir. 

Bütün bu kültürel varl›klar kaz›larla ç›kar›l›p korunacakt›r. Bu
varl›klardan tafl›nabilir olanlar, Il›su Baraj› ve HES Projesinin 7
y›ll›k inflaat› süresince, Hasankeyf kültürel park alan›ndaki aç›k
ve kapal› müzelere tafl›nacakt›r.

4.2. Baraj Gölü Alan›ndaki Kültürel Varl›klar ‹çin 
Ayr›lan Bütçe: 
Bu bütçe plan› 7 y›ll›k inflaat süresince esas al›nacakt›r; Her

y›l için % 15’lik yüzey çal›flmas› ve % 15’lik kaz› ve tafl›man›n
yap›laca¤› kabul edilmektedir. Bu çal›flmalar esnas›nda 15 kiflilik
bir ekibin çal›flaca¤› öngörülmektedir. Bu kabule göre, yüzey
çal›flmalar›, kaz›lar ve tafl›malar için ayr›lan tahmini bütçe,
53.000.000 ABD Dolar› olarak belirlenmifltir.

5. ILISU BARAJI VE H‹DROELEKTR‹K SANTRALI 
PROJES‹N‹N ÖNEML‹ AfiAMALARI

DS‹ ile Il›su Konsorsiyumu proje görüflmelerine Aral›k 2003
tarihinde bafllam›flt›r.

DS‹ ile Il›su Konsorsiyumu aras›nda sözleflme görüflmeleri
Ocak-Haziran 2004 tarihlerinde tamamlanm›flt›r.

DS‹ ile Il›su Konsorsiyumu aras›nda fiyat görüflmeleri
Haziran–A¤ustos 2004 tarihinde sonuçland›r›lm›flt›r.

Bakanlar Kurulu Kararname tadilat› 25 Ekim 2004 tari-
hinde imzalanm›flt›r.

Il›su konsorsiyumu nihai yap›s› ve nihai sözleflme fiyat›
Aral›k 2004 tarihinde DS‹ taraf›ndan onaylanm›fl ve sözleflme
dökümanlar› Ocak 2005 tarihinde taraflarca paraflanm›flt›r.

Sözleflme dökümanlar› Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›nca Mart 2005 tarihinde onaylanm›fl ve onaylanan
sözleflme dökümanlar› DS‹ taraf›ndan 18 Mart 2005 tarihinde
T.C. Hazine Müsteflarl›¤›na sunulmufltur.

Kamu yarar› karar› Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
taraf›ndan 23 Mayis 2005 tarihinde onaylanm›flt›r.

Hasankeyf yeniflehir alan› ve yeni kültürel park alan› için
haz›rlanan master rehber projeleri, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ve di¤er ilgili kurumlar taraf›ndan 08 Temmuz
2005 tarihinde onaylanm›flt›r.

Güncellefltirilmifl nihai yeniden yerleflim eylem plan›
raporu (YYEP) 26 Eylül 2005 tarihinde DS‹ taraf›ndan onay-
lanm›flt›r.

Güncellefltirilmifl çevresel etki de¤erlendirme raporu
(ÇED) 11 Kas›m 2005 tarihinde DS‹ taraf›ndan onaylanm›flt›r.

YYEP ve ÇED raporlar›n›n ingilizce nüshalar› 25 Kas›m
2005 tarihinde www.ilisu-wasserkraftwerk.com adresinde
yay›nlanm›fl ve ECA lara baflvuru yap›lm›flt›r.
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YYEP raporunun türkçesi ve ÇED raporunun yönetici özeti
20-27 Ocak 2006 tarihinde  www.ilisu-wasserkraftwerk.com
adresinde yay›nlanm›flt›r.

ECA’lar›n YYEP ve ÇED raporlar› üzerindeki görüflleri Mart-
Nisan 2006 aylar›nda cevapland›r›lm›fl, revize raporlar
haz›rlanarak ECA’lara sunulmufltur.

ECA’lar ile Il›su konsorsiyumu aras›nda 11 Nisan 2006 tari-
hinde Avrupa’da koordinasyon ve ‹lerleme toplant›s›
yap›lm›flt›r.

Türk delegasyonu, ‹sviçre-Almanya-Avusturya’da
ECA’larla, sivil toplum örgütleri ile ve bas›nla May›s 2006 tar-
ihinde proje destekleme görüflmeleri yapm›flt›r.

DS‹ Genel Müdürlü¤ü-ECA’lar-Il›su konsorsiyumu aras›nda
Viyana’da YYEP, ÇED ve CHAP raporlar› 24 May›s 2006 tari-
hinde görüflülmüfl ve DS‹ proje yürütme birimi olarak gerek-
li aç›klamalarda bulunmufltur.

18 Temmuz 2006 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› baflkanl›¤›nda yap›lan toplant›da Hazine ile Il›su kon-
sorsiyumunun kredi flartlar› üzerinde anlaflm›fllard›r.

ECA’larla DS‹ Genel Müdürlü¤ü aras›nda, Ankara’da 19
Temmuz 2006 tarihinde finansmana iliflkin ilerleme
toplant›s› yap›lm›flt›r.

Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santral› temel atma töreni 05
A¤ustos 2006 tarihinde Il›su Köyünde yap›lm›flt›r.

ECA’larla DS‹ Genel Müdürlü¤ü, ilgili Bakanl›klar ve Il›su
konsorsiyumu aras›nda kredi flartlar›n›n sa¤lanmas›na yöne-
lik olarak proje bölgesi ziyaretleri yap›lm›fl ve DS‹ Genel
Müdürlü¤ü ve ECA’lar aras›nda 24 A¤ustos 2006 “Il›su ECA
Kavram Protokolü” imzalanm›flt›r.

DS‹ ile ECA’lar 6 Ekim 2006 tarihinde, Il›su projesinin 7
y›ll›k yap›m ve daha sonra iflletme süresinde, çevre, yeniden
yerleflim ve kültürel varl›klar konusunda yap›lacak iflleri

tan›mlayan ve bir yol haritas› niteli¤inde olan “Nihai
De¤erlendirme Protokolünü (FAM)” imzalanm›fllard›r.

FAM Protokolü uayr›nca, nihai finansman onay›ndan önce
yap›lmas› gerekli ifl kalemleri, 6 Ekim 2006 - 21 fiubat 2007
tarihleri aras›nda tamamlanm›fl ve Avusturya, Almanya ve
‹sviçre ihracatç› kredi kurulufllar› (ECAs), 21 fiubat 2007 tari-
hinde bu ifl kalemlerini onaylam›fllar ve böylece nihai finans-
man onay prosedürü bafllam›flt›r. Avusturya, Almanya ve
‹sviçre Hükümetleri 28 Mart 2007 tarihinde nihai finansman
onaylar›n› vermifllerdir.

DS‹ Genel Müdürlü¤ünün yat›r›m program›nda yer alan Il›su
Baraj› ve HES Projesiyle ilgili olarak haz›rlanan Yeniden
Yerleflim Eylem Plan› (YYEP), kültürel varl›klar›n korunup kur-
tar›lmas› ve Çevresel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) Raporlar›n›n
hayata geçirilmesi ve bu çal›flmalar için gerekli bütçenin tem-
ini amac›yla, DS‹ Genel Müdürlü¤ü ile ihracatç› kredi
kurulufllar› (ECAs) aras›nda imzalanan ve kararname ekinde
yer alan mutabakat zapt›nda belirtilen yükümlülüklerin, ilgili
Bakanl›klar taraf›ndan inflaat program›na paralel olarak yer-
ine getirilmesi ve gerekli ödemelerin zaman›nda sa¤lanmas›
maksad›yla; DS‹ Genel Müdürlü¤ü bir Bakanlar Kurulu
Kararnamesi haz›rlam›fl ve bu kararnameyi 25 May›s 2007
tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’na göndermifltir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, kararnameyi kabul
etmifl ve 31 May›s 2007 tarihinde, bakanlar›n imzalar›n›n
tamamlanmas› için, Baflbakanl›¤a sevketmifltir.

May›s-Haziran 2007 bafl›nda Hazine Müsteflarl›¤›, Aranjör
(VA TECH Finance), Acenta (Bankalar Konsorsiyumu Lideri
Societe Generale), ‹hracatç› Kredi Kurulufllar› (ECAs) ve Il›su
Konsorsiyumu (IK) aras›nda, kredi anlaflmalar›n›
sonuçland›rmak için bir seri toplant› yap›lm›flt›r.

Il›su Projesi sözleflmesinin, Haziran 2007 ay›n›n 2. haftas›
içinde tamamlanmas› hedeflenmifltir.
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T
OPLUMA daha iyi yaflam koflullar› sunmak için her gün yeni
teknolojiler gelifltirilmekte ve konfor düzeyi yükselmekte-
dir.  Talep ve beklentilerin artmas›, yeni, daha h›zl› ulafl›m

istekleri,  daha çok enerji ve su kullan›m› ise,  yeni yollar, fab-
rikalar, barajlar, ar›tma tesisleri yap›lmas›n› gerektirmektedir. 

Kentiçi trafi¤ini kolaylaflt›rmaya yönelik ve flehirleraras›
ba¤lant›lar› sa¤layan kara ve demiryolu güzergahlar›n›n
aç›lmas›, do¤al gaz, petrol boru hatlar›n›n döflenmesi için
yap›lan kaz›lar, yeni maden ocaklar› aç›lmas›, baraj projeleri,
enerji tafl›ma hatlar› do¤al, k›rsal, arkeolojik ve kentsel çevrede
görüntü kirlili¤i, tarihi ve do¤al dokuda tahribata neden olarak
tepki çekmektedir.   Sa¤lanan yeni ulafl›m olanaklar›n›n tetikle-
di¤i bir baflka sorun da, yeflil alan olarak kalmas› gereken
havzalar›n,  denetim d›fl› yap›lanmaya aç›lmas›, yeflil alanlar›n
tahribi ve çevrenin bozulmas›d›r. ‹stanbul’da Bo¤az köprüleri ve
ba¤lant› yollar› çevresindeki denetimsiz de¤iflim bu olgunun
çarp›c› bir örne¤idir. 

Ça¤dafl yaflam›n gerektirdi¤i hizmetlerin karfl›lanmas›
sürecinde ortaya ç›kan koruma sorunlar›
Türkiye’nin kentleflme, sanayileflme, plans›z geniflleme gibi

sorunlar›n›n doruk noktas›nda yafland›¤› ‹stanbul metropolünün
tarihi ve do¤al çevresi, arkeolojik katmanlar›, 10 milyonu aflan
nüfusun kentin bir ucundan di¤erine ulaflabilmesi için yap›lan
metro vb. hatlar, k›talararas› transit geçiflleri, turistleri getiren
büyük gemilerin k›y›ya yanaflmalar›n› kolaylaflt›racak yeni liman
talepleri, TIR yollar›, köprülü kavflak yap›m›na ba¤l› olarak,
yo¤un bask› ve de¤iflim zorlamalar› ile karfl› karfl›yad›r.
Gündemde olan Haliç Metro köprüsü, Galataport gibi projeler,
Bo¤az üzerinden 3. Köprü geçifli, otomobiller için Yenikap›’dan
denizalt›na dalarak Anadolu yakas›na geçifl tasar›lar›, do¤aya ve
kültür varl›klar›na duyarl› çevrelerde kayg› uyand›rmaktad›r. 

Anadolu’nun birçok yerinde flehirleraras› ulafl›mlarda TIR ve
di¤er a¤›r vas›talardan zarar görmesi istenmeyen tarihi köprü-
lerin yak›n›na yap›lan yeni köprüler, artan trafi¤i rahatlatmay›
hedefleyen kavflaklar, yüzy›llar boyunca gözü okflayan, de¤erli
siluetleri pervas›zca zedeleyebilmektedir. Bu kapsamda, ‹stanbul-
Edirne tarihi kervan yolu üzerindeki iki 16. yüzy›l köprüsü:
Haramidere ve Büyük Çekmece Köprüleri an›labilir.  Son y›llarda
tamamlanan müdahalelerle, tarihi Haramidere Köprüsü, adeta bir
karikatür gibi, yeni otoyol a¤›n›n ortas›nda çukurda kalm›flt›r.
Mimar Sinan’›n, en önemli eserleri aras›nda say›lan Büyük
Çekmece Köprüsü’nün çevresi do¤al görünümünü büyük ölçüde
yitirmifltir. Dört köprüden oluflan kompozisyon, çevredeki yo¤un

de¤iflimler, düzensiz yap›laflmadan olumsuz etkilenmektedir.  Bir
mühendislik baflyap›t› olan bu önemli de¤erin,  bir taraf›na baraj,
di¤er taraf›na yeni karayollar› köprüsü yap›lmas›, onu adeta
Büyükçekmece gölü içinde oluflturulan bir koridora s›k›flt›rm›flt›r.  

Mevcut tarihi kentsel dokular›n içinden geçirilen genifl cad-
deler, birçok tarihi binan›n cephelerinin kesilmesine, yerlerinden
al›n›p baflka bir yere tafl›nmalar›na neden olmaktad›r. Türkiye’de
1950’ler sonras›ndaki kent planlamas›nda, örne¤in Kastamonu,
Tarsus, Tokat gibi tarihi kentlerimizde, tarihi doku kesilerek yol-
lar geniflletilmifltir. Bu yaklafl›m, kentsel korumaya olanak veren
2863 say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yasas›’n›n (1973)
ç›kar›lmas›ndan sonra terk edilerek, tarihi yerleflmelerin, sokak
dokular›n›n korunmas› yönünde çabalar artm›flt›r. Yine de, yak›n
tarihlerde geniflletilen yollar (‹stanbul, Tarlabafl› Bulvar›), önem-
li tarihi yap›lar›n üstlerinden geçirilen köprüler çarp›c›
de¤iflikliklere yol açan durumlar›yla her gün tarihe sayg› ile
ça¤dafl geliflmeyi uzlaflt›ramayan bay›nd›rl›k faaliyetimizin
örnekleri olarak gözler önündedir. Bo¤az’›n 19. yüzy›l
yaflam›ndan seçkin izler tafl›yan Beylerbeyi Saray› dahi
“bay›nd›rlaflma”n›n elinden kurtulamam›fl, görsel ve fiziksel
bütünlü¤ü üzerinden geçirilen köprü ayaklar› ile örselenmifltir.
Görsel tacize ek olarak, Köprü üzerindeki trafi¤in yo¤unlu¤una
ba¤l› olarak, ayaklardan zemine iletilen titreflimler, yak›ndaki
Ah›r Köflkü’nü etkilemekte, duvarlar› sürekli sars›lmaktad›r. 

Hal›c›o¤lu’ndan Ayvansaray’a ba¤lanan Haliç Köprüsü de,
hem kuzey hem güney ucunda yer alan alanlar›n ve buradaki
an›tlar›n zedelenmesine neden olmufltur. Bu kapsamda, tarihi
Tersane içinde yer alan Mihriflah Valide Sultan Camii, köprünün
kuzey ayaklar› ve tablas› alt›nda kalarak “Alt›n Boynuz”un kuzey
k›y›s›n›n silueti içindeki konumunu ve anlam›n› büyük ölçüde
yitirmifltir. Ayvansaray ve Edirnekap› taraf›nda ise, tarihi doku-
nun içine kadar sokulan otoyol a¤›, hem Karasurlar›n›, hem de
surd›fl›ndaki yerleflmelerin çeflme, mescit gibi yap›lar›n› olumsuz
yönde etkilemifltir. Bu kapsamda yeni yol a¤› girdab›n›n içinde
kalan birkaç an›t, 1990 lar›n sonlar›nda yerlerinden sökülerek,
Ayvansaray k›y›s›na, hiç ait olmad›klar› bir konuma tafl›narak
burada yeniden infla edilmifllerdir. Bu tür “nakil” ifllemleri tarihi
kentler için yan›lt›c› ve hatal› uygulamalard›r. An›tlar›n ait olduk-
lar› yerden al›n›p, mobilya gibi baflka bir yere tafl›nmas›, hiç de
basite indirgenecek bir “kes, yap›flt›r” uygulamas› de¤ildir.
Sonuçta Ayvansaray’da Pteron önüne getirilen cami ve iki çeflme
ait olmad›klar› bir çevreye ilifltirilmifller; tafl›nd›klar› çevre de
kendisine ait olmayan an›tlar› bar›nd›rmak zorunda kalm›flt›r.
Karasurlar› koruma band› içinde ve yeflil alan niteli¤indeki bir
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yere yeni binalar kondurulmas›, çevrenin anlam de¤ifltirmesine,
farkl› alg›lanmas›na yol açan uygun olmayan bir durumdur. Tarihi
yan›lg›lara yol açan bu tür yanl›fl müdahaleler yap›lmamal›d›r. 

Uluslararas› koruma kurallar› ve ülkemizde tart›flmalara
yol açan bay›nd›rl›k projeleri 
Tarihi ve do¤al çevrelerin, an›tlar›n sanayileflme, turizm,

bay›nd›rl›k faaliyetlerinden olabildi¤ince az zarar görmeleri için
al›nmas› gereken önlemler, uyulmas› gereken kurallar baflta
UNESCO olmak üzere, birçok uluslararas› örgütün toplant›lar›na
konu olmufl ve al›nan ilke ve tavsiye kararlar›yla dünya kamuoyu
uyar›lm›flt›r. Türkiye de bu görüflmelere kat›lm›fl ve kararlara
imza atm›flt›r. Dolay›s›yla devletin ve onun ilgili organ› olan
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'n›n do¤al ve tarihi çevreyi tehdit
eden projelere k›s›tlar koyma, koruyucu çözümler getirilmesini
isteme yetki ve sorumlulu¤u vard›r. 

Ulusal düzeyde önem tafl›yan bay›nd›rl›k projelerinin gerçek-
lefltirilebilmesi için, çal›flma yap›lacak alanda yer alan baz› tarihi
yap›lar›n as›l yerlerinden kald›r›larak baflka bir yere tafl›nmas›na
izin verilmektedir. Yol geniflletilmesi, baraj yap›m› gibi projelerle
birlikte gündeme gelen bu tür uygulamalar, tarihi kent veya
an›tlar›n görünümlerinin de¤iflmesine, kimi ö¤elerin yerinden
kald›r›lmas›na, hatta yok olmas›na neden olmaktad›r. Oysa
kentler, binalar kurulduklar› yerin topo¤rafyas›na, yak›n çevrenin
do¤al ve fiziksel verilerine göre tasarlan›r, biçimlenirler. Bir
an›t›n yerinden al›n›p baflka bir yere götürülmesi, onu kök-
lerinden kopar›p yabanc› bir topra¤a dikmek gibidir. Bu ifllem her
zaman baflar›l› olmamakta; an›t tafl›ma ifllemi s›ras›nda zarar
görmekte, baz› özgün ögelerini yitirmektedir. Dahas› zamanla
de¤iflen gereksinimler ve bulunan yeni çözümler nedeniyle zorla
yap›lan kimi de¤ifliklikler sonradan anlam›n› yitirmekte,
yokedilen veya yeri de¤ifltirilen tarihi eserlerden dolay› u¤ran›lan
kay›plar esefle an›lmaktad›r.  Bu tür olumsuzluklarla karfl›laflan
restorasyon uzmanlar›, 1964'de "‹kinci Uluslararas› An›t Mimar ve
Teknisyenleri Kongresi" için Venedik'te bir araya geldiklerinde
tafl›ma uygulamalar›n› k›s›tlayan bir ilke karar› gelifltirmifllerdir
(1). Kongre sonunda kaleme al›nan Venedik Tüzü¤ü'nün 7. madde-
si tafl›ma konusundaki çekinceleri dile getirmektedir:

"Bir an›t tan›kl›k etti¤i tarihin ve içinde bulundu¤u ortam›n
ayr›lmaz bir parças›d›r. An›t›n tümünün, ya da bir parças›n›n
baflka yere tafl›nmas›na-an›t›n korunmas› bunu gerektirdi¤i, ya
da çok önemli ulusal, ya da ulufllararas› ç›karlar›n bulundu¤u
durumlar d›fl›nda izin verilmemelidir."

Venedik Tüzü¤ü M›s›r'da, çok say›da arkeolojik sitin ve kültür
varl›¤›n›n Nil nehri üzerinde yap›lan barajlardan zarar görmesini
engelleyememifl; tarihi alanlar gerekli kaz› ve benzeri
araflt›rmalar yap›lamadan su alt›nda kalm›flt›r. Bu sak›ncal›
durum UNESCO taraf›ndan 1968'de Paris'te düzenlenen
toplant›da görüflülmüfl ve Kamu ve özel projelerin tehlikeye
düflürdü¤ü kültür varl›klar›n›n korunmas› konusunda tavsiyeler
(2) gelifltirilmifltir. Çok kapsaml› olan bu belgede koruma ilkeleri,
konunun ekonomik, yasal, sosyal ve di¤er yönleri konular›nda
yol gösterici bilgiler verilmifltir. Al›nan kararlarda, bay›nd›rl›k
projelerinin yap›m›ndan önce, 

1) Yörede bulunan önemli kültür varl›klar›n›n envanterlerinin
ç›kar›lmas› ve projenin bu varl›klar› in-situ  (yerinde) koruyacak

biçimde haz›rlanmas› öngörülmüfl (3), 

2) Önemli an›tlar›n tehdit edildi¤i durumlarda alternatif pro-
jelerin gelifltirilmesi, an›tlar›n yerinde korunmas›n›n esas
al›nmas› ilkesi getirilmifltir (4). 

Bugün gündemimizde olan Il›su Baraj› da genifl bir alan› sular
alt›nda b›rakacak,  Hasankeyf peyzaj›n› tamamen de¤ifltirecek
olan bir bay›nd›rl›k projesidir. Projenin haz›rlan›fl› y›llar önceye
gitmektedir. O günkü ön çal›flmalar›n hedefi baraj için uygun
jeolojik yap›l› alan› bulmak ve seçmek, maksimum su kapasiteli
bir baraj tasarlamak olmufltur. Çevredeki arkeolojik de¤erler hiç
dikkate al›nmam›flt›r. Oysa Hasankeyf’le ilgili ilk kapsaml›
araflt›rmalar Profesör Albert Gabriel taraf›ndan 1932 y›l›nda
gerçeklefltirilmifltir. O s›rada kültür varl›klar›n›n korunmas›
konular›yla u¤raflan Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n iste¤i ve ‹çiflleri
Bakanl›¤›ndan al›nan özel izinle Prof. Gabriel yöreye ilk inceleme
gezisini 1932 y›l›n›n Nisan-May›s aylar›nda; ikinci araflt›rma
gezisini ayn› y›l›n Ekim- Kas›m aylar›nda yapm›flt›r. A. Gabriel
yöredeki Mardin, Diyarbak›r, Dunays›r gibi di¤er önemli tarihi
kentleri de inceledi¤i bu gezilerde Hasankeyf’in flematik bir har-
itas›n› ç›karm›fl ve an›tlar›n› belgeleyen Voyage Archeologiques
dans la Turquie Orientale adl› eserini 1940’da yay›nlam›flt›r.
Hasankeyf’i ve arkeolojik potansiyelini bilim dünyas›na tan›tan
bu de¤erli çal›flmadan sonra yörede yap›lacak her türlü
bay›nd›rl›k faaliyetinin bu yay›ndaki kültür varl›klar›n› bilmezlik-
ten gelmesi kabul edilemez. 

Hasankeyf G.E.A.Y.K.'nun A-1105 say›l› karar› ile 14.4.1978'de 1.
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmifltir. Ayn› s›ralarda
haz›rl›¤›na bafllan›lan Il›su Baraj›'n›n proje ön çal›flmalar›nda bu
karar› gözönüne alan bir çal›flma olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. DS‹
yetkililerinin Il›su Baraj› üzerinde israr ederek, kültür varl›klar›
için önerdikleri tafl›ma konusu ise dikkatle irdelenecek önemli
bir teknik sorundur.  Yeni Hasankeyf’te bir Kültürel Park
yap›lmas› ve afla¤› flehirden tafl›nacak on civar›ndaki an›t›n bura-
da sergilenmesi ile koskoca Hasankeyf kentinin temsil edilmesi
mümkün de¤ildir. Baraj sular›n›n yükselmesiyle, do¤a ve insan›n
binlerce y›l çal›flarak yaratt›¤› tarihi Hasankeyf’in büyük bir
bölümü, Dicle, kaya masifi, ma¤aralar ve an›tlar›n oluflturdu¤u
kültürel peyzaj yok olacakt›r. Üzerinde durulmas› gereken bir
koca kentin sulara gömülmesidir. Birkaç an›t›n sözde tafl›nmas›
veya kopyalar›n›n yap›larak bir parkte sergilenmesi bilim
dünyas›na  “kurtarma” olarak sunulamaz. 

Kültürel miras›n korunmas›na ve gelece¤e yönelik öneriler
Toplumumuz 1960’lardan bu yana, çevre ve kültürel de¤erler

konusunda giderek daha bilinçli davranmaktad›r. 1960’larda
Keban daha sonra Atatürk Barajlar›n›n yap›laca¤› alanlardaki
kültür varl›klar› “kurtarma” ad› alt›nda yap›lan araflt›rma ve
kaz›larla belgelenmeye, surveyler yap›larak gelece¤e kapsaml›
belgeler b›rak›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak gerçek kurtarma ve
koruman›n bu flekilde olmad›¤›, olamayaca¤› bütün dünyaca
kabul edilmekte ve özellikle baraj yap›mlar›nda ön araflt›rmalara
vurgu yap›larak, daha ince elenip s›k dokunmaktad›r. Barajlar
çevredeki do¤al yaflam›, peyzaj bütünlü¤ünü, do¤al ve kültürel
çevreyi etkilemekte, büyük ölçüde de¤ifltirmektedir.  Yortanl›
(Allianoi), F›rt›na Vadisi, Il›su barajlar› toplumun üzerinde dikkatle
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durdu¤u, ciddi kay›plara neden olabilecek, kaybedilene karfl›
kazan›lmas› umulan de¤erler aras›nda büyük uçurumlar olan pro-
jelerdir. Ülkemiz kamuoyunda çok tart›fl›lan, uluslararas› toplu-
lu¤un da ilgisini çeken bu projeler ünik, tüm insanl›k için önemli
ve anlaml›, vazgeçilmez nitelikteki de¤erlerin, ola¤anüstü peyza-
jlar›n, ekosistemlerin heba olmas›na yol açabilecek, k›sa vadede
karl› olan, dar görüfllü bay›nd›rl›k projeleridir. 

Il›su Baraj›'n›n Hasankeyf için oluflturdu¤u tehdit, ulus-
lararas› kurallar ve koruma yasalar›m›z çerçevesinde ele al›n›p
de¤erlendirildi¤inde, baraj projesinin çevrede bulunan kültür
varl›klar›n›n yo¤unlu¤u dikkate al›nmadan haz›rland›¤›, yer seçi-
minin bafltan hatal› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Daha 1964'de
Venedik Tüzü¤ü ile an›tlar›n yerlerinde korunmas› esas› vurgu-
lanm›fl; UNESCO tavsiye kararlar›nda (1968), alternatif projeler
gelifltirilmesi önerilmifltir. ‹çinde bulundu¤umuz durum, bizi
yönetenlerde kültürü, çevreyi yaln›z enerji elde etme amac›na
yönelik olarak, dar bir mühendislik bak›fl aç›s›ndan
de¤erlendiren, az geliflmifl bir yaklafl›m›n egemen oldu¤unu
göstermektedir.

Sonuç olarak, kültürel miras›n gelecekte daha iyi korun-
mas›na temel oluflturabilecek önerilerimizi flöyle s›ralayabiliriz: 

1. Kültürel de¤erlerin belgelenmesi, envanterlerinin
yap›larak sahip ç›k›lmas› için tüm toplum bilgilendirilmeli, bil-
inçlendirilmelidir. 

2. Çevreye müdahale eden meslek dallar›n›n kültürel miras›n
önemi konusunda bilinçlendirilmesi, dokunduklar› de¤erlerin
fark›nda olmalar›n›n sa¤lanmas› ve de¤erli varl›klar› koruyacak

altyap›n›n haz›rlanmas› önemlidir. Mühendislik e¤itimi içinde
kültürel miras›n korunmas› konusuna yer verilmesi yararl› olacakt›r.

3. Disiplinler aras›nda daha iyi iletiflim, dayan›flma, örgütlen-
me için mesek odalar›n›n birlikte çal›flmas› teflvik edilmelidir.

4. Arkeolojik miras›n ve tarihi çevrelerin hak ettikleri
düzeyde korunmas› ve halka sunulmas› için sürekli e¤itim ve
uluslararas› iflbirli¤ine gereken önem verilmelidir.

5. Karar vericilerin (Kültür Bakanl›¤›, Enerji Bakanl›¤›,
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, vd. ) “Bizde bunlardan çok var, su alt›nda
kalabilir, kald›r›labilir, yok edilebilir” yaklafl›m›ndan vazgeçerek,
tafl›namayacak,  söküldü¤ünde özgünlü¤ünü yitirecek,  geri
getirilemeyecek do¤a ve insanl›k de¤erlerinin gelece¤e en az
zararla aktar›lmas› yaklafl›m›n› benimsemeleri için aktif bir
kamuoyu oluflturulmal›, bilinçlendirme çal›flmalar› yap›lmal›d›r.  
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1. G‹R‹fi
Enerji kaynaklar›n›n düzensiz kullan›m›, do¤aya yeterince

önem verilmemesi günümüzde dünyay› küresel ›s›nma ile yüz
yüze b›rakm›flt›r. Fosil yak›tlar›n yak›n zamanda tükenecek
olmas›, fosil yak›t kullan›m›n atmosfere yayd›¤› emisyonlar›n
dünyan›n ekolojik dengesini bozmas› günümüzün en önemli
sorunlar› haline gelmifltir. Bu nedenle enerji ihtiyac›m›z›
karfl›lamak için enerji planlamas› yap›lmas› insanl›¤›n en önemli
sorunlar›ndand›r. Yaflam için gerekli olan enerjinin temininin ve
kullan›m›n›n do¤ru planlanmamas› dünyay› iklimsel felaketlerin
efli¤ine getirmifltir. Bu etkenler dünyam›zda enerji kaosunun
oluflmas›na neden olmaktad›r (fiek. 1)  Bu aflamada enerji planla-
mas› hayat›n sürdürülebilmesi ile eflde¤er olmufltur. 

fiekil 1. Enerji Kaosunu oluflturan nedenler

2. ÜLKEM‹Z‹N ENERJ‹ ÜRET‹M VE TÜKET‹M DE⁄ERLER‹ VE
GÜNEYDO⁄U ANADOLU BÖLGES‹N‹N ENERJ‹ PROF‹L‹
Türkiye’nin enerji tüketim de¤erleri incelendi¤inde OECD’nin

2005 y›l› istatistiklerine göre, 2003 y›l› sonu itibariyle ülkemizin
harcad›¤› enerji 60,01 Mtep’ne ulaflm›flt›r. Son 10 y›ldaki enerji art›fl
h›z› ise % 31,2 olmufltur. Ayn› y›l›n elektrik üretimi ise 140,6 TWh’e
ulaflm›fl olmakla birlikte elektrik üretiminin son on y›ldaki art›fl› ise
% 90,5 olmufltur. Ayn› dönemde Avrupa Birli¤ine üye 15 ülkenin

enerji harcamas›ndaki art›fl % 13,8 olurken, elektrik üretimindeki
art›fl %23,4 olmufltur. OECD ülkelerinin son on y›ldaki enerji harca-
malar›ndaki art›fl %16,4, elektrik üretimlerindeki art›fl ise % 23,3
olmufltur [1,2]. Bu aç›dan yukar›daki de¤erler karfl›laflt›r›ld›¤›nda
ülkemizdeki enerji tüketim art›fl h›z›n›n Avrupa Birli¤i ve OECD
ülkelerinin enerji tüketim art›fl h›zlar›n›n iki kat›ndan büyük
oldu¤u görülmektedir. Elektrik enerjisi üretim de¤iflimi ise di¤er
ülke ortalamalar›n›n 4 kat› kadar olmaktad›r. (fiekil 2) Bu trend
artan enerji ihtiyac›n›n elektrik enerjisiyle karfl›lanmas›n›n
yan›nda, baflka enerji kaynaklar› ile karfl›lanan enerji ihtiyac›n›n da
elektrik enerjisine yöneldi¤ini göstermektedir.

Buna karfl›n ayn› dönem içerisinde Türkiye’nin kendi öz kay-
naklar›ndan enerji üretimi % 9,7 azalm›flt›r. Bu azalma içerisinde
en dikkat çekici üretim kaynaklar›ndan biride içinde hidrolik,
jeotermal, rüzgar ve at›klardan elde edilen yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndaki üretimin % 5,4 azalmas›d›r.

fiekil 2. Enerji tüketim ve elektrik enerjisi üretim art›fl h›zlar›

Elektrik Enerjisi günlük hayattaki tüketim  yayg›nl›¤›, kul-
lan›m kolayl›¤›, istenildi¤i anda di¤er enerji türlerine
dönüfltürülebilmesi nedeniyle ülkelerin geliflmifllik düzeyinin en
önemli göstergelerinden biridir. Güneydo¤u Anadolu bölgesinde
kifli bafl›na düflen elektrik enerjisi 987 kWh, Türkiye’de kifli bafl›na
düflen enerji ortalamas› 1.808 kWh civar›nda iken bu de¤er
Avrupa’da 6.000 kWh, Dünyada ise 2.500 kWh civar›ndad›r. Bu
incelemelerin yan›nda enerji yo¤unlu¤u göstergelerinin de ince-
lenmesinde yarar vard›r. Enerji verimlili¤inin önemli
göstergelerinden biriside enerji yo¤unlu¤udur. Enerji
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yo¤unlu¤u, GSY‹H (Gayri Safi Yurtiçi Has›la) bafl›na tüketilen bir-
incil enerji miktar›n› temsil eden ve tüm dünyada kullan›lan bir
göstergedir. Genellikle 1.000 $’l›k has›la için tüketilen TEP (ton
petrol eflde¤eri) miktar›, uluslararas› yay›nlarda enerji
yo¤unlu¤u göstergesi olarak tercih edilmektedir. Bu durumda,
bir ülkenin enerji yo¤unlu¤u ne kadar düflükse, o ülkede birim
has›la üretmek için harcanan enerji miktar›n›n da o kadar düflük
olmas› demektir ki, bu da enerjinin verimli kullan›ld›¤›na iflaret
etmektedir [3]. Dünyada baz› ülkelerin enerji yo¤unluklar›na
bak›ld›¤›nda Türkiye’nin 0,38 ile geliflmifl ülkelerin gerisinde
oldu¤u görülmektedir (fiekil 3).

fiekil 3. Türkiye ve di¤er ülkelerin enerji yo¤unlu¤u de¤erleri.

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin elektrik enerjisi üretim ve tüketim
de¤erleri incelendi¤inde, bölgenin üretim de¤erlerinin tüketim
de¤erlerinden büyük oldu¤u görülmektedir. 2004 y›l› verilerine göre
bölgemiz, Türkiye'nin elektrik enerjisinin % 9.72’sini tüketirken, %
15’e yak›n bir de¤erini de üretti¤i görülebilmektedir (fiekil 4). 

fiekil 4. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin 
elektrik enerjisi üretim ve tüketim de¤erleri

Özelli¤i gere¤i elektrik enerjisi depolanamad›¤›ndan üretim-
tüketim dengesinin çok iyi hesaplanmas› ve mümkün oldu¤u
kadar üretim kaynaklar›n›n tüketim noktalar›na yak›n kurulmas›
gerekmektedir. Atatürk, Keban, Karakaya HES’lerinde oldu¤u
gibi üretilen enerji çok uzun iletim hatlar› ile Türkiye enterkon-
nekte sistemine ba¤lanmaktad›r. Bu durum iletim kay›plar›n›
artt›rmaktad›r. Üretilen enerjinin bölgedeki sanayileflmeyi
teflvikte kullan›lmas› ve geliflmesine katk› sunmas› ile enerji
daha verimli kullan›l›rken, bölgeleraras› dengesizli¤i gider-
ilebilecektir. Ayn› durum Il›su HES için de geçerlidir.

Ülkemizin elektrik enerji talep tahminleri yüksek de¤erli
geliflim ve düflük de¤erli geliflim planlar›na göre yap›lmaktad›r.
Bu tahminlerden Enerji Bakanl›¤›n›n yapt›¤›na göre 2020 y›l›nda
ülkemizin 570 milyar kWh enerji ihtiyac› olaca¤› öngörülmekte-
dir. Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO) ise tahminlerinde 2020 y›l›
için 310 milyar kWh enerji talebini öngörmektedir.(Tablo 1.)
Tahminler aras›ndaki büyük fark enerji konusunda planlamada
ciddi s›k›nt›lar do¤urmaktad›r. 2005 y›l› sonunda ülkemizdeki
enerji kullan›m› 160 milyar kWh olmufltur. Enerji bakanl›¤› 2020
y›l›nda öz kaynaklar›m›z›n tümünü kullansak bile enerji talebini
karfl›layaca¤›m›z› iddia ederken, karfl› görüfller, öz kaynaklar
aç›s›ndan potansiyelimizin hidrolik, kömür, rüzgar, jeotermal,
günefl ve di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› dikkate al›nd›¤›nda
482 ile 569 milyar kWh oldu¤unu söylemektedir. Bu durum
potansiyelimizi net flekilde ortaya koyacak çal›flmalar›n
yap›lmad›¤›n›n göstergesidir. Zira özellikle rüzgar, günefl, mini
HES gibi yenilenebilir kaynaklar için uygun veri toplama
çal›flmalar› yap›lmad›¤›ndan bu kaynaklar için söylenenler
öngörülerden ve tahminlerden ibaret kalmaktad›r. Ülkemiz ener-
ji üretimi günümüzde d›fla ba¤›ml› hale gelmifltir. Bu durum
ülkemiz için endifle vericidir. Ülkemizde enerji ve sanayileflme
planlamalar›n›n olmay›fl› ciddi bir sorundur. Geliflmifl ülkelerin,
çevreyi kirletti¤i ve afl›r› enerji kullan›m›na neden oldu¤u için
terk etti¤i çimento, demir çelik gibi sanayi kollar›na afl›r› yöne-
lim az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler için ciddi bir enerji ve
çevre tehdidi olacakt›r. O nedenle geliflmeyi planlad›¤›m›z sanayi
kollar›n› dikkatle seçmemiz gelecekteki enerji planlamalar›
üzerinde önemli rol oynayacakt›r.

Tablo 1. Enerji Bakanl›¤› ve 
EMO’nun elektrik enerjisi talep tahminleri

Talep tahminleri (Milyar kWh) 2005 2010 2015 2020

Enerji Bakanl›¤› 197 294 432 570

EMO 171 224 275 310

Öz kaynaklar aç›s›ndan potansiyelimizin hidrolik, kömür, rüzgar,
jeotermal, günefl ve di¤er yenilenebilir enerji kaynaklar› dikkate
al›nd›¤›nda 482 ile 569 milyar kWh oldu¤unu söylenmektedir. 

3. ILISU HES ‹LE ‹LG‹L‹ TEKN‹K B‹LG‹LER VE ÜLKEN‹N
ENERJ‹ ÜRET‹M‹NE KATKISININ ‹NCELENMES‹

Il›su Baraj›’yla ilgili teknik bilgiler Tablo 2’de görülmektedir.
Il›su HES’in y›ll›k enerji üretiminin 3 milyar 833 milyar
kilovat/saat civar›nda olmas› tahmin edilmektedir. 2006 y›l›
tüketim de¤erlerine göre, kurulu güce sadece katk›s› % 2 olmak-
tad›r. Bunun anlam› Il›su HES ile Türkiye'nin enerji sorununa tek
bafl›na çare olamayaca¤›d›r. Benzer flekilde nükleer santraller ile
deenerji aç›¤›m›z› kapatabilmemiz mümkün de¤ildir. Çünkü y›ll›k
enerji talebimiz %8 artarken bu tür santraller de üretime ancak
% 2-3’lük bir katk› yapabilecekleridir. Dolay›s›yla, bizim öncelik-
le bir enerji tüketim h›z›n› düflürmemiz gerekmektedir.
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Tablo 2. Il›su HES ile ilgili teknik bilgiler.

Il›su HES’in yap›m› için 1954’ten bugüne kadar geçen bir
süreç söz konusudur. Bu süreç k›saca flöyle özetlenebilir:

1954 y›l›nda projesi haz›rlanmaya baflland›.
1996 y›l›nda proje yap-ifllet-devret modeliyle ihaleye

sunuldu. Ama hiçbir flirket ihaleye girmedi. 
20 Mart 1997’de Il›su Baraj›'n›n yap›m› için Bakanlar Kurulu

karar› ç›kar›ld›. Proje, uluslararas› bir ihale aç›lmadan Sulzer
Hydro isimli ‹sviçre flirketine sunuldu. (Sulzer Hydro, 1999
y›l›nda Avusturya'n›n VA Tech firmas›na sat›ld›.) 

07 fiubat 1993 tarihinden önce yat›r›m program›na al›nd›¤›
için ulusal ÇED mevzuat›ndan muaf tutuldu.

2004 y›l›nda Il›su Baraj› için Avusturya, ‹sviçre, Almanya
ve Türkiye flirketlerinden yeni bir konsorsiyum oluflturuldu.
Konsorsiyumun bafl›n› Avusturyal› flirket VA Tech ald›.
(2005’de önce Siemens, sonra 2006’da Andritz flirketi
taraf›ndan sat›n al›nd›)

Kas›m 2005’de Il›su projesinin ÇED ve Yeniden Yerleflim
Eylem Plan› (YYEP) haz›rland›.

Almanya, Avusturya ve ‹sviçre hükümetlerine ba¤l› çal›flan
ECA’lar yak›n zamanda nihai kararlar›n› aç›klayacaklar.
Teknik aç›dan Il›su HES ile ayn› güçte olan Keban HES’in

karfl›laflt›r›lmas› anlaml› olacakt›r. Her iki HES’e ait de¤erler
Tablo 3’de görülmektedir. Bu karfl›laflt›rmadan Il›su HES’in Keban
HES’in neredeyse yar›s› verimde bir santral olaca¤› görülmekdir. 

Tablo 3. Il›su ve Keban HES’in karfl›laflt›r›lmas›.

KEBAN HES ILISU HES

Kurulu Güç 1200 MWh 1200 MWh

Ortalama Y›ll›k Enerji Üretimi 6,5 GWh 3,8 GWh

Üretim Verimi % 65 %35

Türkiye’nin hidroelektrik potansiyeli incelendi¤inde, Eylül
2005 itibariyle iflletmeye aç›lan 136 adet HES'in kurulu gücü
12619 MW’t›r. Enerji üretimi inflas› devam eden, projesi haz›r olan
ve ön incelemesi yap›lm›fl toplam 673 adet baraj›n toplam kuru-
lu gücü 36.232 MW olup üretim kapasitesi y›lda 127.345 GWh't›r.
Bu durum; Türkiye'nin hidrolik potansiyelinin ancak % 35’ini kul-
land›¤›n› göstermektedir. Yeni fizibilite teknikleriyle daha yük-
sek potansiyeller de verilmektedir. Daha de¤erlendirilebilecek %
65 potansiyel varken Il›su HES’inde bu kadar ›srar edilmesi
düflündürücüdür. Öncelikle yap›m›nda sorun olmayan projelerin
de¤erlendirilmesi ak›ll›ca olacakt›r.

Enerji üretimi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hidroelektrik santraller
termik santrallere göre çevreye daha az zarar vermeleri, puant
saatlerde devreye kolay al›nabilmeleri, daha az maliyet ile ener-
ji üretmeleri nedeniyle avantajlara sahiptir. Ancak Il›su Baraj› ve
HES’in yap›m yeri nedeniyle tarihi ve kültürel bir miras› yok ede-
cek olmas› düflünüldü¤ünde bu santral ile elde edilecek yarar ile
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fiekil 5. Türkiye rüzgar atlas›
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verece¤i zarar›n analizini do¤ru yapmak gerekmektedir.

4. YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ KAYNAKLARI 
VE BU KAYNAKLARIN ENERJ‹ ÜRET‹M‹NE OLAN 
KATKISININ ‹NCELENMES‹
Yenilenebilir enerji kaynaklar› tükenmez, temiz ve yerli kay-

naklar olup ihtiyaç duyulan her yerde kullan›labilen ilk yat›r›m
maliyetleri fosil yak›tlara oranla yüksek ancak iflletmeleri daha
ucuz olan kaynaklard›r. Bafll›ca yenilenebilir enerji kaynaklar›
olarak küçük hidroelektrik santralleri (1-10 MW aras›), Günefl
enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, biokütle enerjisi ve
hidrojen enerjisi say›labilir.

AB ülkeleri kendi aralar›nda yapt›klar› anlaflmalara göre 2010
y›l›nda mevcut enerjilerinin % 12’sini yenilenebilir enerji
kaynaklar›ndan sa¤lamak zorundad›rlar. Türkiye’de flu anda
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n mevcut enerjideki pay› % 0.05-0.06
aras›ndad›r. Ülkemizde rüzgar enerjisi kapasitesi 188.000 MW olup,
ekonomik rüzgar enerjisi kapasitesi 10.000-20.000 MW aras›nda
oldu¤u tahmin edilmektedir (fiekil 5). Rüzgar potansiyelimizin Il›su
HES’in kapasitesinin kat kat üstünde oldu¤u düflünüldü¤ünde, enerji
yat›r›mlar›n›n do¤ru alanlara yap›lmas› gerekti¤i gerçe¤i görülmek-
tedir. fiu anda 18.9 MW gücünde rüzgar santrali iflletmede olup
Haziran 2005 itibariyle toplam 1409 MW’l›k enerji üretimi için 38 firma
EPDK’dan lisans alm›flt›r. Dolay›s›yla rüzgar potansiyelimiz çok az bir
oranda kullan›lmaktad›r. Gerek bu projelerin bir an önce gerçeklefltir-
ilmesi, gerekse de rüzgar potansiyelinden daha fazla yararlan›lmas›
için daha aktif ve detayl› çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Teorik jeotermal elektrik potansiyelimiz 4.500 MW
civar›ndad›r. Mevcut teknoloji ile Teknik potansiyel 200 MW ile
500 MW aras›nda tahmin edilmektedir. fiu anda 20.4 MW gücünde
bir jeotermal santral devrededir. Bu potansiyelimizin kullanma
oran›n› artt›racak çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

Yine ülkemizde büyük potansiyeli bulunan temiz ve ihtiyaç
duyulan her yerde iletim hatlar›na gerek duyulmadan
kullan›labilen günefl enerjisi ve teknolojilerine daha fazla yat›r›m
yap›lmal›d›r. Türkiye'nin en fazla günefl enerjisi alan bölgesi
Güney Do¤u Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izle-
mektedir (Tablo 4, fiekil 6). 

Tablo 4. Türkiye’nin bölgelerine göre günefl 
enerjisi potansiyeli ve günefllenme süreleri.

Günefl enerjisi s›cak su sistemlerinin yeni yap›lmakta olan
binalarda kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için ülke genelinde
günefl enerjisi aç›s›ndan zengin yörelerde yerel yönetimlerle
iflbirli¤i yap›larak kullan›m›n› artt›racak flekilde düzenlenmeler
yap›lmal›d›r. 

5. ENERJ‹DEN TASARRUF YÖNTEMLER‹ ‹LE ILISU 
HES KAPAS‹TES‹NDE ENERJ‹ ELDES‹
Enerjide tasarruf ve verimlilik yöntemlerinin kullan›lmas› ile

Il›su HES’in üretebilece¤i enerjiden çok daha fazla enerjinin daha
az maliyetle ve çok h›zl› bir flekilde elde edilebilmesi
mümkündür.

Enerji sektöründe çözüm bulunmas› gereken en önemli
sorunlardan biri, özelikle büyük flehirlerde da¤›t›m düzeyindeki
kay›plar›n yüksek rakamlar seviyesinde olmas›d›r. Bu nedenle
üretim yeterli olsa bile tüketiciye istenilen kalitede elektrik ver-
ilmesi olanaks›zd›r. Resmi verilere göre Türkiye’de ortalama
flebeke kay›plar› % 18’dir. Bu de¤er baz› yörelerde % 25’lere var-
maktad›r. Oysa kay›plar geliflmifl ülkelerde % 5-8 aras›ndad›r.
Ayr›ca Türkiye ortalama kaçak kullan›m oran› % 10 civar›ndad›r.

Da¤›t›m kay›plar› ve kaçaklar % 10 oran›nda düflürülebilirse
bu de¤er 3300 MW gücündeki bir santrale eflde¤erdir. Enerjide
tasarruf ve verimlilik çal›flmalar›na yat›r›m yap›larak ta yine Il›su
baraj›n›n üstünde bir güç Türkiye enerji sistemine
kazand›r›labilir (fiekil 7).

Türkiyedeki her konutta enkandesan lambalar›n birisinin
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fiekil 6. Türkiye y›ll›k toplam günefl enerjisi da¤›l›m haritas› (kWh/m2y›l) (Türkiye ortalamas› 1314 kWh/ m2y›l)m2y›l
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kompakt fluoresan lambalar ile de¤ifltirilmesi, Il›su Baraj› ve
HES’den elde edilebilecek enerji kadar tasarruf yap›lmas›na
yetebilir. Türkiye’de 23 milyon konutta, 100 W’l›k bir enkandesen
lamban›n 20 W’l›k bir kompakt flüoresan lambaya de¤ifltirilmesi
ele al›nd›¤›nda, bu lambalar›n günde 4 saat çal›flmas› varsay›m›
ile tasarruf edilebilecek enerji miktar› 2,7 GWh’tir. Bir gecede
tesis edilebilecek bir santrale eflde¤er bu enerji oldukça dikkat
çekicidir. Bu amaçla devlet destekli, konutlara ücretsiz kompakt
fluoresan lamba da¤›t›lmas› gibi projelerinin gelifltirilmesi
mümkündür. Bu projelerin benzerleri çeflitli ülkelerde yap›lm›fl
ve olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. 

fiekil 7. 2020 y›l› için sanayide enerji 
tasarruf potansiyeli projeksiyonu

Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin gerçekleflme durumu da bu
kapsamda incelenmesi gereken bir konudur. Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi enerji üretim kaynaklar› (Özellikle Hidroelektrik
santraller) aç›s›ndan zengin, enerji tüketicisi aç›s›ndan ise
Türkiye’nin en ciddi problemlerinin yafland›¤› bölgedir. 

GAP’ta enerji alan›nda % 80’e yak›n gerçekleflme oran› ta-
r›msal sulama alan›nda % 14’lere yak›n gerçekleflme oran› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda entegre projeni

n hedefleri tutturulamam›flt›r. Il›su baraj projesine aktar›la-
cak kaynak bölgedeki sa¤l›kl› tar›msal sulama yöntemlerinin ve-
ya hayvanc›l›¤›n gelifltirilmesi ya da elektrik altyap›s›n›n iyileflti-
rilmesi için aktar›l›rsa hem bu alanda bofla harcanan enerji ön-
lenmesi sa¤lanacak, hem de bölge kalk›nmas›na daha fazla kat-
k› sunulacakt›r. Elektrik enerjisinin sulamada kullan›lmas› çok
pahal› bir yöntemdir. Enerjinin bu kadar de¤erli oldu¤u bir za-
manda tar›msal sulamada elektrik enerjisinin kullan›lmas› ak›lc›
bir politika de¤ildir. Bu nedenle, sulama yap›lar›n›n bir an önce
gerçeklefltirilmesi, sulama tekniklerine önem verilmesi gerekli-
dir. Topra¤› tuzlulaflt›ran, çoraklaflt›ran sulama teknikleri yerine,
damlama teknikleriyle özenli sulaman›n yayg›nlaflt›r›lmas› için
politikalar üretilmesi gerekmektedir. 

6. ILISU HES’‹N TAR‹H‹, KÜLTÜREL M‹RAS 
VE BÖLGE HALKI ÜZER‹NDEK‹ ETK‹LER‹
Il›su HES’in yap›m› kapsam›nda Hasankeyf’teki baz› eserlerin

tafl›nmas› ile ilgili bir proje yap›lm›flt›r. Hasankeyf tafl›nabilir mi?

Hasankeyf’in tarihsel de¤er tafl›yan yap›lar›n›n bir baflka alana
tafl›nmas› hem bu binalar›n yap›m malzemelerinin özellikleri
hem de bu alanda sürdürülmekte olan kaz›lar›n ancak 40-50 y›l
sonra tamamlanabilecek olmas› dolay›s›yla olanakl› de¤ildir.
Tafl›nma ad›na yap›lacak s›n›rl› kapsaml› projeler çok anlaml›
olmayacakt›r. Tafl›nma stratejisi tümüyle ve kesin olarak terk
edilmelidir. Kültürel miras tart›fl›l›rken gözden kaç›r›lan bir
nokta da baraj gölü alt›nda kalacak tüm arazinin tarihsel öne-
midir. Il›su HES sadece Hasankeyf ilçesini de¤il baraj gölü alt›nda
kalacak 300 kadar höyü¤ü de tehdit etmektedir. 

Edinilen bilgiler, 12 bin y›ll›k tarihi de¤erlerin bu baraj gölü
içerisinde oldu¤u yönündedir. Bu bilgiler bu yörenin, dünyan›n
en eski yerleflim yeri oldu¤u anlam›na gelmektedir. Dolay›s›yla,
Hasankeyf’i tart›flmak sadece bizim sorumlulu¤umuzda de¤il;
asl›nda bütün dünyan›n sorumlulu¤unda olan bir projedir. 

Il›su HES’in yap›m›n› savunan çevrelerin savundu¤u bir argü-
man da HES’in bölgeyi kalk›nd›raca¤› iddias›d›r. Bölgede kurul-
mufl olan Atatürk, Keban, Karakaya gibi Il›su’dan büyük
santraller, y›llard›r çal›flmakta ve ülke ekonomisine ürettikleri
enerji ile belli bir katk› sunmaktad›rlar. Bu santrallerin bölgeyi
kalk›nd›rmad›klar› aç›kt›r. Il›su HES’in bölgede 10.000 kifliye isti-
hdam alan› açaca¤› fleklindeki beyanlar gerçekten uzakt›r. Zira
Hidroelektrik santraller Enerji üreten elektrik santralleri
içerisinde en az istihdam yap›lanlard›r. Il›su baraj› biterse
güvenlikçi, teknisyen, mühendis v.b. tamam›yla en fazla 200 kifli
sürekli olarak çal›flabilecektir. ‹nflaat safhas›nda ise bölgede,
niteliksiz, asgari ücretle ve en fazla birkaç y›l çal›flabilecek per-
sonel çal›flt›r›lacakt›r. (Resmi belgelerde 7 y›ll›k inflaat süresi
boyunca ortalama 2.315 kifliye ifl sa¤lanaca¤› belirtilmektedir.)
Yine Il›su HES’in yap›m› ile evlerini, arazilerini b›rakarak göç
etmek zorunda b›rak›lan yöre halk›n›n da durumunun
tart›fl›lmas› gerekmektedir. Baraj yap›m› nedeniyle, göç etmesi
gereken 54 bin kifli, 199 yerleflim yeri söz konusudur. 

Il›su HES’in yap›m›nda üzerinde yeterince durulmayan bir
nokta daha söz konusudur. Bu da Il›su baraj gölünün içerisinde
kalan arazilerin 1/3’ünün sulu tar›m arazisi oldu¤u gerçe¤idir.
Il›su bir enerji yap›s›d›r. Oysa barajlar›n ço¤u öncelikle sulama
yap›s› olarak yap›l›r. Il›su Baraj gölü, sulanabilir arazinin 3’te 1’ini
de yok etmektedir. Geriye kalan 3’te 2 arazi de mera ve orman
arazisi s›n›f›nda olabilecek arazidir. Bu nedenle, arazi aç›s›ndan
ciddi bir kay›p söz konusudur, zira baraj gölü alt›nda kalan
arazinin yaklafl›k 11 bin hektar› sulanabilir nitelikte verimli tar›m
arazisidir.

7.  SONUÇ VE ÖNER‹LER
12.000 y›ll›k bir tarihe ve ola¤anüstü bir do¤al bütünlülü¤e,

dokuya ve güzelli¤e sahip olan Hasankeyf'in ekolojik, kültürel-
tarihi zenginli¤ini ve baraj göleti alan›nda kalacak 300'e yak›n
höyük'ü korumak ve baraj yap›m›ndan dolay› zarar görecek olan
yerel halk›n kültürel, sosyal ve ekonomik haklar›n› savunmak
için ETK‹N MÜCADELE ED‹LMES‹ GEREKMEKTED‹R. Hasankeyf, sular
alt›nda kald›¤› takdirde yitecek olan, sadece Hasankeyf’lilere
veya ülkemize de¤il, tüm insanl›¤a ait ortak kültürel ve tarihi
miras›m›zd›r. Hasankeyf bize uygarl›k tarihinin ve gelecek nesil-
lerin emanetidir, onu koruma sorumlulu¤u da hepimizindir. 

Ülkemizde y›llard›r asl›nda enerji krizleri de¤il, enerji yöne-
tim krizleri mevcuttur. Yat›r›mlar›n yap›lmas› aflamas›nda,
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kültürel ve do¤al de¤erleri göz ard› etme al›flkanl›¤›
de¤iflmemifltir. Ayn› yat›r›m mant›¤› uygarl›klar›n izlerini tafl›yan
Hasankeyf’i de tehdit etmektedir.

Öz kaynaklar›m›z olan su kaynaklar›n› kullanarak bu yolla
temiz, ucuz enerji üretilmesi ak›lc› bir yöntem olmakla beraber,
bu projelerin tarihi, kültürel mirasa, ekosisteme, yaflayanlara
minimum zarar verecek projeler olmas› gerekmektedir. Ancak,
50-60 y›l ömrü olan bir baraj›n binlerce y›ll›k bir antik kenti suya
gömmesinden üzüntü duyacak hassasiyeti göstermeden ve
bunun insanl›¤a verece¤i zarar› göz ard› ederek, projeye sadece
1.200 MW’l›k bir enerji santrali olarak bakmak ve bunu alternatif-
siz olarak sunmak mant›kl› bir çözüm de¤ildir. 

Il›su HES projesi de¤erlendirilirken, projenin tüm etkilerinin
göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Tarihi kültürel
miras›, göç olgusunu, arazi kayb›n›, turizm potansiyelini ele
almam›z gerekmektedir. Yani çözümü düflünürken, enerji ve
alternatiflerini, tarih ve çevreyi, göçü, turizmi bir süzgeçten
geçirip, uygun bir çözüm bulmam›z gerekmektedir. (fiekil 8). 

fiekil 8. Do¤ru çözümün bulunmas› için 
göz önünde bulundurulmas› gereken unsurlar.

Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›yla, tasarruf ve
verimlilik projeleriyle, turizmin gelifltirilmesiyle, Il›su Baraj›'ndan
sa¤layaca¤›m›z gelirin çok daha fazlas›n› elde edebilmemiz
mümkündür. Bu yolda yap›lacak çal›flmalarla net projeler ortaya
konulmas› da mümkündür. Bu yönde çal›flma yap›lmas›n›n daha
do¤ru oldu¤unu bir yol olacakt›r (fiekil 9).

fiekil 9. Önerilen çözüm mekanizmas›

Unutmamal›y›z ki:
“Enerjiyi üretmenin daima bir alternatifi vard›r; ama bir

daha geri getirilemeyecek, binlerce y›ll›k tarihi ve kültürel
de¤eri olan Hasankeyf’lerin alternatifi maalesef yoktur”. 
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 OTURUM BAfiKANI- Gerçekten Hasankeyf’lerin alternatifi
yok ve kimsenin de buralar›, bu tarihi kültürü su alt›nda b›rak-
maya hakk› yok. Soru ve cevap k›sm›na geçece¤iz flimdi. Soru-
cevap k›sm›nda da konuflmalardan ricam, k›sa ve net soru sor-
malar›, yoruma çok fazla gitmemeleri. Buyurun.

 ALEADD‹N ARAS- San›r›m, benim gibi, salondaki soru
soracak arkadafllar›m›z›n bir k›sm› Say›n Bayraktar’a soracak.
Ben, çok tart›flmal› bir örnek de vermek istemiyorum; ancak,
Say›n Bayraktar’›n konuyu sunarken ac› ac› gülümsemesi beni
üzdü bir meslektafl› olarak. Say›n Ahunbay ve Say›n Gümüfl’ün
verdi¤i rakamlar do¤ru rakamlar de¤ilmifl, bizi yan›lt›yorlarm›fl!
Yaz›k. Çok üzüldüm. Çünkü bugüne kadar teknik olarak
Odalar›m›z›n gerçeklefltirilmifl oldu¤unu belirledi¤i rakamlar dile
getirildi. Belki yanl›fl rakamlard›r; Odalar›m›z bir daha gözden
geçirsin. EMO yöneticilerine sesleniyorum burada. Gerçekleflen
rakamlard›r onlar. Bu baraj, bu bölgeye yüzde 80 oran›nda katk›
koyacakm›fl. Say›n Gümüfl sayd›, 9 tane büyük baraj›n bugüne
kadar bölgeye katk›s› ne oldu acaba? E¤er belli bir katk›s›
olduysa, bu bölgede yaflayan insanlar›n milli gelirinin halen 300-
500 dolarda olmas›n›n nedeni nedir acaba? Yeralt›na bile inen
kimi tarihi, kültürel de¤erler oldu¤unu söyleyen hocam›z›n
söylediklerini... Hocam, özür dileyerek söylüyorum; yan›l›yor-
sunuz herhalde. Yani bütün bunlara k›sa sürede cevap bulmak
da kolay de¤ildir elbette. Ama buradaki meslektafllar›m›z›n ve
bugüne kadar aç›klamalar yapan meslektafllar›m›z›n yanl›fl bilgi
verdikleri do¤rultusundaki aç›klamalar›n› da ben yad›rgad›m
kendi ad›ma. Teflekkür ediyorum. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederiz.

 YUNUS BAYRAKTAR- Oradan bir soru ç›karamad›m
efendim. Sorunuz nedir?

 ALEADD‹N ARAS- Türkiye'de yap›lan 9 tane baraj›n % 80’i
bölgede kald›ysa, bu maliyetlerin toplam› da milyar dolarlar
olmas›na ra¤men, bu bölgede kifli bafl›na milli gelirler neden hâlâ
300-500 dolarlarda? ‹ki, üretilecek elektrik enerjisinin acaba
yüzde kaç› bu bölgede kalacak, yoksul Dargeçitliler bu enerjinin
yüzde kaç›n› kullanacaklar? 

 OTURUM BAfiKANI- Yunus Bey, notlar›n›z› al›n; toplu
cevap vereceksiniz. Buyurun.

 ABDULVAHAP KUSEN (Hasankeyf Belediye Baflkan›)- Bir
baflka panelden dolay› geç kat›ld›¤›m için özür diliyorum öncelik-
le. Oturumdaki bütün sayg›de¤er kat›l›mc›lar› sayg›yla
selaml›yorum. Tabii, karfl›m›zdaki masada Yunus Bayraktar olun-
ca, mutlaka bütün sorulara ona yönelecektir. Gerçi, en son Say›n
Bilal Gümüfl hocam›z›n anlatt›klar›, benim ifade edeceklerimin
hemen hemen ayn›s›yd›. Onlara girmeyece¤im, sadece birkaç
soru soraca¤›m Say›n Yunus Bayraktar’a. Gerçi, ço¤u zaman yan
yana geliyoruz, bu tür sorular sorabiliyorum kendisine; ama
bugüne kadar da sorular›ma doyurucu bir cevap alamad›¤›m› da
ifade etmek istiyorum. Say›n Yunus Bayraktar ile birçok
toplant›da bazen beraber olabiliyoruz. Yine bir konuflmas›nda

“Hayat›m›n projesi” dedi¤i Il›su Baraj› projesini hayat›n›z›n pro-
jesi haline getiren neden nedir? Acaba ihalesiz al›fl›n›z m›d›r,
yoksa baflka nedenleri mi var?  

Geçen sene bu vakitlerde, Hasankeyf’te, Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Toplant›s› vard›. Say›n Yunus Bey de orada
bir sunum yapm›flt›. Ben de do¤al üyesi oldu¤um için o
toplant›dayd›m. Yunus Bey, oradaki toplant›da, Bakanlar Kurulu
karar›yla dahi kald›r›lamayan -Hasankeyf’in birinci ve ikinci
derecede arkeolojik sit alan› oldu¤unu da hat›rlatay›m izleyi-
cilere- sit alan›n› kald›raca¤›n›z› iddia etmifltiniz; acaba
kald›rd›n›z m›? Bunu da merak ediyorum. 

Üçüncü sorum, tafl›mayla ilgili projeler yap›l›rken hangi bilim
adamlar›ndan yararland›n›z? Bu projeyi çizenler Hasankeyf’i
gördüler mi? Hasankeyf’te daha önce kaz› yapan, baflta Prof. Dr.
Zeynel Ahunbay hocam, flu andaki kaz› baflkan›m›z, Hasankeyf’in
kesinlikle tafl›namayaca¤›n› iddia ediyor ve büyük ihtimalle de
tafl›namayacakt›r. Bu bilim adamlar›n›n ad›n› sayabilir misiniz? 

Hasankeyf’in % 80’inin su alt›nda kalmayaca¤›na herkesi
inand›rd›n›z; Say›n Baflbakan›m›z›, Kültür Bakan›m›z›. Yine ayn›
flekilde, flu andaki kaz› baflkan›m›z kesinlikle Hasankeyf’in
yüzdeyüzünün su alt›nda kalaca¤›n› söylüyor. Bir bilim adam›
olarak, size de¤il, ona inanaca¤›m. Bu projeyle Hasankeyf’in %
80’inin su alt›nda kalmayaca¤› iddias› ne kadar do¤rudur? 

12 bin y›ll›k medeniyeti yok ederek, ayr›ca kültürel turizmin
bütün cazibelerini yok ederek yapaca¤›n›z minyatür kültürel
parkla, Hasankeyf’te su sporlar›yla yapaca¤›n›z fleylerle bir
kültürel turizmi yok ederken, bunu söylerken acaba inanarak m›
söylediniz; yoksa, sadece süslenmifl laflar olarak m› kamuoyu-
nun bilgisinde kald›? Bunu da tekrar salondaki say›n izleyicilere
anlat›rsan›z memnun olurum.

Sermaye gücü var sizde, paran›z var. Hatta bak›yorum,
gazete de kurmuflsunuz. 

Biz, bir panele gitmek için yol paras› bulam›yoruz. Ne
yapal›m, Allah bize para vermemifl, size vermifl. Ancak, bizim
yapt›¤›m›z toplant›lar bas›nda ya geçiyor, ya geçmiyor. Bunu
bütün gazeteci arkadafllara söylemiyorum tabii. Sermaye
gücünüzle bunu etkileyebiliyorsunuz. Yaln›z, Akdeniz
gazetesinin bir say›s› özellikle çok ilgimi geçti. O say›dan bir
al›nt› yaparak, size tekrar bir soru sormak istiyorum.
Biliyorsunuz, Il›su Baraj›'n› öven bir gazete eki. Aynen al›nt›
yap›yorum. “Il›su Baraj› ve Hidroelektrik Santralinin yap›m›na
Hasankeyf’i bahane ederek karfl› ç›kanlar›n gerçek amaçlar›
nedir? Kimler kalk›nmay› istemez? Cevaplar›n›, ülkemizi seven
halk›m›z biliyor. Bize düflen görev, bu gerçe¤i anlamak isteyen-
lere aktarmakt›r” demiflsiniz.

Ben, Hasankeyf’in kurtar›lmas› için, yaklafl›k 8 y›ld›r
mücadele ediyorum, vatan sevgimden zerre kadar taviz ver-
meyece¤imi de buradan ifade ediyorum. Tüm bunlara ra¤men
ben vatan hainli¤iyle itham ediliyorsam, on binlerce y›ll›k tarihi
yok eden sizler nesiniz? 

Son bir soru daha sormak istiyorum. Öve öve bitiremedi¤iniz
yeni Hasankeyf’in yerini seçerken, oraya tafl›nacak olan vatan-
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dafllardan, ben dahil olmak üzere, halkla görüfltüyseniz, kim-
lerdir? E¤er sizi bu ça¤da zorunlu iskana tabi tutarlarsa, kabul
eder misiniz?

Hasankeyf’in yok olmas›yla oluflacak kültür k›y›m› sonucun-
da, tarih mahkemesinden alaca¤›n›z suçun büyüklü¤ünü tahmin
edebiliyor musunuz? Sayg›lar sunuyorum. 

 OTURUM BAfiKANI- Say›n Baflkana çok teflekkür ederiz.
Gerçekten, salonun soraca¤› tüm sorular›n› sordu; ama yine
birkaç soru daha alaca¤›z, sonra cevaplara geçece¤iz.
Zannediyorum ki, Bilal Hocan›n ve Zeynep Hocan›n anlatt›klar› ve
sizin sorularla anlatmaya çal›flt›klar›n›zdan sonra, Yunus Bey,
“Bu projeden vazgeçtim” diye buradan ç›kar diye düflünüyorum.
Buyurun.

 NECLA AKAT (Arkeoloji Bölümü Yükseklisans Ö¤rencisi)-
Birtak›m rakamlar verdikten sonra birkaç soru soraca¤›m.
Bildi¤imiz kadar›yla, Il›su Baraj› alan› 37 bin hektar alan› etkiliy-
or. Bu etkilenen alan içinde en kapsaml› araflt›rma Guillermo
Algaze taraf›ndan 1990-91 y›llar›nda yap›lm›fl ve 7 bin hektar
incelenmifl. Ondan sonra gelen arkeologlar›n büyük bir k›sm›
Algaze’nin yapt›¤› araflt›rman›n üzerinden geçmifller. Yüzey
araflt›rmalar›n›n hepsi Algaze’nin tekrar›d›r ya da çal›flt›¤› alan-
da incelenmesidir. Geri kalan 30 bin hektar alan yeniden incelen-
medi. Bu alan, baraj kapaklar›na yak›n olan aland›r, su alt›nda ilk
baflta kalacak olan aland›r ve biz, bu alan hakk›nda henüz arke-
olojik çal›flma yapm›fl de¤iliz. Orada kaç tane höyük oldu¤unu
bilmiyoruz. fiu anda bildi¤imiz 300 say›s›, araflt›r›lm›fl olan 7 bin
hektar için bildi¤imiz say›d›r. 30 bin hektar›n durumunu bilmiy-
oruz. Bunu nas›l ve hangi zaman dilimi içinde ö¤renece¤imiz sor-
mak istiyorum.

‹kinci bir nokta, bu baraj gölü alan› içinde yaflayan insanlar›n
yüzde 40’› herhangi bir flekilde toprak sahibi de¤ildir; ya Hazine
arazilerini iflletiyorlar ya da oradaki büyük toprak sahiplerinin
arazilerinde yafl›yorlar. Bu insanlar nereye gidecekler? fiu
yaflad›¤›m›z bölge içinde var olan araziler içinde -özellikle
Hazine arazilerini söylüyorum- bir tek metrekaresi bile bofl de¤il;
devlete aittir, ama halk onlar› iflletiyor ve kullan›l›yor. Buradaki
insanlar› al›p di¤er Hazine arazilerine yerlefltirmeye
kalkt›¤›n›zda, onlar aras›nda bir çat›flmaya yol açacaks›n›z,
insanlar› karfl› karfl›ya getireceksiniz. Bunun için bir önleminiz
var m›, bunu merak ediyorum. Soracaklar›m flimdilik bu kadar.
Teflekkür ederim.

 OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederim, sa¤ olun.
Buyurun.

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim Say›n Baflkan.

 ZÜLKÜF KARATEK‹N (Diyarbak›r Kayap›nar Belediye
Baflkan›)- Demin, Hasankeyf Belediye Baflkan›m›z asl›nda sorul-
mas› gereken sorular› sordu. Ben, sadece bir fley söylemek istiy-
orum. Asl›nda bana göre, bu projenin gerçeklefltirilmek istenilen
amac›n›, Yunus Bey sözlerini bitirirken çok güzel bir sözle ifade
etti. “Ortado¤u'daki savafllar›n, devam eden savafllar›n bir
nedeni de sudur. Su güçtür. Dolay›s›yla, Ortado¤u'da e¤er di¤er
devletleri bask› alt›na almak istiyorsan, suyu da ekonomik
anlamda veya farkl› anlamda bir silah veya güç olarak kullan-
abilirsiniz” dedi. Belki söylemek istemedi; ama bana göre, bu
baraj›n yap›lmas›n›n temel nedeni de siyasidir. Bir nevi farkl›

amaçla, politik amaçla bu baraj›n kullan›lmas›n›n temel
nedeninin bu oldu¤unu söylemeye çal›flt›. Belki tam ifade etme-
di, ama bu anlama gelecek sözler söyledi. Dolay›s›yla, binlerce
y›ll›k bir tarihi yok etmek, baraj›n getirisi götürüsüyle k›yaslan-
mayacak bir fleydir. 

Tabii, bir atasözü vard›r; “Minareyi çalan k›l›f›n› da uydurur.”
Bütün bu veriler de aç›kça son söyledi¤i sözlerle ortaya ç›kt›
diye düflünüyorum. Teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederiz.

 AZ‹Z YILDIRIM (Dicle Üniversitesi Co¤rafya Bölümü Ö¤retim
Üyesi)- Bir soru Sait Beye, iki soru da Yunus Beye soraca¤›m. Sait
Bey, sunumunda, Atatürk Baraj›, Karakaya Baraj› ve Keban
Baraj›'n›n 9, 4 ve 7 y›lda maliyetini amorti etti¤ini söyledi. Gerçi,
buna k›smen Zeynep Han›m de¤indi. Gerçekten ak›llara durgunluk
veren bir hesap biçimi. Yani bu amorti edilifl sürecine hangi harca-
ma kalemlerini katt›n›z; gerçekten sadece çimento, demir, betonu
mu katt›n›z? Örne¤in, kamulaflt›rma bedellerinin gideri, baraj
alt›nda kalan alanlardaki tar›msal üretimin gelirini katt›n›z m› bu
hesaba? Erozyon miktar›n›n maliyetini hesaplayabiliyor musunuz,
bunun maddi olarak karfl›l›¤› ne veya baraj alt›nda kalan ormanl›k
alanlar›n sizin aç›n›zdan de¤eri ne, bunlar›n bir maliyeti var m›,
hangi maliyet muhasebesiyle bunu yap›yorsunuz? 

Bir de sunumunuzda, dikkatimi çekti, tafl›nacak olan tarihi
eserlerde, “Bir külliyenin sadece kubbesini tafl›yaca¤›z” dediniz.
Peki, bunun gövdesi ne olacak? ‹sterseniz slaytlar›n›za baka-
bilirsiniz. Sadece bir külliyenin kubbesini tafl›man›n sizin
aç›n›zdan ne anlam› var? Yamaç külliyesi olsa gerek. 

Sevgili Yunus Bayraktar’a geliyorum. Gerçekten, orada
k›smen araflt›rma yapm›fl olanlar bilirler; benim doktora tez
konum, Hasankeyf’in fiziki co¤rafyas›. Hasankeyf ve yak›n
çevresinin ana kaya cinsi kalkerdir; yani kalsiyum karbonatt›r,
yani kireçtafl›d›r. Bu, suya karfl› en kolay tepki verebilen ve eriye-
bilen kayaçt›r. Hasankeyf, sizin sayd›¤›n›z camilerden, saraylar-
dan, külliyelerden ibaret de¤ildir; hemen dere yata¤›ndan
itibaren bafllayan tarihi ma¤ara yerleflmeleri vard›r. Bu kalsiyum
karbonat, eriyebilir kayaç dedi¤imiz ana kaya içerisinde geliflmifl
ma¤ara yerleflmeleri vard›r ve bunlarda belli kabartmalar vard›r.
Hacmi milyon kilometreküplerle ifade edilen ana kaya nas›l
tafl›n›r?! Hasankeyf’teki, ad›na hoya formasyonu dedi¤imiz kalk-
erlerin derinli¤i 163 metre, yani dere yata¤›ndan itibaren 163
metre. O ana kayayla birlikte bu ma¤aralar› nas›l tafl›may›
düflünüyorsunuz veya ma¤aralar› kayay› bir yerden keserek mi
götüreceksiniz? Gerçekten, bu çok ilginç geliyor. 

Son olarak da flunu söylemek isterim: Gerçekten, böyle bir
oturumda, böyle bir panelde hiç girmek istemedi¤im bir konu;
konuflmalar›n›za bafllarken, bugün herhangi bir çat›flmada biri-
lerinin öldürülmeme haberiyle ayr›lma umudunu belirttiniz.
Bütün kalbimizle bu temenninize, dile¤inize kat›l›yoruz.
Herhalde insan olan hiç kimse ölümlerden haz duymayacakt›r.
Ben bir akademisyen olmak d›fl›nda, bir de Bar›fl Giriflimci
Grubunun aktivistiyim. Gerçekten, bunun için yo¤un çabalar›m›z
var; ölümlerin durdurulmas›, çat›flmalar›n nihai olarak
sonland›r›lmas› için. Yaln›z, barajlar›n yap›lmas›yla ölümlerin
durdurulmas›n›n ba¤›n› kuramad›m ben. fiöyle bir cümleniz var:
Bu çat›flmalarda öldürülenlerin engellenmesi için bu projelerin
peflinden kofltu¤unuzu söylediniz. Yani buradan hangi sonucu
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ç›karal›m? “Gerçekten bu co¤rafyan›n tamam› suyla donat›l›rsa,
zaten ölecek insan kalmaz” anlam›nda m› alg›layal›m bunu,
böyle mi de¤erlendirelim? Yoksa, bunun d›fl›nda, gerçekten biz
her türlü çözüm önerisine aç›¤›z. Bu düflüncenizi resmi ve askeri
yetkililerle veya bizimle paylaflmay› düflünüyor musunuz? Ölüm-
lerin durdurulmas› için ne gerekiyorsa, her türlü çözüm öneri-
sine aç›¤›z. Teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederiz. Aram›zda mis-
afirlerimiz var. Asl›nda misafir de¤il de, sürgün demek laz›m.
K›saca salonu bilgilendirip, hemen sorunuzu alay›m. Buyurun.

 ALPAY KARAYEL- ‹lk önce bir teflekkür etmek istiyorum.
Gerçekten çok güzel bir konu. ‹stanbul EMO’den geldik biz. Ben
ve 16 arkadafl›m flu anda Güneydo¤u’da görev yap›yoruz.
Bilgilendirmeye gerek var m›, bilmiyorum da, yaklafl›k 2 ayd›r da
sürgün olarak geldik. Sürgün sebebimiz, devletten olan
alaca¤›m›z› devletten istememiz; yani devleti mahkemeye
verdi¤imizden dolay› buraday›z. 

Ben kendi problemlerimi anlatmak istemiyorum,
Hasankeyf’ten bahsetmek istiyorum. 12 bin y›l dedik. 12 bin y›l,
her 20 y›la bir soy düflerse, yaklafl›k olarak 600 tane soyun üst
üste hayat›n› geçirdi¤i anlam›na geliyor. fiunu söylemek istiyo-
rum Say›n Yunus Bayraktar’a: Sizin dedenizden kalan en ufak bir
hat›ray› paraya de¤iflir misiniz? Yani dedeniz derken, iki-üç soy-
dan bahsediyoruz. fiu andaki Hasankeyf, tam 600 soyun hayat›n›
sürdürdü¤ü bir yer, yani paraya de¤iflilemeyecek bir yer. fiunu
söylemek istiyorum ki: Üç-befl siyasinin size, “Buraya baraj
yap›n” deme hakk› yok, böyle bir yetkisi de yok. Bu baraj
yap›l›rsa, projeye imza atanlar ve projeyi uygulayanlar› tarih
affetmeyecektir. Teflekkür ediyorum. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyoruz. Buyurun.

 HASAN SAYA (Elektrik Mühendisi)- ‹lk önce DS‹’deki arka-
dafl›ma bir sorum olacak. Bu barajlardan dolay› Güneydo¤u ve
Do¤u Anadolu Bölgesinde ne kadar ekilebilir arazinin su alt›nda
kald›¤›n› ö¤renmek istiyorum. Di¤er sorum da Yunus Beye ola-
cak. Bu barajdan dolay› Hasankeyf’in tafl›nmas›nda harcanacak
para ve yat›r›m maliyetinin paras›yla, Karacada¤’da rüzgâr ener-
jisinden, bunun iki kat›ndan daha fazla enerji elde
edebilece¤imiz projeyi sunuyorum. Kendisi bu flekilde
de¤erlendirsinler. 

 OTURUM BAfiKANI- Baflka soru yoksa cevaplara geçelim.
Son bir soru al›yoruz.

 SALONDAN- Ben Dargeçit’ten geldim. Sizleri Dargeçit halk›
ad›na selaml›yorum. Bu proje sadece Yunus Bayraktar’›n hayat›
de¤il; tüm Dargeçit halk›, 50 bin kiflinin hayat› oldu. 1954’ten beri
atalar›m›z, babalar›m›z bu iflin hayaliyle yaflad›. Baraj›n
yap›lmas› için yurtd›fl› para vermese bile, gerekirse kendimiz
kazma kürekle çal›flaca¤›z. Oradaki ç›plak ayakla gezen çocuklar›
görsünler. Bugün Dargeçit’te ifl yok ki, para yok ki; nas›l kaça¤›
engelleyelim? O elektrik faturas›n› nas›l ödesin insanlar?
Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Umar›m, bizi anlars›n›z. 

 OTURUM BAfiKANI- Evet, farkl› bir ses ç›kt› salondan.
Buyurun.

 SÜLEYMAN BALKAN (EMO Van ‹l Temsilcisi)- Il›su
Baraj›'n›n çal›flmas› 1954 y›l›nda bafllam›fl. Amaç, bu yörenin

geliflmesiyle, ekonomisine katk› sunmaksa, neden 53 y›l bekletil-
di, 2007 y›l›nda dayat›ld› bu? ‹kinci sorum flu: Atatürk Baraj›,
Karakaya Baraj› ve Kralk›z› barajlar› dururken -ki, bunlar
Dargeçit ‹lçesinin yan› bafl›nda- neden Dargeçit ‹lçesindeki ener-
ji s›k›nt›s› sadece Il›su Baraj›'n›n olmamas›na ba¤lan›yor?
Teflekkür ediyorum. 

 OTURUM BAfiKANI- Evet, baflka soru alm›yoruz, flimdi
cevaplara geçece¤iz. Burada hem sorulanlar, hem de verilen
cevaplar kayda al›n›yor, bunlar tarihe bir not düflülüyor.
Buyurun.

 NECAT‹ P‹R‹NÇO⁄LU (Mimar- Yerel Gündem 21 Genel
Sekreteri)- Baflkan söylemiflti; Hasankeyf, birinci ve ikinci
derece sit alan› ve bu anlamda biz Koruma Kuruluna baflvurduk.
Bu proje için de Diyarbak›r Koruma Kurulundan izin al›nmas›
gerekiyor. Yunus Bey, bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde
bafllayaca¤›n› söyledi. Benim bildi¤im kadar›yla 6 Haziranda
Hasankeyf’te ve Diyarbak›r'da toplant›lar oldu. Acaba orada
karar m› ç›kt› bizim haberimiz olmadan, böyle bir karar al›nd› m›
ki temele bafll›yor? E¤er al›nmam›flsa, suç say›lmaz m›?
Teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Buyurun. 

 NECLA AKAT (Arkeolog)- Merhabalar. Yunus Beye sormak
istiyorum. Bu soruyu Say›n Sait Beyle birlikte cevaplayabilirler. 

Bir kere, arazinin yap›s›ndan dolay›, tafl›nabilir varl›klar›n
veya tafl›namayan varl›klar›n orada su alt›nda kalmas› ya da
sudan etkilenmesi konusunda çok büyük bir aç›kl›k getirmediler.
Yani tafl›nabilir varl›klar› oradan kald›r›p baflka bir alana götürüp
b›rakmak, ondan sonra o alandaki kalenin ya da küçük saray›n
orada kalmas›, onlar›n ne kadar sürece¤i, o suyun gelmesiyle
oradaki arazi yap›s›n›n zamanla o yap›lar› eritece¤ini, onlar› hâlâ
anlamazken biz, Yunus Bey bir fley söyledi orada, “Su alt›nda
kalacak eserlerin su alt› korunmas›” fleklinde bir ifade kulland›.
Aç›kças›, onun da ne anlama geldi¤ini anlayamad›k. Nas›l
korunacak o arazinin yap›s›ndan dolay›? 

Bir baflka fley daha söylemek istiyorum. Say›n Erengezgin’in
kendi evinden bahsederken söyledi¤i bir söz vard›, çok hofluma
gitti. “Doymak sorun de¤ilmifl” dedi. Nas›l doydu¤unuz önemli.
Biz de bölge insan› olarak, 7 y›l içerisinde bu yap›lacak
çal›flmalardan bölge insan›n›n doymas›n› istemiyoruz. Biz, 12 bin
y›ll›k tarihi yiyerek doymak istemiyoruz. 

 OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederiz. Ben de bir fley
söyleyerek, sözü Yunus Beye verece¤im. Bütün bu anlat›mlar-
dan sonra, hem Bilal Beyin, hem hocalar›m›n söyledi¤i fleylerden
ve salondaki söylemlerden sonra... Ki, Yunus Bey, sunumu
içerisinde, bu projenin koordinatörü diye de¤il; gerçekten proj-
eye inanm›fl biri olarak konufltu¤unu söyledi. O soruyu tersten
çevirerek, bütün bunlara ra¤men hâlâ savunuyor musunuz? Bu
sorunun da cevab›n› istiyorum. Buyurun Sait Bey. 

 SA‹T TAHM‹SÇ‹O⁄LU- Kendimi tan›t›rken k›saca
geçmifltim. 8 sene çevre konular›nda çal›flt›m, Devlet Su ‹fller-
i’nde Çevre fiube Müdürlü¤ü yapt›m, 18 sene de toprak
s›n›fland›rmas› ve drenaj konusunda çal›flt›m. fiunun için söyled-
im: Özellikle su alt›nda kalacak topraklarla ilgili bir s›k›nt› var. 

Arkadafl›m›z›n, “Kubbe tafl›nacak, gerisi ne olacak?”
sorunuza gelmek istiyorum. Tafl›nabilecek eserlerden Zeynel
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Bey Türbesi ve Külliyesi, tarihi köprü ayaklar›, iki minare, R›zk
Camii, Sultan Süleyman Camii, Yamaç Külliyesi mihrab›. Onu
Yunus Bey cevaplas›n, çünkü bunun tafl›nabilece¤ini... Bunlar›n
hangilerinin tafl›nabilece¤i, hangilerinin korunabilece¤i, hangi-
lerinin kille kaplanaca¤› konusunda uzmanlar çal›flt›lar. Bunlar›n
DS‹’nin de de¤il, uzmanlar›n tespiti. Bunlar önemli bilim
adamlar›, yani isimlerini veririm. 

 OTURUM BAfiKANI- Sait Bey cevap veremeyebilir, Yunus
Bey tamamlayacakt›r. 

 SA‹T TAHM‹SÇ‹O⁄LU- DS‹’de arkeolog eksi¤i de var, onu
da söyleyeyim. Bu geliflmeler zamanla oluyor. Dünyadaki
geliflmelere paralel olarak Devlet Su ‹flleri ve çevresel etki
de¤erlendirmesi de DS‹’de o flekilde gelifliyor. Bu konularda
Çevre Bakanl›¤›ndan daha önde oldu¤umuzu ifade ettim.
Bunlardan bir tanesi de, çevresel etki de¤erlendirme çal›flmalar›
safhas›nda do¤al ve tarihi eserlerin maliyetinin hesaplanmas›.
Tabii, tarihi eserlerin maliyeti biraz farkl› bir fley; ama do¤al
varl›klar›n, topra¤›n, da¤daki bir keçinin vesairenin hesaplan-
mas› bugüne kadarki planlamalarda yoktu. Bunu biz de biliyoruz,
belki sizler de yeni duyuyorsunuz. Dünyada da bu flekilde oldu
bu. Bunun hesaplanmas›yla ilgili e¤itimler bafllat›ld›. Bu konuda,
yurtd›fl›ndan gelecek arkadafllar›m›z bölgeler de e¤itimler ver-
mek üzere e¤itimler alacaklar. 

“9, 4, 7 y›l, barajlar›n maliyetinde neye göre hesapland›?”
diye soruldu. Tabii ki, bu do¤al varl›klar›n›n maliyeti bunda yok,
yaln›z kamulaflt›rma maliyetleri ve inflaat maliyetleri var. 

“Bu barajlardan dolay› ne kadar ekilebilir arazi su alt›nda
kald›?” diye soruldu. Hakikaten, miktar olarak flu anda bile-
meyece¤im. Onu bir önceki aç›klamam dahilinde de¤erlendirm-
eniz gerekiyor. Yaln›z, kamulaflt›rma maliyeti verilmifltir. 

Baflka bir soru göremiyorum. Cevap veremedi¤im soru varsa
hat›rlats›n arkadafllar. 

Bir de flunu ifade etmek istiyorum: Burada, Devlet Su ‹flleri’n-
den bir kat›l›m var, fakat Yunus Bey de kat›l›mc›. Bu konuda bir
arkadafl›m›z üzüldü¤ümüz bir de¤erlendirmede bulundu, “Yunus
Beyin hayat›n›n projesi” filan fleklinde. Düzenleme Kurulu bura-
da. Yunus Beyin verece¤i bilgilerle ilgili olarak, Devlet Su ‹fller-
i’nde önemli birimler var; bunlar›n davet edilmesi daha uygun
olabilirdi. Tabii, sorular›n ne flekilde gelece¤i öngörülemedi¤i
için belki böyle düflündü. 

 OTURUM BAfiKANI- Yunus Beyin ya da Sait Beyin mesele-
si de¤il asl›nda. Bugün Türkiye'nin içinde bulundu¤u, geldi¤imiz
konum bu. Bu özellefltirme ve serbestlefltirme sonras›, kamuyu
devreden ç›kartmak için kanun ç›kartt›k; 4628 say›l› Kanun, 4628
say›l› Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu. Yani bütün bu kara
mizah tart›flt›¤›m›z fleylerin neticesi, kamunun tamamen devre
d›fl› b›rak›larak, ülkenin özel sektörün insaf›na terk edilmesi.
Yunus Beye b›rak›yorum sözü. 

 YUNUS BAYRAKTAR- Tutabildi¤im not kadar›yla tek tek
sorulara geçece¤im, ama ilk önce çok genel olarak hissiyat›m›
söyleyeyim. Burada kendimi bir mahkemede hissettim, resmen
mahkemede hissettim. Bunu bir haks›zl›k olarak görüyorum. Bunun
Il›su Projesine karfl› düzenlenmifl bir oturum oldu¤unu bilemezdim.
Ben burada çok sakin bir flekilde yapt›¤›m ifli anlatmaya geldim. 

fiüphesiz, sorular›n›za gerçekten bilgilerim do¤rultusunda

cevap verece¤im, ama genel olarak -bu genel tenkidimi de yine
soru soran arkadafllar›ma ve bunu bu flekilde hissedenlere
söylüyorum- flunu söyleyeyim: Türkiye'de birtak›m rakamlar›
al›p, o rakamlarla ilgili, “fiu yap›labilir, bu yap›labilir, böyle de
olabilir, öyle de olabilir” gibi olaylar benim tarz›m de¤il. Kiflisel
olarak söylüyorum. 61 yafl›nday›m, 41 senelik meslek hayat›m
var. Adama sorar›m; ne yapt›n kardeflim flimdiye kadar? Ben
bunu derim. “Böyle olabilir” de¤il, “Ben flunu yapt›m” demekle
övünüyorum, “Ben flunu yapaca¤›m” demekle övünüyorum.
Yoksa, Türkiye'nin flartlar› o kadar zor ki, bütçemiz yok, imkân-
lar›m›z s›n›rl›. Güneydo¤u neden ‹zmir seviyesinde de¤il, neden
Antalya seviyesinde de¤il? Belki direkt olarak bir sorunun cevab›
olacak. “Neden 54 y›ld›r bu baraj yap›lm›yor?” diye sordu bir
arkadafl›m›z. ‹flte böyle yap›lm›yor, bundan dolay› yap›lm›yor,
önüne sürekli engeller ç›kart›larak yap›lm›yor, sürekli sorunlar
ç›kart›larak yap›lm›yor. Her aflamada bu oluyor.

Gerçekten doluyum. Onun için, sorular› unutursam, lütfen
tekrar hat›rlat›n. Siz, rakamlarla ilgili bir fley söylediniz.
Rakamlar izafidir. Verilen rakamlar›n, ister öbür taraftan, ister
bizden olsun, izafidir. Benim verdi¤im sadece elektrik üretimiyle
ilgili rakamlard›. Bir toplam enerji miktar› vard›r potansiyel
olarak, bir de bu enerjinin ekonomik olmayanlar›, kullan›labilir
olmayanlar›, brüt diyebilece¤imiz k›sm› vard›r. 128 kilovat/saat
olan enerji net hidroelektrik kapasitesiydi. Dolay›s›yla,
söyledi¤iniz flekilde kimsenin rakam›nda bir yanl›fll›k yoktur,
sadece ne taraftan bakt›¤›n›za ba¤l›d›r; brüt, net, kullan›labilir,
ekonomik manas›nda. 

“Bu yat›r›mlar Do¤u’da yap›l›yorsa, neden burada kalmad›?”
fleklinde bir soru vard›. Takdir edersiniz ki –yani ben hiçbir flekilde
haddimi aflmak istemiyorum, biraz sonra Baflkan›n sorusuna
verece¤im cevap içerisinde bu olacakt›r- ben, Il›su Baraj›'n›
yapacak olan bir konsorsiyumun inflaat firmas›n›n proje koordi-
natörüyüm. Sorular›n›z› da flüphesiz bu çerçeve içerisinde
de¤erlendirece¤im. Bunu yaparken, bu projenin özelli¤i dolay›s›yla
DS‹’yle iç içe çal›flt›¤›m›z için, özellikle de son 3 y›lda tamamen Il›su
Baraj›'n›n etraf›ndaki olaylarla ilgilendi¤im için, “Madem bütün
barajlar Güneydo¤u’da; o zaman, yap›lan enerji niye burada
kalm›yor?” sorusunun muhatab› ben olamam, hatta Devlet Su ‹flleri
de olamaz. Bu bir devlet politikas›d›r. Enerji Bakanl›¤› ve onun ait
olmufl oldu¤u hükümetimiz bu politikalar› sapt›yor. Müsaade eder-
seniz, ben konuflmam› Il›su Baraj› ve bu baraj›n içerisindeki kültürel
varl›klara s›n›rlay›p, cevaplar›m› da bu çerçevede vermek istiyo-
rum. Dolay›s›yla, ikinci sorunuzun cevab›n› vermeye ben yetkili
de¤ilim; olsam, memnuniyetle söyleyece¤im.

Say›n Baflkan›n Hasankeyf’le ilgili sorular›na geleyim. Say›n
Baflkan bana 9 tane soru yönelttiler. Ben kendilerine bir soru
yöneltece¤im, ondan sonra da cevaplar›na geçece¤im. Siz,
bugüne kadar Hasankeyf için ne yapt›n›z? Il›su Baraj› olmasayd›,
önümüzdeki 15-20 y›l için Hasankeyf için ne yapacakt›n›z? Çünkü
böyle bir cevap, iflin can damar›d›r. 

Hasankeyf yahut Il›su Projesine sizin deyiminizle hayat›m›
verdim. Bu “hayat›n›z› verdiniz” ifadesinin manas›n› anlaya-
mad›m. Bunun bir tek sebebi var; anlamak belki sizin için zor ola-
cak, ama vatan sevgisi. Tek cevab› var; insanlar, insanlar.
Parayla olmuyor bu ifller, o ifller parayla olmuyor. Dönersiniz,
Yunus Bayraktar’›n hayat›na bakars›n›z; orada paran›n pulun
hiçbir flekilde olmad›¤›n›, evim olmad›¤›n› görürsünüz. 
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Evet, sevgiler öyle kolay olmuyor, insanlar bunu 20’li
yafllarda ö¤reniyor. ‹lk konuflmamda da söylemifltim, benim ilk
iflim ‹stanbul Bo¤az Köprüsü’dür. Onun yap›ld›¤› zaman da,
“Köprü yerine 50 tane hastane yapar›z” gibi kavramlar vard›;
bugün üçüncü, dördüncüden bahsediliyor, tüneller yap›l›yor.
Uza¤› görmek laz›m bir kere. 

Hasankeyf, tarihçilerimizin de¤erlendirmesine göre, 6 bin
yahut 12 bin y›l boyunca 12 tane kültürü bar›nd›ran bir flehir,
özelli¤i olan bir yer. Bir kere flunu ortaya koyal›m ki, bir daha
polemik konusu olmas›n: Kimse Hasankeyf’i yok etmiyor, sizin
düflündü¤ünüz manada da Hasankeyf su alt›nda kalmayacak.
Bunun için sürekli bir flekilde teknik aç›klamalar yap›yoruz; ama
ne hikmetse, dönüp dönüp hep ayn› noktaya geliyoruz. 

Dün gece itibar›yla bir kararname ç›kt›, daha do¤rusu Enerji
Bakanl›¤›ndan Baflbakanl›¤a gönderildi. O kararnamenin de
görevi, Il›su Projesi yap›laca¤› aflamada, 7 y›l boyunca ve iflletme
aflamas›nda, kültürel varl›klar, çevre ve yeniden yerleflimle ilgili
olarak, Dünya Bankas› standartlar›nda yap›lacak olan 102 kalem
ana iflin –bunun 15 tanesi Hasankeyf’le ilgilidir- yol haritas›yla
ilgili olarak, ilgili bakanl›klar üzerlerine düflen görevleri kanunla
yapacaklard›r, keyfi de¤il. Tar›m Bakanl›¤› üzerine düfleni
yapacak, Kültür Bakanl›¤› üzerine düfleni yapacak, ‹çiflleri
Bakanl›¤› üzerine düfleni yapacakt›r. Böyle bir kararname 31
May›s 2007 tarihinde Enerji Bakanl›¤›ndan Baflbakanl›¤a
gitmifltir. Tarihi 31 May›s, numaras› 696. Biraz sonra zaten bel-
gelerin içinde göreceksiniz.

Diyarbak›r Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu,
Türkiye'miz içerisinde Kültür ve Turizm Bakanl›¤› nezdinde
organize edilmifl di¤er kurullar gibi kurullard›r. Dolay›s›yla,
kendilerinin ba¤l› oldu¤u merciiler vard›r; Türkiye'deki her
kurum gibi. Biz, kurallar d›fl› bir fley yapm›yoruz, hiçbir zaman
yapmaya da niyetimiz yok; her fleyi kanunlar çerçevesinde
yap›yoruz. 2003 y›l›ndan bugüne kadar olan bütün yaz›flmalar›
tarayarak, flu anda ekrana getirece¤im. Bu çerçevede,
Hasankeyf’i yeni yerleflim yerine tafl›mak için, Türkiye
Cumhuriyetinden Bakanlar Kurulu karar› ç›km›flt›r. Tarihini,
say›s›n›, numaras›n›, Resmi Gazete’yi göreceksiniz. Az önce
söyledi¤im kararnameyi de göreceksiniz. Üçüncüsü de, yine bir
Bakanlar Kurulu karar›yla, Türkiye Cumhuriyetinde yap›lmas›
gerekli olan barajlar dolay›s›yla su alt›nda kalacak olan tarihi
varl›klar›n hangi esaslar dahilinde tafl›naca¤› ve tafl›n›rken de o
bölgede bulunan kültürel kurumlar›n hem yetkilerini, hem de
sorumluluklar›n› içermektedir. Yetki ve sorumluluk at bafl› yürüt-
mektedir. Yetki, sadece “Bunu yapar›m” demekle olmuyor, tafl›n
alt›na el de konulacak. Dolay›s›yla, bunun cevab›, size
gösterece¤im üç belgede vard›r. 

Üçüncü sorunuza gelince, bu Hasankeyf sürecini iyi bilmek
laz›m. Yani gerçekten çok önemli ve çok kar›fl›k bir konu.
Hasankeyf’le ilgili flu ana kadar olan olaylar bir kavramd›r, hepsi
bir kavramd›r. Yani ben bir baraj yap›yorum, bu baraj›n içinde 77
km yukar›da bir flehir var; bu flehir benim için önemli, içinde
kültürel varl›klar var. Benim bunlar› koruyup kollamam laz›m.
Dolay›s›yla, bununla ilgili olarak ilk önce bir siyasi irade var,
sonra ilgili bakanl›klarca onaylanan mast›r rehber projeleri var.
‹sminden de anlafl›ld›¤› üzere, bunlar kavramd›r. Nedir kavram?
Bildi¤iniz gibi, 4 tane proje var; bunlar›n birisi Hasankeyf yeni
yerleflim yerini gösterir, oradaki arazilerin kamu arazisi yahut

özel arazi oldu¤unu gösterir, dolay›s›yla ne kadarl›k bir flehir
oldu¤unu gösterir. 

‹kinci proje, su gölü olufltu¤u zaman gelinecek kod seviyesi-
ni gösterir. Üçüncü proje -flu anda sorunuzun tam cevab›d›r-
yeni yerleflim yeri olan Hasankeyf’i gösterir. ‹ki yerden ibarettir.
Hasankeyf’te flu anda bulunan evlerin yerleflece¤i alandaki
kavram; yani yukar›da evler olsun, afla¤›da ticari alanlar olsun ve
bir flehrin gerektirdi¤i tüm özellikleri burada bar›nd›rs›n,
dördüncüsü de yeni kültürel park alan› olsun. Yani kavramlar›
aç›kl›yorum. Bu kültürel park alan›n› nas›l kullanal›m? 

fiöyle kullanal›m: ‹lk önce Hasankeyf’te su kodunun alt›nda
kalacak olan eserleri buraya tafl›yabiliyorsak tafl›yal›m,
tafl›yam›yorsak asl›na uygun olarak restore edelim; asl›na uygun
olarak restore ettikten sonra da, tafl›namamas› halinde de su
alt›nda tutal›m, ama nerede oldu¤unu bilelim, su alt› kültürünü
yaratal›m. Bu, bu iflle u¤raflan herkes taraf›ndan bilinen bir
konudur. Kültürel varl›klar sadece tafl›nmakla korunmuyor.
Onlar› kaydederek, baflka türlü de kurtar›l›yor. 

Buradan fluna geçmek istiyorum: Bu süreç içerisinde, kavram
projelerden sonra da oturup Hasankeyf’le ilgili olarak devle-
timizin ç›karmak istedi¤i o kararnameler ç›kar›lm›flt›r. fiu anda
üç tane kararname ç›km›flt›r. Tarih ve numaralar›n› da biraz
sonra göreceksiniz. Bu esaslar dahilinde de 6 Ekim 2006 tari-
hinde, kredi veren kuruluflla Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
aras›nda, Enerji Bakanl›¤›n›n onaylad›¤› bir nihai de¤erlendirme
toplant›s› mutabakat sapt› imzalanm›flt›r. Onun içinde, Il›su
Baraj›'nda, Hasankeyf’te ve Il›su Baraj› rezervuar alan›ndaki
kültürel varl›klar›n ne zaman, hangi bütçeyle, kimler taraf›ndan,
hangi heyetle ve hangi ifl program›na göre kurtar›laca¤› vard›r.
Tafl›ma demiyorum özellikle, üstüne basarak. Bu bütçe haz›rd›r.
Biraz önce genel hatlar›n› ifade ettim. 

fiu kamulaflt›rma ifli yap›ld›ktan sonra iki fley olmufltur.
Devlet Su ‹flleri baflkan olmak üzere –Projeyi Yürütme Birimidir
ismi- yan›nda 7 bakanl›k yer almaktad›r. Bu 7 bakanl›¤›n ilgili bir-
imleri Devlet Su ‹flleri’nin koordinasyonu alt›nda çal›flacakt›r. Bu,
dünyada bir ilktir gerçekten. Bunu yaparken de, kültürel
varl›klarla ilgili 4 kiflilik bir komite vard›r; bu komitede, ikisi
Avusturya ve ‹sviçre’den seçilen, iki tanesi de Türkiye'den
seçilen uzman, bir de Kültür Bakanl›¤› temsilcisi vard›r. Bunlar›n
görevi, yap›lacak iflleri 7 y›l boyunca ayl›k raporlarla tespit edip,
yap›l›p yap›lmad›¤›n› birimlere bildirmektir. Bunlar bildirilmedi¤i
zaman da kredinin bir ay içerisinde kesilece¤i flart› vard›r. Bu
kadar hassas bir konudur. 

Bunu yapacak ekibe geldi¤imiz zaman, 25 kiflilik bir heyet
söz konusudur Hasankeyf ve çevresi için. Bu 25 kiflilik heyet,
Proje Yürütme Kuruludur. Bu Proje Yürütme Kurulu flu anda
teflkil edilmek üzeredir. Bugüne kadar Hasankeyf’te kaz›lar›
yapan, devletimizin s›n›rl› bütçesiyle kaz›lar› yapan flu andaki
kaz› baflkan›m›z, mevcut bütçeyle kaz›lar› yürüten kiflidir ve flu
anda Il›su Baraj›’ndaki bu eylem plan› geçti¤i zaman, kendisi o
komite içerisinde yer alacakt›r, yani o 20 kifliden birisi olacakt›r.
Dolay›s›yla, özet olarak diyorum ki, 20 kiflilik olan komite eylem
safhas›na gelmedi¤i için, flu anda haz›rl›k safhas›ndad›r ve
bafllanmadan önce de seçilecektir. Çünkü Hasankeyf kaz›lar›n›n
d›fl›nda, eserlerin ne flekilde tafl›naca¤›, hangilerinin tafl›naca¤›,
toprak yap›s›na göre nas›l kuvvetlendirilece¤i hususlar› vard›r.
Oldukça teknik bir konudur. 
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“% 80’inin su alt›nda kalmayaca¤› olay›na dünyay›
inand›rd›n›z” dediler. Biraz önce hocam da söyledi. Tekrar ayn›
flekilde cevap verece¤im. % 80’i, bir fleyin hacmi de olur,
a¤›rl›¤›n›n % 80’i de olur, alan›n % 80’i de olur. Bizim
kastetti¤imiz, bilfiil yerinde, benim 7 gün 25 kiflilik bir ekiple
yapt›¤›m ölçümdür. Hasankeyf’teki tarihi eserlerin bulundu¤u
alanlar›n % 80’idir kastetti¤im. Kalk›p flu anda afet evlerinden
bahsetmiyoruz flüphesiz. % 80’i yukar›da kalan yerin içerisinde
4 bin 119 tane ma¤ara say›lm›flt›r. Toplam ma¤ara say›s› 5 bin
200 küsurdur. Bizim niyetimiz de, su alt›nda kalan 1.500 ma¤ara
için üzülmek de¤il; su üstünde, kurtard›¤›m›z 4 bin küsur ma¤ara
için sevinmektir.

“Kültürel varl›klar›n kurtar›lmas›nda minyatür kültürel park
dedi¤iniz olay›...” Küçümseyerek söylediniz bunu. fiiddetle itiraz
ediyorum. Böyle bir olay› küçümsemek... Bir zamanlar yazd›¤›n›z
kitab›n karfl›l›¤›nda cevap vermifltik. Siz, bu projede tarihe
geçerek öncü olabilecek bir durumdayken, flu anda bile gelinen
konumda maalesef Hasankeyf’in gelece¤ini baltalamaya devam
ediyorsunuz. Tarih yak›nda görecek bunu. Kimi affetmeyecek,
onu görece¤iz. Ama minyatür park olay›na gelince, 14 hektarl›k
bir alana minyatür park demek ve 9 eserin d›fl›nda, 2 bin
metrekarelik kapal› bir müzeyi bar›nd›ran bir yere, her türlü su
sporlar›n›n yap›laca¤› ve Hasankeyf’in içerisindeki ve çevresin-
deki insanlar›n el ifllerinin sergilenece¤i 150 dükkana, orada
kurulacak amfi tiyatroya, yap›lacak olan ve dünyada turizmin
merkezi olan k›sma, böyle bir yere minyatür demek ve onu alaya
almak, benim fikrimce, uza¤› görememektir. Ben bunu böyle
yorumluyorum. Bu bir vizyon olay›d›r. Size bir fley demiyorum.
Vizyon meselesidir bu.

“Sermaye var” dedi¤iniz zaman, iflte bu, gerçekten beni
suçlayamayaca¤›n›z bir olayd›r. Benim tanr›dan baflka kimseye
borcum yoktur, hiç kimseye; bunu bilin! Sermaye bana v›z gelir,
t›r›s gider. Ben inanç insan›y›m, ben inand›¤›m fleyleri söylüyo-
rum, her yerde de söylerim. Bu projeye yürekten inan›yorum.
Kültür Bakanl›¤›yla, Devlet Su ‹flleriyle birlikte üretti¤imiz...
fiüphesiz benim katk›m çoktur, ama bu projeye “Yunus
Bayraktar projesi” demek haks›zl›kt›r. Fikir benden ç›km›fl ola-
bilir; ama devletimizin insanlar› bunu takdir etmeden, onayla-
madan böyle bir fleyin olmas› mümkün de¤ildir. Onun için, tek
bafl›ma bu fleyi alamam. Sorunuzun cevab›n› söylüyorum. Bu
projeye inan›yorum. Tanr›, bana sadece Hasankeyf’i o yapt›¤›m›z
flekilde bitirme gününü nasip etsin; ertesi gün ölebilirim.
Sorunuzun cevab› flu: Yürekten inan›yorum, evet.

Bir gazeteden yapt›¤›n›z al›nt›ya gelelim. “bas›n›n›z var” gibi,
bu toplant›n›n havas›na uymayan, dedikodu tarz› bir olay söyle-
menizi de çok yad›rgad›m. Çünkü biz, e¤er bir ifl yap›yorsak,
bunu tarihe kaydetmekle mükellefiz, bu aflamalar› yar›n öbür
gün tüm dünyaya ilan etmekle mükellefiz. Sadece kay›t için bunu
tutuyoruz. Il›su’da ve Hasankeyf’te de bunlar›n sadece kayd›n›n
yap›lmas›, gelen misafirlerimizin do¤ru flekilde resimlerinin çek-
ilmesi, oradaki olaylar›n yans›t›lmas›d›r bu. Buradaki
arkadafl›m›z sizin dedi¤inizi yazm›yorsa, söyleyin yazmad›¤›n›z›,
o zaman size bir cevap vereyim; ama siz bir fley söylemiyorsan›z,
devaml› ayn› sloganlar› söylüyorsan›z, kayda de¤er, haber
de¤eri olan bir fley söylemiyorsunuz demektir. 

 ABDULVAHAP KUSEN- Soru o de¤ildi yaln›z. 

 YUNUS BAYRAKTAR- Sorunuzu söyleyin?

 ABDULVAHAP KUSEN- Hain miyiz, de¤il misiniz, siz
nesiniz? Onu sormufltum. 

 YUNUS BAYRAKTAR- Ben kimseye hain demedim.
Hasankeyf’i tenkit etmek çok kolay, “Tarihi eserler gidiyor”
demek çok kolay. Onun için ne yapt›n›z, ne yap›yorsunuz?
“Buras› sit alan›, burada bir fley yapamam” vesaire bunlar
bahanedir. Ben bahane insan› de¤ilim, biz bahane insan› ola-
may›z. Türkiye'nin ifl yapan insanlara ihtiyac› var, biz de ifl
yap›yoruz. ‹fl yaparken kusurumuz olabilir; ama sizin Hasankeyf
Belediye Baflkan› olarak göreviniz, “Bunu böyle de¤il de, flöyle de
yapabiliriz” deyip katk›da bulunmakt›r. Bugüne kadar sizden
öyle bir olay, olumlu bir fley görmedim. 3-4 senedir tan›fl›yoruz,
flu ana kadar öyle bir fley görmedim. Belki bundan sonra ölüp
gidece¤im, yine göremeyece¤im. 

 ABDULVAHAP KUSEN- Göremeyeceksiniz. 

 YUNUS BAYRAKTAR- Dedi¤im gibi, bu bir vizyon mesele-
sidir Baflkan, zorla olmaz bu ifller. “Kimlerle görüfltünüz?”
sorunuza biraz önce cevap verdim. Bilim Heyeti kurulacak. Bu
20 kiflilik Bilim Heyeti içerisinde, flu anda onaylanan o görev
tan›mlar›n›n içerisinde Kültür Bakanl›¤›m›zdan, Müsteflarl›ktan
kifliler seçilecektir. Bu salonda olan yahut baflka bir flekilde
önerece¤iniz, bu projeye inanan herkesin gelip bu fley içerisinde
yer almaya hakk› vard›r; yeter ki yeterlili¤i olsun. Çünkü maksat,
bir fleyi nas›l tafl›yaca¤›n›z olay›na cevap vermek de¤ildir; onu
tafl›mak veyahut restore etmek veyahut onu tarihe miras b›rak-
makt›r amaç.

Nas›l tafl›yacaks›n›z? Efendim, her fleyin bir yöntemi vard›r.
Bana bugün bir demirci ustas›n›n yapt›¤› fleyi söylerseniz, onu
bilemem; ama biz diyoruz ki, irade vard›r, tafl›nabilir,
tafl›nacakt›r, bu da en son teknikle tafl›nacakt›r, her neyse o
teknik. Ben inflaat mühendisiyim. Köprü aya¤›n›n, ah› gitmifl vah›
kalm›fl ve yerinde aynen korunacak olan o köprü aya¤›n›n nas›l
tafl›naca¤›n› çok kabaca söylerim flu anda; ama kendimi buna
bile yetkili görmüyorum, çünkü gerçekten ustal›k isteyen bir
ifltir. Tafl›nabilirse tafl›nacakt›r. Yumuflak kaya olay› da bilim
adamlar› taraf›m›zdan araflt›r›lacakt›r. Ben, iradeden, niyetten
bahsediyorum. Detaylar benim iflim de¤il. 

Zannediyorum, Baflkan›n sualleri bu kadard›. Baflkan›n
sordu¤u sorularla ilgili cevaplar›m bitti. Di¤er arkadafllar›n soru-
lar›na birer birer hemen cevap vereyim. Lütfen, genel çerçevede
düflünelim bu olaylar›. Biz, gerçekten ifl yapmak için buraday›z.
Konufltu¤um hiçbir fley de teorik de¤il. Son 7 y›ld›r Hasankeyf ve
Il›su Projesi için çal›fl›yorum, 7 y›ld›r inand›klar›m do¤rultusunda
çal›fl›yorum. Bunu zaten flu konuflmamdan, heyecan›mdan
herkes anlayabilir. Rol yapan insan›n hali bellidir. Öyle bir fley
görüyor musunuz? 

“Toprak sahipleri nereye gidecek?” diye soruldu. Bu sualleri
soran arkadafllar›ma, Allah r›zas› için söylüyoruz, Il›su Projesinin
bir web sitesi vard›r; incelerseniz, bu soruyu sormazs›n›z
efendim. Cevab›m fludur: Okuyun lütfen, cevab›n› bulacaks›n›z.
Suya sahip olan güce sahip olacakt›r. fiu anda ülkemizin içinde
bulundu¤u durumlarla d›fla ne flekilde ba¤l› oldu¤umuzu benim
söylememe gerek yok; bunu herkes biliyor. ‹nsanlar›n, ülkelerin
ba¤›ms›zl›¤› önemlidir ve su güçtür diyorum. Bunu baflkalar›na
karfl› kullanm›yoruz, ama bu nimetin fark›nda olal›m. Suyu tutup,
baraj› tutup, o potansiyelin fark›nda olal›m. Ben, onu söylüyorum.
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Bu soru bana m› soruldu, bilmiyorum; ama Il›su Baraj› için,
benim son zamanlarda güncellefltirdi¤im bir rantabilite raporu
vard›r. Bu raporun içerisinde, rantabiliteyi 5.5-6 y›l söylerken,
unutulan hiçbir kalem yoktur; kamulaflt›rma da dahildir, yeniden
yerleflim yap›l›rken insanlar›n gelir seviyesini iyilefltirmek için
verilen paralar da dahildir, kültürel varl›klar›n d›fl krediyle yahut
iç krediyle ilgili yap›lma olay› dahildir. Yani teknik olarak bir
rantabilite raporu yap›ld›¤› zaman, gelir k›sm›nda, gider
k›sm›nda ne varsa, tümüyle içerisine dahil edilmifltir. ‹steyen
arkadafla, hemen pazartesi günü e-mail’le gönderebilirim. 

Benim ricam, olaylar› kayna¤›ndan ö¤renin, kolayca böyle bir
suçlama yoluna gitmeyin. Biraz önce dünya standartlar›ndan
bahsediyoruz; bu projenin dünya standartlar›nda ikinci bir benzeri
yoktur. “Vard›r” diyen kifli kals›n, “fiu projede flu vard›r” diye ispat-
las›n bunu. Bunu biz Avrupal›lara soruyoruz; yok. “Hasankeyf gibi
bir kurtarma projesi var m›, örnek verin” dedik; yok. 

 OTURUM BAfiKANI- Yunus Bey yanl›fl bir fley söylemiyor,
do¤ru bir fley söylüyor. 

 YUNUS BAYRAKTAR- Nas›l anlad›¤›n›za ba¤l› tabii. Yani ne
kadar tersten anlad›¤›n›z› görebiliyorum, ama...

 SALONDAN- Allah, örne¤inden saklas›n efendim.

 YUNUS BAYRAKTAR- Ben k›zm›yorum. Teknik olarak
konuflmaya davet ediyorum sizi, teknik. Gelin, bana deyin ki, “fiu
eseri söylemiflsiniz, suyun alt›na kal›yor.” Böyle sloganlarla...
Bitti o devir.

 OTURUM BAfiKANI- Yunus Bey, cevaplar›n›z bitti mi?

 YUNUS BAYRAKTAR- Bir arkadafl›m›z, kalker tabakas›yla
ilgili bir fley söylemiflti. Hasankeyf için, ne geçmiflte, ne bugün
bir fley yap›lmamaktad›r. Hasankeyf zavall› bir ilçe halindedir.
Hasankeyf’in geliri s›f›rd›r. O gün yap›ld›¤› zaman, günde 30 bin
dolar gelir gelecek bir seviyeye ulaflacakt›r ve tarih
korunacakt›r. O günün flartlar›nda kalkeri nas›l koruruz, eriyen
tabakay› nas›l yerinde tutar›z, bilim adamlar›m›z somut olarak
çözüm önerileriyle gelsinler. Di¤er taraftan da, 6 bin küsur
ma¤aran›n içinde 4 bin küsuru su alt›nda kalmayacak ve bun-
lar›n teknik olarak ne flekilde sa¤lamlaflt›r›lmas› gerekiyorsa, o
yap›lacakt›r. Su alt›nda kalan 1.500 ma¤aram›z da 6 binin
içerisinde, can› sa¤ olsun diyoruz, onlar için yapacak bir fleyimiz
yok. Ma¤aray› tafl›m›yoruz, 4 bin ma¤aray› kurtarma olay›n›n
pozitifli¤ini görüyoruz. 

“Dedenizden gelen hat›ray› parayla de¤ifltirebilir misiniz?”
denildi. Bunu da bir fley olarak alm›yorum. Tam tersine, burada
tarih gömülmüyor, tarih kurtar›l›yor. Bir arkadafl›m›z ortaya
ç›k›p da, su seviyesi olufltuktan sonraki görüntüyü de als›n,
bugünkü görüntüyü de als›n. Kayda de¤er, nas›l bir fley
ç›kaca¤›n› görebilir. 

Tarihin bizi affetmeyece¤i konusuna gelince, ben bu proje
içinde bir flah›s›m. ‹nançlar›m do¤rultusunda bir fleyler yapmaya
çal›fl›yorum. En az›ndan ben bir proje haz›rl›yorum. Devletin

iradesi, devletin eme¤i olan bir baraj›n içinde, o eserleri nas›l
kurtarabilirim diye bir emek sarf ediyorum. Bunu tenkit edenler-
den den bu kadar de¤il, bunun yüzde birini bekliyorum.
Konuflmas›nlar, bir fleyler üretsinler. Tarih kimi affetmeyecek,
onu görece¤iz.

Teflekkür ediyorum. 
 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyoruz. 

 MUSA ÇEÇEN- Böyle bir konuflma tarz› bu salonda kayda
geçsin. 

 ABDULVAHAP KUSEN- Say›n Yunus Beyin bana verdi¤i
cevaplar›n hiçbirinden tatmin olmad›m, yani gerçekd›fl› fleylerdi.
Arkada Dargeçitli arkadafllar gördüm. Kat›l›m sa¤lam›fllar;
teflekkür ederim. Sayg›de¤er kardefllerim; biz de ekonomiye,
kalk›nmaya karfl› de¤iliz, kesinlikle de¤iliz. Ne gerek var, baraj
yapmadan da hastane yap, fabrika yap, hatta turizmi gelifltir,
para kazanal›m. Yani “Sadece su alt›nda b›rakarak ekonomiyi
gelifltirece¤iz” demek yalandan öteye gitmez. Yaln›z, bu arka-
dafllar›m›z›n yan›nda bir eksik görüyorum; çoban Ahmet’i
görmedim. 

 YUNUS BAYRAKTAR- Say›n Baflkan, polemik yapmay›n. 

 ABDULVAHAP KUSEN- Sonra cevap verebilirsiniz. Ben, 8-9
y›ld›r bu baraj›n içindeyim. Yani böyle k›zman›za gerek yok. Daha
önce çoban Ahmet benim yan›mdayd›, onu da hat›rlatay›m sana.
Gazeteci arkadafllar›ma hiç sataflmad›m. Özür diliyorum e¤er
sataflm›flsam. Sadece oradaki bir aç›klamay› söyledim, size her-
hangi bir sataflmam yok. Say›n Yunus Bey sordu diye söylüyorum;
Turizm Haftas›nda, “Gelin, beraber konuflal›m” dedim, gelmediler
arkadafllar. Bekliyorum, inflallah gelirler. Yunus Beyin söyledi¤i
bir tek fleye kat›ld›m. Daha önce “Tafl›yaca¤›z” söylemini bugün
“Tafl›yabiliriz” fleklinde ifade ettikleri için teflekkür ederim. 

 OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyorum. Arkadafllar; nas›l
ki, nükleer santralle ilgili yasa tasar›s› yang›ndan mal
kaç›r›rcas›na ç›kart›lm›flsa, Meclise gelmiflse, buradaki bir karar-
namenin de ayn› flekilde geçirildi¤ini görüyoruz. Türkiye'de
enerjiye nas›l ihtiyaç oldu¤unu Zeynep hocam rahatl›kla anlatt›
ve bir soru sorduk. Bütün bu anlat›mlara ra¤men bu Il›su Projesi
yap›lmal› m›? Buradan ben “Hay›r” cevab›n› almal›yd›m. Bunlar
bir politik tercih, teknik bir zorunluluk de¤il. Biz, Il›su Baraj›'n›,
oradaki kültürel miras› y›kmadan -bizim, onlar› sular alt›nda
b›rakmaya hakk›m›z da yok- en basit enerji tasarrufu, enerji ver-
imlili¤iyle bunu karfl›layabilecek güçteyiz. Elektrik Mühendisleri
Odas› olarak, bunlarla ilgili onlarca kongre, sempozyum
yap›yoruz, bir sürü fleyleri yap›yoruz. Niçin bunlara kulak ver-
ilmiyor da, Hasankeyf’i sular alt›nda b›rakmak için bir
inatlaflmaya gidiliyor, anlafl›l›r gibi de¤il. Bilal hocam›n
sunumundaki son bir cümleyle bu oturumu noktalamak istiyo-
rum. Enerji üretmenin daima bir alternatifi vard›r; ancak, bir
daha geri getirilemeyecek binlerce y›ll›k tarihi ve kültürel de¤eri
olan Hasankeyf’lerin alternatifi yoktur. Teflekkür ederiz. 

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]



118

[ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ][ ELEKTR‹K ELEKTRON‹K HABERLEfiME B‹LG‹SAYAR MÜHEND‹SL‹⁄‹ GÜNLER‹ B‹LD‹R‹LER K‹TABI ]

KONU BAfiLIKLARI

Yaz›l›m sektörünün ülkemizdeki durumu ve bölgedeki gelece¤i
Bilgi iletiflim teknolojileri ve insani kalk›nma
Kurumsal alanda yurttafll›k hizmetlerinin internet üzerinden verilmesi 
(e-devlet, e-vatandafl, e-dönüflüm, e-imza)
Bilgisayar ve internetin hayat›m›zdaki yeri
Veri ve a¤ güvenli¤i

IV. OTURUM
B‹L‹fi‹M
OTURUMU

Oturum Baflkan›: Metin TELATAR
EMO Denetleme Kurulu Baflkan›
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B
‹L‹fi‹M, günümüzün en önemli konular›ndan birisi; çünkü
bacas›z sanayi, katma de¤eri çok yüksek, bilgi toplumlar›n›n
temelini oluflturan bilgi ekonomisinin en önemli katma

de¤eridir. Tabii ki, bu katma de¤eri oluflturdu¤umuzda bilgi
büyük bir öneme sahip oluyor ve korunmas› gerekiyor. Bugün
sizlere, bilgi güvenli¤i konusunda güncel hayat›m›z› çok etkileye-
cek olan bilginin bir noktas›ndan di¤erine tafl›nmas›nda etkili ola-
cak yeni yaklafl›mlardan k›saca bahsedece¤im. 

Bilgi, asl›nda ifllenmifl veridir. Biz, her fleye günlük
hayat›m›zda bilgi diyoruz; ama bunun s›n›fland›r›lmas› gerekiy-
or, her fleye bilgi demememiz gerekiyor. Biz her fleye veri diy-
oruz, ifllenmifl veriye bilgi; bilginin de ifllenmesiyle daha üst
seviyede, katma de¤eri yüksek olan, farkl› kazan›mlar› elde ede-
bilece¤imiz bilgiye de öz bilgi diyoruz. Bir defa, bunu
ayr›flt›rmam›z gerekiyor. Mesela, bunu hemen örnekleyelim;
çünkü bu, kolayl›kla ay›rt edilemeyen bir faktör oldu¤u için,
burada da belirtmek istiyorum. 

Veriye bakt›¤›m›zda, günlük hayat›m›zda her türlü veri,
mesela bugün burada biri toplant› olaca¤› bir veri bizim için;
ama toplant›n›n nerede, ne zaman, hangi oturumda yapaca¤›
veya oturumda konuflmac›n›n kim oldu¤u, sunaca¤› konu bil-
gidir. Bugün burada anlat›lan konular› ö¤renmek, bundan bir
ç›kar›m elde etmek ve bunu gelecekte farkl› ç›kar›mlar elde
etmekte kullanmam›za da çok basit olarak öz bilgi diyebiliriz.

Bilgiyi böyle tan›mlad›¤›m›zda, bilgiyi ayr›flt›rd›¤›m›zda, bil-
ginin farkl› kategorilere ayr›lmas› için, tabii ki farkl› de¤erleri
oldu¤unun fark›nda olmam›z gerekiyor burada. Tabii ki, bilginin
seviyesi yükseldikçe, bu bilgiyi koruma, bu bilgiyi güvenlik alt›na
alma, günümüzün önemli konular› haline geliyor. 

Peki, güvenlik dedi¤imizde ne anl›yoruz? Elektronik ortamlarda
karfl›laflabilece¤imiz tehlikelere karfl› önceden tedbir alma giriflimi
olarak ifade ediyoruz güvenli¤i. Bilgi güvenli¤ini ise, elektronik
ortamlarda bir noktadan di¤erine tafl›nan, üretilen, saklanan veri-
lerin bilgi güvenli¤i çerçevesinde, biraz sonra söyleyece¤im ana
unsurlar çerçevesinde korumas› olarak ifade ediyoruz. 

Karfl›laflabilece¤imiz tehditlere flöyle k›saca bir bakal›m.
Bilgi, bir makineden di¤erine veya bir insandan di¤erine
aktar›l›rken birçok farkl› tehlikeyle karfl› karfl›ya gelebilir. 

Birincisi; bilgiyi gönderen kifli gönderdi¤ini, alan kifli ald›¤›n›
inkar edebilir. 

Bilgiyi bir yerden bir yere gönderirken veya tafl›rken, araya
giren bir kifli bunu dinleyebilir, bilgiyi elde edebilir. Bunun olma-
mas› gerekiyor. Bir di¤er unsur, verilerin bir noktadan di¤erine
tafl›n›rken de¤ifltirilmemesi gerekiyor veya de¤ifltirilirse, bunun
fark›nda olmam›z gerekiyor. Bir de, gönderenle alan kiflinin özel-
likle elektronik ortamlarda birbirini tan›mas›, bilmesi gerekiyor. 

E¤er bu dört ana unsuru yerine getirebilirsek, bu tehditlere
karfl› önlem alm›fl, dolay›s›yla bilgi güvenli¤ini sa¤lam›fl olabili-
riz. Bu dört ana unsur dedi¤imiz noktadan bak›nca, bunlar› nas›l
sa¤layabiliriz? 

Gizlilik: Bilginin elektronik ortamlarda veya tafl›nan ortam-
larda elde edilmesi, elde edilse bile okunamayan veya
anlafl›lamayan bir forma dönüfltürülmesi ifllemine gizlilik diy-
oruz. Gizlili¤inin sa¤lanmas› gerekiyor. Bunun için kriptografik
yaklafl›mlar kullan›l›yor ve veri flifreleme algoritmalar›yla bu
sa¤lan›yor.

Veri Bütünlü¤ü: Veri, bir noktadan di¤er bir noktaya
tafl›n›rken, içeri¤inin de¤ifltirilmedi¤inden emin olmam›z
gerekiyor. Bugün ço¤unuzun duydu¤una eminim, hacker’lar ne
yap›yor; araya giriyor, bilgiler al›yor, bu bilgileri manipüle edip,
üzerinde de¤ifliklik yap›p, karfl› tarafa iletebiliyorlar. Bunun
güvenli¤inin sa¤lanmas› gerekiyor veya olmamas› için önlem
al›nmas› gerekiyor veya olduysa, bunun fark›nda olunmas›
gerekiyor. Bu özetleme algoritmas› al›narak yap›l›yor. 

Kimlik do¤rulama: Elektronik ortamlarda kifliler birbirlerini
çok çabuk kand›rabilirler. Ben, Say›n Baflkan ad›na size mail ata-
bilirim, Say›n Baflkan da sizler ad›na bana mail atabilir. Bunlar
gayet olabilen fleyler. Bunlar›n olmamas› gerekiyor elektronik
ortamlarda. Baflkan mail gönderirken bana kimli¤ini do¤rula-
mas›, benim de ona gönderirken kimli¤imi do¤rulamam, kimlik-
lerimizi bilerek bilgi transferini yapmam›z gerekiyor. Buna
“Kimlik do¤rulama” diyoruz. Bu da elektronik imzayla sa¤lanan
bir yaklafl›md›r.

‹nkar Edilemezlik: Bir di¤eri ise, kifli, bilgilerini almad›¤›n›
her zaman inkar edebilir. Ben, Say›n Baflkana bir mesaj göndere-
bilirim -Baflkan, sizi tenzih ediyorum- Baflkan, “Sizden mesaj
almad›m” diyebilir ya da Baflkan bana da gönderebilir, ben de
her zaman inkar etme hakk›m› kullanabilirim. Dolay›s›yla, elek-
tronik ortamda da inkar edilemezli¤in sa¤lanmas› gerekiyor. ‹flte
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bu da elektronik imza ve kay›tlarla sa¤lanan k›s›m. 
Süreklilik: Tabii ki, bir de elektronik ortamlar 7 -24 aç›k sis-

temler oldu¤u için de, herhangi bir aksaman›n yaflanmamas›
için, bilginin sürekli olarak kullan›ma aç›k olmas› gerekiyor.

Genel olarak bakt›¤›m›zda, biz güvenlikçiler flöyle diyoruz:
“YÜZDE YÜZ GÜVENL‹K YOKTUR!” Bir defa, bu genel prensiple
bilgi güvenli¤ine bak›fl aç›m›z› belirliyoruz. Bu güvenlik
çerçevesinde bakt›¤›m›zda, bir puzzle gibi, bunu bir yap-boza
benzetebiliriz. Yap-bozdaki herhangi bir unsura, bir di¤erini etk-
ileyebilecek bir unsur olarak bakar›z. Ama burada, kimlik
kan›tlama, gizlilik, inkar edememe ve bütünlük, bunlara ana
unsurlar, di¤erleri de bunu destekleyenler olarak bakabiliriz. En
ortas›nda da sorumluluk tabii ki önemli unsurlardan birisidir. 

fiekil 1: Haberleflmede gizlilik ve kimlik kan›tlama

Görsel olarak k›saca ifade edecek olursak, iki kifli kendi
aralar›nda haberleflirken, bir sald›rgan bu bilgiyi her zaman ala-
bilir (fiekil 1). Dinleme, tele kulak ifllemleri çok gündemde olan bir
konudur. A, B’ye bir mesaj gönderirken, kimliklerinin do¤ru
olarak bilinmesi gerekiyor (fiekil 1). Bir di¤eri, bilginin sald›rgan
taraf›ndan al›n›p de¤ifltirilmedi¤inin sa¤lanmas›
gerekiyor(fiekil2). Buna da bütünlük diyoruz. ‹nkar edememe de,
A, B’ye mesaj gönderirken veya B, F’ye, aralar›nda herhangi bir
kar›fl›kl›k olmamas› gerekiyor; yani A’n›n mesaj› B’den ald›¤›n›
veya B’nin mesaj› A’dan ald›¤›n› bilmesi gerekiyor(fiekil2). Tabii
ki bu ortamda herhangi bir aksaman›n olmamas›
gerekiyor(fiekil2). 

fiekil 2: Bilgide bütünlük, inkar edememe 
ve süreklilik durumlar›

Tüm bu söyledi¤im güvenlik unsurlar›n› sa¤layan yeni
yaklafl›mlardan birisi elektronik imzad›r. Elektronik imza, art›k
yasal olarak da günlük hayat›m›zda gündemde olan bir konu ve bu
konuya bakt›¤›m›zda 5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanunu da bu
çerçevede kullan›c›lar›n veya elektronik ortamlarda ifllem yapan
tüm iflverenden kullan›c›ya, cihazdan farkl› ortamlara kadar birçok
ortamda bilginin güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik olarak
ç›kar›lm›fl bir kanundur. Bu Kanunda elektronik imzan›n tan›m› flu
flekilde yap›l›yor: “Elektronik imza, baflka bir elektronik veriye
eklenen veya elektronik veriyle mant›ksal ba¤lant›s› bulunan ve
kimlik do¤rulama amac›yla kullan›lan elektronik veridir”.

Bu Kanundan k›saca bahsedecek olursak, 15 Ocak 2004 tari-
hinde Türkiye Millet Meclisinde kabul edilmifl ve 23 Ocak 2005’ten
itibaren de yasal olarak günlük hayat›m›zda kullanabilece¤imiz bir
güvenlik çözümü, güncel yaklafl›m olarak görebiliriz. 

Peki, bu elektronik imza nedir? Asl›nda elektronik imza, gün-
lük ifllerde imzalad›¤›m›z tüm dokümanlar›n elektronik ortamlar-
da da imzalanmas›, bunun için elektronik altyap›n›n kurulmas›
anlam›na gelen bir yaklafl›md›r. Yani di¤er yaklafl›mdan pek fark›
yok, ama tek fark› flu: Baz› ifllemleri yapam›yoruz, o da flahit
gerektiren durumlar. Mesela, elektronik imzam›zla bir
evlendirme sertifikas›na imza atam›yoruz. Ne yap›yor bu? Bir
kullan›c› kimli¤i bir de flifresi var. 

Elektronik imza 1’lerden, 0’lardan oluflan bir bit dizisidir. Bu
anahtar›n uzunlu¤u bizim güvenli¤imizi de yüksek seviyelere
ç›karmakla eflde¤erdir. Bir 0 -1 katlar› fleklinde bunu ifade edebil-
iriz. Mesela, 64 bitlik bir anahtardan bahsediyorsak, bunun
anlam› flu: 64 tane 1, 0 yan yana geliyor. Elektronik imzay› daha
iyi anlamak için, bunu biraz açmak gerekiyor. 64 bitlik bir
anahtar flu demek: E¤er bir sald›r›ya maruz kal›rsa, 264’te bir
dizi anlam›na geliyor. Bunun onluk sistemde karfl›l›¤› da, 1019’da
bir say›, bizim imzam›z› oluflturan bir say›d›r. 

Art›k elektronik imzay› ak›ll› sim kartlar›na kadar birçok
alanda bunu kullanabiliyoruz. Nerelere entegre edilebilece¤iyle
ilgili baz› örnekleri var. 

fiekil 3: Elektronik imzada flifreleme-deflifreleme algoritmalar›

Elektronik imzay› anlamak için, altyap›s›n› anlatmaya
çal›flaca¤›m. “fiifreleme algoritmalar›yla gizlilik sa¤lan›yor”
demifltik. Bir mesaj bir noktadan di¤erine gönderilirken, bir
flifreleme algoritmas› kullan›larak baflka bir forma
dönüfltürülüyor ve arada bir kifli bilgiyi alsa bile, bu bilgiyi
manipüle edemiyor veya bu bilgiyi çözemiyor. Bu bilgiyi çözeme-
di¤i için de gizlilik unsurunu bu flifreleme algoritmalar›yla
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sa¤lam›fl oluyoruz. Burada, aç›k mesaj bir anahtarla flifreleniyor,
bu flifrelendikten sonra karfl›ya iletiliyor. Karfl›ya iletilirken,
flifreli mesaj ortamda tafl›nd›¤› için, bunu elde eden sald›rgan›n
bu mesaj› çözmesi zaman al›yor veya çözemiyor(fiekil 3). 

fiekil 4: Simetrik flifreleme algoritmalar›

Anahtarlamaya bakt›¤›m›zda, iki tür anahtarlama yaklafl›m›
var. Birincisinde tek bir anahtar olarak flifrelenen bir doküman
kullan›l›yor. Kap›m›z› nas›l tek bir anahtarla aç›p kilitleyebiliyor-
sak, burada da flifrelenen bir doküman deflifre edilirken, ayn›
anahtar kullan›larak deflifre ediliyor(fiekil 4).

fiekil 5: Gizli Anahtarl› fiifreleme

Günlük hayat›m›zda bunu nas›l kullan›yoruz, k›saca ona
bakal›m. (fiekil 5) Bir aç›k mesaj›m›z var, “fiu bankaya bir EFT yap-
mak istiyorum” diye bir aç›k mesaj›m›z› bir flifreleme
algoritmas›nda bir anahtar kullanarak flifreleyip ortama gönderiy-
oruz. Ortama gönderilen mesaja bakt›¤›m›zda, bu mesaj çok farkl›
formdad›r. Yani sald›rgan bunu elde etse bile bunun detay›n› tabiî
ki göremiyor. Deflifre ederken de, alan kifli ayn› anahtara sahip
olmak zorunda kal›yor ve deflifre ederken de bu anahtar› kullan›p
mesaj›n› eski haline dönüfltürüyor. Ayn› anahtarla binlerce kifliyle
haberlefliyorsan›z burada bir s›k›nt› oluyor. Binlerce kifli bu
anahtara sahip olmak zorunda kal›yor. Bunun anlam›; anahtara bin
kifli sahipse, flifreleri deflifre ederken 1001. kiflinin almamas› için de
bir gerekçe yoktur. Bu durum, güvenlik aç›¤› oluflturabiliyor.

fiekil 6: fiifreleme Algoritmalar›

Bir di¤eri asimetrik (fiekil 6). Bunda çift anahtar var; birisi
özel, birisi genel; birisi gizli veya aç›k olarak literatürde ifade
edilen yaklafl›m. Bu çift anahtar, birbirleriyle mant›ksal olarak
bir iliflkisi olan bir yaklafl›md›r. Burada, bir anahtarla
flifreledi¤imiz di¤er anahtarla deflifre ediyoruz. Burada yeflil
anahtar bizim aç›k anahtar›m›z›, k›rm›z› anahtar da gizli
anahtar›m›z›, kifliye özel anahtar›m›z› ifade etsin. Bir mesaj›
karfl› tarafa göndermek istiyorsak, karfl› taraf›n aç›k anahtar›n›
kullanmam›z gerekir. Bu, flu demek: Aç›k anahtarlar herkesin
bildi¤i anahtarlar, ama özel anahtar sadece kiflide var.

fiekil 7: Asimetrik fiifreleme

Diyelim ki, Say›n Baflkan›m›za bir mesaj göndermek istiyo-
rum (fiekil 7). Baflkan›m›z›n aç›k anahtar›n› ben biliyorum;
Baflkan›n aç›k anahtar›yla mesaj› flifreleyip baflkana
gönderdi¤im anda, Baflkan›m›z da kendi özel anahtar›yla bu
mesaj› deflifre edebiliyor. Burada flu var: Özel anahtar sadece
kendisinde oldu¤u için, bunu sadece kendisi aç›yor. Bak›n, biraz
önce binlerce kiflide olmas› gereken anahtar burada tek kifliye
indirgeniyor; aç›k anahtar herkeste olmak flart›yla.

Elektronik imzaya geldi¤imizde, elektronik imza, biraz önce
izah etti¤im simetrik ve asimetrik veya tek veya çift anahtar
çiftiyle bu ifllemleri gerçeklefltiriyor. Elektronik imza, aç›k mesaj›
flifrelemiyor, sadece kimlik kan›tlama için kullan›l›yor. Bak›n,
burada aç›k bir mesaj, göndericinin özel anahtar›yla, sadece bana
ait olan özel anahtarla imzal›yorum doküman›, dokuman›n
sonuna bir imza eklentisi yap›yorum. Biraz önce, Elektronik ‹mza
Kanununda, “Mant›ksal iliflkisi bulunan” demifltik. Mesaj imzas›n›
mesaja ekleyip karfl› tarafa iletiyorum. Karfl› taraf, benim aç›k
anahtar›m› herhangi bir servis sa¤lay›c›dan elde edebilir veya
herhangi bir ortamdan elde edip açabiliyorsa, Baflkan›m›z flundan
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emin: “Bu mesaj, fieref Sa¤›ro¤lu’ndan gelmifltir.” diyor. Çünkü
özel anahtar sadece bende var; “O aç›ld›¤›na göre, bu kifli budur”
diyor. Karfl›l›kl› olarak bunu yer de¤ifltirirsek, Baflkan bana gön-
dermek istedi¤inde, kendi anahtar›yla mesaj› flifreleyip bana gön-
deriyorsa, ben de Baflkan›n aç›k anahtar›n› Internet'ten veya bu
hizmeti veren kurulufltan alm›flsam, bunu açabiliyorsam, karfl›l›kl›
olarak bu haberleflmeyi sa¤layabiliyoruz. Kimlik kan›tlamay› bu
flekilde hallettik, karfl›l›kl› olarak kimli¤imizi do¤ruluyoruz birbir-
imizi. Elektronik imza mekanizmas› bunu sa¤l›yor. 

fiekil 8: Aç›k Anahtarl› ‹mzalama

Özet, mesaja ba¤l› olarak üretilen bir bit dizisi asl›nda, mesa-
ja eklenen ve eklendikten sonra da yine özel anahtar ve aç›k
anahtar kullan›larak mesaj›n flifrelenip karfl›ya gönderildi¤i veya
flifrelenip al›nd›¤› yaklafl›mlar› içeren bir güvenlik unsurunu
sa¤layan bir mekanizma. Bak›n, biraz önce imza eklemifltik, flu
anda özeti de mesaja ekleyip karfl›ya gönderiyoruz (fiekil 8). Karfl›
taraf bunu ald›¤› zaman da, gönderilen mesaj›n özetini ç›kar›yor,
mesajla beraber gelen özeti karfl›laflt›r›yor, içeri¤inde bir
de¤ifliklik olmad›¤› test ediyor, test ettikten sonra art›k bunun
güvenli olarak; yani bir ortamdan di¤erine de¤ifltirmeden
tafl›nd›¤›n› teyit ederek, bütünlük unsurunu da sa¤l›yor. Bak›n,
biraz önce kimlik kan›tlamay› ifade ettik, flimdi özetlemeyi de
sa¤lad›k. Dört unsurdan ikisini sa¤lam›fl olduk. Bu iki unsuru
sa¤lad›k, ama güvenlik bir yap-boz dedik. Bu yap-bozu tamamla-
mad›¤›n›z sürece yüksek bir güvenlikten bahsetmek mümkün
de¤il. Bunu sa¤lamak için bir aç›k anahtar altyap›s› kullanmam›z
gerekiyor. Bu aç›k anahtar altyap›s›, sertifika makam›, kay›t
makam› gibi bu hizmetleri verebilen ortamlardan olufluyor. Bu
ortamlara bakt›¤›m›zda, ortada bir makam var; bu makam, bu
üniversiteyse sektörlük bir kimlik veriyor veya bir kurum ise
kurumun verdi¤i bir kimlik gibi düflünebilirsiniz. Bu kimlikler belli
bir politika ve prensipler dahilinde üretiliyor. Bu üretilirken de,
uluslararas› bilgi güvenli¤i standartlar›na uygun olarak üretiliyor.
Tabii, uluslararas› kabul görmesi için bunun olmas› gerekiyor.

Sertifikay›, kiflinin bilgilerine göre, kiflinin bilgilerini içeren
ve kiflinin anahtarlar›n› içeren bilgiyi elektronik ortamlarda
kiflinin kiflisel özelliklerini göstermesi aç›s›ndan kullan›lan bir
kimlik belgesi gibi düflünebilirsiniz. 

Aç›k anahtar altyap›s› içerisinde de, bir kifli di¤erine mesaj
gönderirken inkar edememeyi ve bir kifli di¤erine mesaj gön-
derirken gizlili¤i sa¤layaca¤› altyap›y› sunan mekanizma olarak
ifade ediyoruz. 

fiekil 9: Sertifikan›n say›sal olarak gösterimi

Sertifika dedi¤imiz fley, kiflinin bilgilerini içeren, nereden
ald›¤›n›, sertifikan›n kimin taraf›ndan verildi¤ini say›sal olarak
gösteren bir yaklafl›m(fiekil 9). Sertifikalar baz› kullan›m
amaçlar›na göre s›n›fland›r›labilir. 

fiekil 10: Sertifika al›m gösterimi

Küçük bir demo yap›p, bu sunumu sonland›ray›m. Bir A kiflisi
bir sertifika alaca¤› zaman, sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›na bir
baflvuruda bulunuyor, kendisine bir anahtar ve verdi¤i bilgilere
göre bir sertifika üretiliyor, bu sertifika deposunda yay›nlan›yor
(fiekil 10). Bu, flu demek: Bu ortamda bundan sonra hizmet alacak
herhangi bir kifli rahatl›kla kendisi de gidip elde edebilir. Kiflinin
bilgisini ve aç›k anahtar›n› burada yay›nl›yor ve kifliye bilgisini
veriyor, “Bundan sonra sen bu ortamda haberleflebilirsin” diyor. 

fiekil 11: Sertifika ile haberleflme
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Bak›n, A’y› B ile haberlefltirelim isterseniz (fiekil 11). B, A’ya
bir mesaj göndermek istiyor; ama A’n›n aç›k anahtar›n› bilmiyor.
Hemen gidiyor sertifika deposuna, sorguluyor, “A’n›n aç›k
anahtar› sizde var m›?” diyor. Hemen sertifika deposu diyor ki,
“Tamam, A’n›n aç›k anahtar› burada.” A’n›n aç›k anahtar› ve
kiflisel bilgileri sertifika olarak kifliye geliyor. Kifli, bundan sonra
A’n›n aç›k anahtar›yla bir mesaj› imzalay›p A’ya gönderiyor, A da
kendi özel anahtar›yla bu mesaj› aç›p okuyabiliyor. Burada,
haberleflmede bir gizlili¤i sa¤layabiliyoruz. 

fiekil 12: Sertifika ile haberleflme

Ama burada e¤er A kendi özel anahtar›yla bir mesaj› flifre-
leyip karfl›ya iletiyorsa, karfl› da bunu hemen gidip sorguluyor,
“Ben, A’y› tan›m›yorum” diyor, hemen A’n›n aç›k anahtar›n› ser-
tifika deposundan istiyor, istedikten sonra da bu mesaj› açabiliy-
or (fiekil 12). Dolay›s›yla, burada da kimlik do¤rulama amac›yla
bunun kullan›ld›¤›n› belirtmekte fayda var. 

Elektronik imza nerede kullan›l›yor; günlük hayat›m›zda her
yerde kullan›l›yor. Cuma günü yap›lan sabah panelinde de,
Turkcell mobil imzan›n günlük hayat›m›za geçti¤ini ifade
etmifltik. Art›k sadece elektronik imza de¤il, cep telefonlar›
üzerinden de bu elektronik imzay› kullanabilece¤imizi ifade ede-
lim. Birçok bankada flu anda birçok ifllemi gerçeklefltirebilmek
için elektronik imzal› ifllem yapmak mümkün.

KAYNAKLAR
fieref SA⁄IRO⁄LU ve Mustafa ALKAN, Her Yönüyle Elektronik
‹mza, Grafiker Yay›nlar›, Ekim 2005, Ankara.
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T
ELEKOMÜN‹KASYON Kurumu 2000 y›l›nda kuruldu.
Serbestleflen telekomünikasyon sektöründe rekabet
ortam›n›n tesis edilmesi ve tüketici haklar›n›n korunmas›

amac›yla kuruldu. Piyasaya girifllerini de düzenliyor tabii ki.
Telekomünikasyon sektöründe hizmet verecek sermaye flirket-
leri Telekomünikasyon Kurumundan lisans al›yorlar, imtiyaz
sözleflmesi imzal›yorlar. GSM operatörleri öyle, Türk Telekom da
Telekomünikasyon Kurumuyla imtiyaz sözleflmesi imzalayarak
hizmet verebiliyor. Telekomünikasyon ruhsat› al›narak hizmetler
verilebiliyor ve genel izin almak suretiyle hizmet verilebiliyor. 

Bir baflka görevi daha var Telekomünikasyon Kurumunun; o da,
biraz evvel fieref hocam›n bahsetti¤i elektronik imzayla ilgili elek-
tronik sertifika sa¤layan servis sa¤lay›c›lar›n yetkilendirilmesi ve
daha sonra denetimlerinin sa¤lanmas› noktas›nda da görev
yap›yor. Bu k›sa bilgilendirmeden sonra, belki soru-cevap k›sm›nda
da Telekomünikasyon Kurumunun ifltigal alan›yla ilgili sormak iste-
dikleriniz olabilirse sorabilirsiniz.

Bu arada flunu da söyleyeyim: 7 tane de bölge müdürlü¤ümüz
var. Bunlardan bir tanesi de Diyarbak›r'da. Ayn› zamanda,
Telekomünikasyon Kurumu, frekans kullan›m›yla ilgili de sa¤l›kl› bir
frekans kullan›m› görevlerini de yerine getiriyor. Bölgelerimizde
a¤›rl›kl› olarak bu konularda da faaliyetlerini yürütüyorlar. Bu otu-
rumumuza konu olan sunuma geçiyorum flimdi. Konumuz,
Kurumsal Alanda Yurttafll›k Hizmetleri. Kurumsal alan deyince, bu
sunum çerçevesinde kamu kurumlar›n› ele alaca¤›z, di¤er özel
kurumlar› ele almayaca¤›z. Yurttafll›k hizmetlerinden de
kastetti¤imiz, bu sunum çerçevesinde kamu kurumlar›n›n verdi¤i
kamu hizmetleri olacak. Bunlar›n örneklerini de afla¤›da sayd›k
(Vergi ödemeleri, Sigorta ifllemleri, Tapu ifllemleri, Gümrük ifllem-
leri, Ehliyet/pasaport baflvurular›, E¤itim, Sa¤l›k, Ulafl›m).

“E-devlet ne demek?” diye bakt›¤›m›zda, e-devleti, devletle vatan-
dafl aras›ndaki iliflkinin elektronik ortamda sunulmas› olarak tarif ede-
biliriz. Bunun kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi ifadeleri var
tan›mda. Buradaki güvenlilikten kas›t, yine biraz evvel detaylar›yla
sunuldu¤u üzere, esasen elektronik imzayla bu ifllerin yap›l›yor olmas›.
fiunu ifade etmekte fayda var: Elektronik imza, 5070 say›l› Kanunla,
elle at›lan ›slak imza ile ayn› hukuki sonucu do¤uruyor, ayn› ispat
gücüne sahip ve mahkemelerde elektronik imzayla yap›lan bir ifllem
ihtilafl› bir hale gelir ve mahkemelere tafl›n›rsa, elektronik imza kesin
delil niteli¤inde. Onun için, elektronik ortamlarda hukuken geçerli bir
ifllem yapabilmek için elektronik imzay› kullanmak laz›m. 
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GELENEKSELLEfiEN DEVLET E - DEVLET

Pasif Yurttafl Aktif-Müflteri-Yurttafl

Ka¤›t Temelli ‹letiflim Elektronik ‹letiflim

Dikey/Hiyerarflik Yap›lanma Yatay/Koordineli A¤ Yap›lanmas›

Yönetimin Veri Yüklemesi Yurttafl›n Veri Yüklemesi

Eleman Yan›t› Otomatik Sesli Posta, Ça¤r› Merkezi, vb

Eleman Temelli Denetim Mekanizmas› Otomatik Veri Güncellemesiyle Denetim

Nakit Ak›fl›/Çek Elektronik Fon Transferi (EFT)

Tek Tip Hizmet Kiflisellefltirilmifl/Farkl›laflt›r›lm›fl Hizmet

Bölümlenmifl/Kesintili Hizmet Bütünsel/Sürekli/Farkl›laflt›r›lm›fl Hizmet

Yüksek ‹fllem Maliyetleri Düflük ‹fllem Maliyetleri

Verimsiz Büyüme Verimlilik Yönetimi

Tek Yönlü ‹letiflim Etkileflim

Uyruk ‹liflkisi Kat›l›m ‹liflkisi

Kapal› Devlet Aç›k Devlet

Tablo-1 : Geleneksel devlet ile e-devletin karfl›laflt›rmas›
{Kaynak: Uçkan, Ö., 2003, “E-Devlet, E-Demokrasi ve
Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yap›lanmas› için
Strateji ve Politikalar-I” Literatür Yay›nc›l›k, s.47}

Elektronik devletle geleneksel devlet aras›nda bir karfl›laflt›rma
var; Tablo-1 Say›fltay dergisinde yay›nlanan bir yay›ndan al›nmad›r.
Geleneksel devlette pasif yurttafl anlay›fl› varken, e-devlette aktif
yurttafl› görüyoruz, müflteri kimli¤i daha hâkim. Ka¤›t temelli
iletiflim yerine elektronik iletiflim mevcut. Dikey hiyerarflik
yap›lanma yerine, e-devlette yatay, koordineli a¤ yap›lanmas›
hâkim. Fazla vakit almayay›m diye bunu da geçiyorum.
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Tablo -2: E-devlet kullan›m›   
{Kaynak: TBD, e-Devlet: Türkiye’deki Geliflmeler, 

Çal›flma Grubu Raporu, 2002}

E-devlet kullan›m›na bakt›¤›m›zda, Türkiye'nin düflük seviyede
oldu¤unu görüyoruz (Tablo -2). Ancak, Türkiye de elbette bu elek-
tronik devlet uygulamalar›na, taa 1970’lerden beri s›cak bak›yor ve
2002 y›l›nda Acil Eylem Plan›yla “E-Dönüflüm Türkiye” Projesi
bafllatt›. Bu projenin amac›, vatandafllara daha kaliteli ve h›zl› kamu
hizmeti sunabilmek; kat›l›mc›, fleffaf, etkin ve basit ifl süreçlerine
sahip olmay› ilke edinmifl bir devlet yap›s› ortaya koymak. Bir ay
öncesinde yeniden bu E-Dönüflüm Türkiye Projesinin kurullar›
oluflturuldu. Daha önce, Abdüllatif fiENER Beyin Baflkanl›¤›nda,
Ulaflt›rma Bakan›, Sanayi Bakan› ve DPT Müsteflar› ile Baflbakanl›k
Müsteflar›ndan oluflan E-Dönüflüm Türkiye ‹cra Kurulu vard› sadece.
fiimdi daha farkl› bir yap› oluflturuldu. Kat›l›m›n yüksek olmas› için
üçlü bir yap› oluflturuldu. Di¤er bakanl›klar, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
‹çiflleri Bakanl›¤› da bu kurullarda yer ald›. 2006 -2010 y›llar› aras›n›
kapsayan “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan›” haz›rland›. Burada
2.9 milyar Yeni Türk Liral›k bir yat›r›m beklentisi var ve 111 tane de
eylem var bu Bilgi Toplumu Stratejisi içerisinde. Biraz sonra onlar-
dan baz› örnekler verece¤iz. 

ÖRNEK YURTTAfiLIK H‹ZMETLER‹
Kullananlar›n›z mutlaka vard›r; SSK’n›n “E-Bildirge Projesi”

halihaz›rda hizmet vermekte. 2004 y›l›nda bafllayan bir uygula-
ma. ‹flverenler, çal›flt›rd›klar› iflçilere ait sigorta prim belgelerini
Internet üzerinden veriyorlar, bildirimlerine ait tahakkuk
ödemelerini otomatik ödeme ve Internet bankac›l›¤› yoluyla
yapabiliyorlar. ‹fllemlerin daha kolay ve çabuk yap›lmas›
sa¤lan›yor böylece. fiubat 2006 itibar›yla 951000 iflyerinin
870000’i internet üzerinden e-bildirgeyle ifllem yapabiliyor.
2005 y›l›nda elektronik sertifika hizmet sa¤lay›c›lar›n›n da art›k
bu elektronik imza sektöründe hizmet vermesiyle, bu hizmet-
lerin de tamam› belli bir geçifl süresi sonras›nda elektronik imza-
yla verilebilir olacak. Beklenti o. Buradan da, kuyruklarda geçen
iflgünü kay›plar› önlendi -bunlar çok ilgi çekici rakamlar- ve 2
milyar dolarl›k tasarruf sa¤land›. Bu, örneklerden biriydi.

Di¤er bir örnek, Gümrük Müsteflarl›¤›n›n “E-Gümrük Projesi”.
Bu da 2003 y›l›nda bafllad›. 113 gümrük idaresi otomasyona
geçmifl durumdayd›, ama flu bilgiyi vereyim: Çarflamba günüydü
san›yorum, Gümrük Müsteflarl›¤›, mobil elektronik imzayla, bun-
dan böyle ithalat yapan ithalatç›lar›n gümrü¤e yapt›klar›
baflvurular› da Internet üzerinden mobil elektronik imza kullan-
mak marifetiyle yapabilmenin uygulamas›n› bafllatt›. Orada
verdikleri bilgi, 120 tane gümrük idaresinin 117’sinin otomasyona
geçti¤i ve tüm d›fl ticaret ifllemlerinin elektronik ortamda gerçek-
lefltirildi¤i yönündeydi. Burada da yine ciddi bir maliyet düflümü
söz konusudur. Burada en önemlisi, Gümrük Müsteflarl›¤›n›n

müflterileriyle gümrük memurlar›n›n yüz yüze gelmesini önlüyor.
En önemli noktalardan biri bu; nakit paran›n getirdi¤i zorluklar ve
potansiyel riskleri, potansiyel risklerin ne oldu¤unu tahmin ediy-
orsunuz san›yorum olabildi¤ince en aza indirdi. 

Üçüncü bir örnek Tapu Kadastro Genel Müdürlü¤ü. Burada da bir
“TAKB‹S Projesi” var. Burada da, tüm arazi bilgileri, tapu kay›tlar›,
haritalar güncellefltiriliyor ve bunlar bilgisayar ortam›na aktar›l›yor.
Dolay›s›yla, bu bilgilere güvenli bir flekilde eriflim sa¤lan›yor ve insan
kaynakl› hatalar da ortadan kald›r›l›yor. Bu projeleri h›zl› geçiyorum,
çünkü bu projelerin ayr›nt›lar›n›n hepsi Internet'te var zaten. Ana
bafll›klar›yla h›zla geçeyim istiyorum.

Emniyet Genel Müdürlü¤ünü “POLNET Projesi” var; 2005 y›l›nda
hayata geçmifl. Adalet Bakanl›¤›n›n “UYAP Projesi” en bilinen projel-
erden birisi. Burada, 88 a¤›r ceza mahkemesi, adliye, 135 adet birim
ba¤l›. Elektronik imzay› kullanan bir proje bu, elektronik imza kullan-
mak suretiyle avukatlar bürolar›ndan do¤rudan UYAP’a girmek mar-
ifetiyle davalar›n› takip edebiliyorlar, dava dosyalar› açabiliyorlar,
dava dosyalar›na ulaflabiliyorlar. Bunun da tabii ciddi yarar› var; yarg›
sisteminde, hepimizin flikayet etti¤i, yarg› süreçlerinin çok uzun
olmas›. Burada da bu sistem, hâkimlerin, savc›lar›n, çok daha h›zl› bir
flekilde, oturduklar› yerden birçok bilgiye h›zla eriflebilmelerini,
dolay›s›yla yarg› sürecini de olabildi¤ince makul bir süreye çekmeye
katk› sa¤layacak. Elbette, burada da personel, haberleflme ve
k›rtasiye giderlerinden ve zamandan ciddi bir tasarruf sa¤lan›yor.
Burada bir bilgi vard›; Adalet Bakanl›¤›n›n Bilgi ‹fllem Daire Baflkan›,
bu uygulamayla 40 bin ton ka¤›t tasarrufundan bahsediyordu. 

Maliye Bakanl›¤›n›n “MEDOK Projesi” var. Belki salondaki
kat›l›mc›lardan baz›lar› kullan›yordur bunu, burada da ciddi bir tasar-
ruf söz konusu. 2006 y›l› için 29,8 milyar beyanname Internet'ten
al›nm›fl ve y›ll›k 3 milyar dolar tasarruf sa¤lanm›fl. 

“MERN‹S Projesi” en eski, en bildik projelerden biri. Her ne kadar
burada “2002 y›l›nda bafllanm›fl” yazm›flsak da, biliyorsunuz, 70’li
y›llarda temelleri at›lan bir proje; ama 90’l› y›llarda bilgisayar
teknolojilerindeki ilerlemeyle h›zland› ve 2002 y›l›nda bafllad›.
Bildi¤im kadar›yla, flu anda da 100’ün üzerinde kurum MERN‹S’ten
hizmet al›yor. Bizim bir hizmetimiz var; yine bunu da biliyorsunuz-
dur. Telekomünikasyon Kurumu da “Mobil Cihaz Kay›t Projesi” yapt›.
Bu da 5392 say›l› Kanunla, kay›p, çal›nt›, kaçak ya da elektronik kim-
lik bilgisi de¤ifltirilmifl cihazlar›n kullan›m›n›n engellenmesine yöne-
likti. Bununla ilgili bir proje bu; Tüm ithalatç›lar, ithal ettikleri cep
telefonlar›n›n IMEI numaralar›n›, elektronik kimlik bilgilerini Kuruma
bildirmek suretiyle kay›t alt›na ald›r›yorlar. Aksi takdirde, yurda ille-
gal yollarla sokulan cihazlar sisteme tan›mlanmad›¤› için telefon
hizmeti alam›yor. Çal›nan telefonlar da, yine bu sistemde kurulan bir
ça¤r› merkezine ihbar yapmak suretiyle kapat›labiliyor. Böylece,
çalan›n da ifline yaram›yor, ekonomik bir de¤eri de olmuyor. 

E-belediyeler var yine bilinen. Bütün bu hizmetlerin bir kap›dan
yap›labilmesine olanak sa¤layacak, yurttafllar›m›z›n daha kolay ve
güvenli ulaflabilmesini sa¤layacak bir “E-Devlet Kap›s› Projesi” var.
Bu da bu senenin Eylül ay›nda 3 -4 tane pilot uygulamayla bafllaya-
cak. Turksat A.fi.’nin yürüttü¤ü bir proje. 

Bilgi Da¤›l›m›ndaki Dengesizlik Sonucunda Oluflan En Büyük
Tehlike: SAYISAL UÇURUM!

Say›sal uçurum da çok önemli bir konu esas›nda, bu panelin de
do¤rudan konusu de¤il; ama say›sal uçurum da, bildi¤iniz gibi, bilgi
da¤›l›m›ndaki dengesizlik sonucu oluflan en büyük tehlike. Türkiye de
bu tehlikeyi en yak›ndan yaflayan bir ülke. Bilgiye eriflmede, bilgiyi
kullanmada bölgeleraras› ciddi farkl›l›klar var; bunu da azaltman›n
yollar›n› bulmam›z laz›m. 
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T
ÜB‹DER, Türkiye'de biliflim firmalar›n›n oluflturdu¤u bir
meslek örgütü. Ülkenin 5 ilinde flubemiz var; onlardan birisi
Diyarbak›r. Ayn› zamanda, bu paneli destekleyen kurumlar

aras›nda yer al›yoruz. Burada asl›nda insanl›¤›m›z tarihi boyunca
oluflturdu¤u iki önemli buluflu konufluyoruz; ama her buluflu de¤il
de, bu iki önemli buluflu niye konufluyoruz? Bilgisayar ve Internet,
geçen yüzy›lda bulunmufl iki önemli bulufl. Geçen yüzy›l›n önemli
iki buluflu, ama tek önemli buluflu de¤il. Geçen yüzy›lda bir dizi
önemli bulufl oldu. Mesela, atom parçaland›, baflka fleyler oldu,
uzay teknolojisi bulundu. Ama biz, bugün burada bilgisayar ve
Internet'i konufluyoruz, dünya yayg›n olarak bilgisayar ve
Internet'i konufluyor. Çünkü baz› bulufllar sosyal iliflkileri, toplum-
sal yap›y› köklü bir biçimde ve geri dönülemez biçimde
dönüfltürüyor; sadece yenilemekle kalm›yor, dönüfltürüyor,
de¤ifltiriyor, baflka bir hale getiriyor. Tarihte böyle bulufllar var;
örne¤in, yaz› böyle bir bulufltur, rakam böyle bir bulufltur, at
üzengisi böyle bir bulufltur. At üzengisi bulundu¤u için büyük tar-
ihsel göçler olmufltur ve insanl›¤›n bütün sosyal dokusu
de¤iflmifltir; çünkü at üzengisi, at üzerinde saatlerce ve günlerce
inmeden yol almay› sa¤lam›flt›r. Bugün biz, at üzengisinin çok
önemli bir tarihsel bulufl oldu¤unu ya an›msam›yoruz ya da
düflünmüyoruz. Gelecekte bir gün, insanl›k da Internet ve bilgisa-
yar›n çok önemli bir bulufl oldu¤unu ya an›msamayacak ya da
üzerinde düflünmeyecek. Hiçbirimiz asl›nda bilgisayar›n ve
Internet'in hayat›m›za ne zaman girdi¤ini, girdikten önceki ve
sonraki de¤iflimin ne oldu¤u üzerine düflünmüyoruz. Onun için
de, o bize bir evren oluflturuyor ve biz, onun içinde yer almaya
bafll›yoruz. Ama Internet ve bilgisayar, yaflam›m›z› köklü bir
biçimde de¤ifltirdi. Ne yapt›? Bugün dünyan›n küçülmesinden söz
ediyoruz. Asl›nda dünyay› küçülten fley Internet oldu. Bildi¤imiz
fiziki evrenin d›fl›nda, herkesin herkesten haberdar oldu¤u bir
evren yaratt› bize. Bir yerden bir yere gitmek için, bir yerden bir
yere haberleflmek için, herhangi bir yerdeki bir olayla iliflki kur-
mak için, bir yerdeki bir toplant›ya kat›lmak için fiziken mekân
de¤ifltirmemizin gere¤i ortadan kalkt›.

Bugün, bilgisayar›n bafl›na oturabildi¤imiz ve Internet'e
ba¤land›¤›m›z herhangi bir yerden, uygun donan›mlar yard›m›yla,
dünyan›n herhangi bir yerinde bu toplant›y› yapabilirdik, fiziken
buraya toplanmam›z gerekmezdi, bu kat›l›mc›lar›n tümü bulun-
duklar› yerde bu toplant›y› fiilen izliyor olabilirlerdi ve fiilen
kat›l›yor olabilirlerdi, soru sorabilirlerdi, yan›t alabilirlerdi,
konuflmac›lar konuflmalar›n› bu ortamda yapabilirlerdi. 

Kuflkusuz, bilgisayar önemli bir bulufl. Daha do¤rusu, bilgi
teknolojileri önemli bir bulufl. Bunun hayat›m›za katt›¤› önemli
de¤ifliklikler var; onlar›n bir k›sm›n› benden önceki de¤erli
konuflmac›lar anlatt›. Anlatt›klar› her fley asl›nda bilgisayar›n
hayat›m›z› de¤ifltirmesi üzerine, yaflant›m›zdaki yeri üzerine
seçkin örnekler. Mesela, ülkemizde 52 milyon 662 bin 709 GSM
abonesi oldu¤unu söyledi Mustafa Bey. Yani 52 milyon kifli bilgi
teknolojileri sayesinde mobil haberleflebilir duruma geldi. 

Dünya çap›nda yap›lm›fl bir araflt›rmada, “Son 25 y›lda insan
hayat›n› etkileyen 25 önemli bulufl nedir?” sorusuna verilmifl
yan›t, birinci s›radaki yan›t Internet olarak ç›k›yor. Bugün
dünyaya bakt›¤›m›zda, 1 milyar kullan›c›n›n Internet kulland›¤›n›
görüyoruz. Yani dünyadaki her 7 insandan birisi Internet
ortam›nda yer al›yor, birbiriyle haberlefliyor, iletiflim kuruyor,
farkl› dillerde olmalar›na ra¤men ortak iletiflim kurabiliyorlar ve
genifl bir sanal a¤›n içerisinde yer alabiliyorlar. Bildi¤imiz
dünyaya paralel bir baflka evrenden söz ediyoruz asl›nda. Orada
biz yer al›yoruz, ama biz yer al›yormufluz gibi düflünmüyoruz.
Bildi¤imiz bu dünyada ne oluyorsa, Internet dünyas›nda ayn›s›
oluyor; bu dünyada kimler yap›yorsa onu, Internet dünyas›nda
ayn› insanlar yap›yor. 

Her gün 430 milyon bilgisayar Internet'e ba¤lan›yor dünya-
da. 120 milyon alan ad› var, yani 120 milyon tane fiilen adres var
Internet'te. 120 milyon aktif web sitesi var, 20 milyar web sayfas›
var bu web sitelerinin içerisinde -Internet'ten bilgi ak›fl›n›n boyu-
tunu göstermesi aç›s›ndan söylüyorum- ve 60 milyon kifli,
neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar kifli Internet'te günlük
tutuyor, yani Internet üzerinde günlü¤ünü yaz›yor. Yaflam›m›za
getirdi¤i de¤iflikli¤i tahayyül etmek aç›s›ndan oldukça önemli bir
olgudur. Yap›lm›fl araflt›rmalara göre, flu anda dünyada 100 mily-
on video görüntü Internet üzerinden yay›nda.

Peki, Türkiye ne durumda, biz ne yap›yoruz ve biz bu
Internet'in hayat›m›za getirdi¤i de¤iflikliklerden ne ölçüde yarar-
lan›yoruz? Türkiye'de 17 milyon kullan›c› oldu¤u tahmin ediliyor.
Internet'e kay›tl› 1,5 milyon bilgisayar oldu¤u varsay›l›yor. 120
bin ‘tr’ uzant›l› alan ad› var, 500 bin de ‘com’ ve benzeri uzant›l›
alan ad› var. Türkiye'de 3,2 milyon genifl bant ba¤lant› üzerinden
kopmadan Internet'e ba¤l› kalmak art›k mümkün. Ama dünyan›n
baflka ülkeleriyle k›yaslad›¤›m›zda, bizim durumumuz oldukça
geri bir yerde. Zaten benden önceki konuflmac›lar›n yapt›klar›
sunumlarda da bunu gördük. Yani almam›z gereken ve h›zla iler-
lememiz gereken bir yol var. 
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B‹LG‹SAYAR VE ‹NTERNET‹N
HAYATIMIZDAK‹ YER‹

Nuri ÖDEM‹fi
TUB‹DER Yön. Kur. Eski Baflkan›
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Peki, bugünkü toplumsal halimizle bilgisayar ve Internet
evreninin gereklerini karfl›layabilir miyiz; hay›r. Çünkü bilgisayar
ve Internet teknolojisinin gereklerini yerine getirmek için, bizim
bir dijital s›çrama yapmam›z gerekiyor. Biliyorsunuz, geçen
yüzy›la gelirken, yani 1800’lerin sonu ve 1900’lerin bafl›nda
endüstriyel bir devrim yaflad› dünya, bir endüstriyel dönüflüm
oldu. O endüstriyel dönüflümde, o dönüflümün gereklerini
karfl›layamayan toplumlar, yüzy›l›n sonuna geldi¤imizde,
1900’lerin sonuna geldi¤imizde, dünyan›n geliflmifllik trendinden
kopmufl toplumlar haline geldiler. Türkiye için ve Türkiye gibi
ülkeler için tehlike, bilgi teknolojileri cahili toplum haline gelme
tehlikesidir; yani toplumumuzu bilgisayar okur-yazar› haline
getirmemiz gerekir. Bir alfabeyi ö¤renir gibi, bilgi teknolojilerini
ö¤retir hale gelmemiz gerekir. Türkiye'de yaflayan her insan›n,
bilgisayar›n bafl›na oturdu¤unda Internet'e ba¤lanabilir olmas›
gerekir, elektronik posta al›p veriyor olmas› gerekir, derdini
anlatabiliyor olmas› gerekir, bilgisayar kullanabiliyor olmas›
gerekir ve bilgisayar üzerinden kamu hizmetlerine eriflmeyi
ö¤renmifl olmas› gerekir ya da kamuya talebini iletmeyi,
yans›tmay› ö¤renmifl olmas› gerekir. 

Örne¤in, seçmen listeleri Internet ortam›na aktar›ld›, hangi
sand›kta oy kullanaca¤›m›z› biliyoruz. Bütün seçmen listesi bura-
da, 43 milyon küsur seçmen listesi orada; yani 43 milyon seç-
men, kendisinin hangi sand›kta oy kullanabilece¤ini, kay›tl› olup
olmad›¤›n› Internet üzerinden görebilir. Gerçekte, Türkiye'de
bunu kaç kifli görebilir; yaklafl›k 17 milyon kifli görebilir. Aradaki
insan, bilgisayar ve Internet aç›s›ndan cahildir, okur-yazar
olmayan insand›r; yani onu bilemez, bafl›na oturup ona bakamaz,
kendisine ait bilgiye eriflemez durumda. Türkiye'nin esas olarak

bu uçurumu aflan bir planlamaya, bir stratejik planlamaya ihtiy-
ac› var, bilgisayar okur-yazarl›¤› seferberli¤ine ihtiyac› var. Bunu
yapt›¤›m›z zaman, bilgisayar ve Internet'in hayat›m›zdaki yerini
her vatandafl›n hissetti¤i bir fley haline getirebilece¤iz. Bizim
için bir evren, hepimiz için.

Biz bilgisayara giriyoruz, oradan bilgi sahibi oluyoruz,
araflt›r›yoruz, ö¤reniyoruz, sonuçlar›na bak›yoruz, bir
de¤erlendirme yap›yoruz, veriyi iflliyoruz, veri tekrar geri
dönüyor, kamu yönetimine etkin müdahale edebiliyoruz,
be¤enmedi¤imiz fleyi flikayet ediyoruz, flikayetimize yan›t ver-
iliyor, daha be¤enmezsek protesto ediyoruz, fiili protestoya
geçiyoruz, yani taleplerimizi iletiyoruz filan. Ama bu, 17 milyon
kifli için, bütün s›n›rlar›n› zorlasan›z da 17 milyon kiflinin yapa-
bilece¤i fley. Toplumun geriye kalan 60 milyonu bu evrenin
d›fl›nda kal›yor. Mustafa Beyin sözünü etti¤i, “Dijital bölünme”
dedi¤i tehlike esas olarak böyle bir tehlike. Bilgisayar ve
Internet'in toplumsal yaflam›m›zdaki yeri üzerinde düflünürken,
bunu nas›l halledece¤imiz üzerine düflünmemiz gerekir. Kamu
yönetimiyle birlikte belki bunu halledecek bir ad›m atmas›
gerekir bu giriflimde bulunan sivil toplum örgütlerinin ve kurum-
lar›n. Yani Türkiye'nin bilgisayar›n ve Internet gibi bir buluflun
bütün sonuçlar›ndan yararlanabilmesi içini yapmam›z gereken
ve yürümemiz gereken yol belli. Bu yolu nas›l yürüdü¤ümüz,
gelecek yüzy›l›n sonunda Türkiye'nin ne olaca¤›n› belirleyecek.
Çünkü geçen yüzy›l›n sonunda endüstri devrimine ülkelerin tep-
kileri, onlar›n yüzy›l›n sonunda ne olduklar›n› belirledi. fiimdi
bilgi teknolojilerine verece¤imiz tepki ve onunla kuraca¤›m›z
iliflki de, bu yüzy›l biterken, bizim nas›l bir ülke olaca¤›m›z›
belirleyecek. O nedenle bizim bu ad›m› h›zl› atmam›z gerekiyor.
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B
UGÜN, benden önceki konuflmac›lardan, onlar›n uzant›s›
olarak baz› analizler, ç›kar›mlar yapaca¤›m. Internet'in
teknik boyutundan ziyade, sosyoekonomik ve kültürel etk-

ilerini, bunlar›n toplum üzerindeki yans›malar›n› ifade etmeye
çal›flaca¤›m; yani ne oldu¤u üzerinde konuflaca¤›m asl›nda. Nas›l
olmas› gerekti¤i çok ayr›, kompleks bir konu, onun baflka bir
ortamda tart›fl›lmas› laz›m. Var olan yap› hakk›nda baz›
ç›kar›mlar yapaca¤›m. 

Internet bize neler sa¤l›yor, ilk önce ona bakal›m. “Seçim ve
özgürlük” diyoruz. Do¤ru, seçim ve özgürlük tan›yor; ama
evrensel uzay› 10 olan bir seçimde bize 5 birimlik bir seçim anda
seçim ve özgürlükten bahsedemeyiz, yani bu flekilde özgür bir
seçim ortam›ndan bahsedilemeyece¤ine göre, bunlar› belirtmek-
te fayda var.

fieref hocamdan özür diliyorum, veri ve bilgi kavramlar›na
ben de de¤inece¤im. 

Veri, asl›nda ham bilgi, yani bilginin ifllenmemifl hali.
Enformasyon; information, bilgi, ifllenmifl veri anlam›na gelir.
Farkl› olarak, burada dezenformasyon kavram›na girece¤im.
Çünkü klasik medya ve Internet'te bu dezenformasyonun ne
denli etkili oldu¤unu, toplum içerisinde bunun yans›malar›n›
görüyoruz. ‹letiflim kanallar› kullan›larak, bilginin belli bir amaca
yönelik olarak çarp›t›lmas› ve kitlelere ulaflt›r›lmas› olarak
tan›mlayabiliriz bunu. Internet, ekonomik ve sosyokültürel hayat
içerisinde topluma hangi yerlerde nüfuz ediyor? Di¤er
konuflmac›lar ayr›nt›l› bir flekilde belirlediler. E-devlet, e-ticaret
-yani normal kavramlar›n bafl›na “e” gelip, elektronik hale
gelmesi- e-e¤itim, e-demokrasi, sivil toplumun elektronik ortam
üzerinden yap›land›r›lmas›, fliddet, pornografi ve kumar... Birkaç
fley daha ekleyebiliriz, e-muht›ray› da ekleyebiliriz buraya, yine
ayn› flekilde e-miting. K›saca bunlar›n üzerinden geçelim. 

Internet’in ne sa¤land›¤›na iliflkin, karakteristik özelliklerine
iliflkin bir fleyler söylersek, zaman ve mekândan ba¤›ms›z,
co¤rafi s›n›rlamalar› ortadan kald›ran, uzakl›k ve mesafe
tan›mayan bir iletiflim ortam› sa¤l›yor bize. Anonim karakterli,
yani bir sahibi yok; ne koyarsan›z, içerisine kim bir veri koyarsa
onu kabul ediyor, hak iddia edemiyor. Tabii ki, bu bilginin niteli¤i
yine tart›fl›lacak bir fley. Yafl, cinsiyet, ›rk, dil, din gibi kavramlar-
dan da ba¤›ms›z; yani hiçbir egemen veya otorite veya herhangi
bir karakteristik özelli¤i veya denetimi olmad›¤›n› iddia
etti¤imiz, bunlardan ba¤›ms›z olarak kifli ve kurumlar›n haber-

leflmesini sa¤layan bir ortam asl›nda, çok büyük bir ortam. 
E-devlet, devletin vermesi gereken kamu hizmetlerini

Internet ortam›nda vatandafllara sunabilmesi. Tabii, yurttafllar›n
devlete karfl› yükümlü oldu¤u fleyleri de Internet üzerinden
yapabilmesi söz konusu. Tabii, askerlik de bir yükümlülük; asker-
li¤i de Internet üzerinden yapmak herhalde mümkün olmayacak.
Umar›m olur. 

Uygulamalar› yine Mustafa Bey de ayr›nt›l› olarak belirtti.
Pasaport ifllemleri, s›nav baflvurular›, vergi ifllemleri... Güncel
olmas› bak›m›ndan söylüyorum: fiu anda adres kay›t sistemine
iliflkin bir proje var, MERN‹S’le entegre edilmek üzere yap›lan bir
proje. fiu anda sürüyor. Adres Kay›t Sistemi Yönetmeli¤ine göre,
art›k belli bir yerde, yerleflim yerinde -ikamet adresleri deniliy-
ordu, art›k yeni Yönetmeli¤e göre ikamet kavram› yerleflim yeri
olarak de¤ifltirildi- oturan kifli, adresini beyan etmek zorunda.
Adresi de¤iflti¤i zaman, kifli 20 gün içerisinde beyan edecek. Bu
sayede, kiflilerin adresleri güncel olarak, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaras›na ba¤l› olarak ortak bir veri taban›nda tutula-
cak. Tabii, böyle projeler asl›nda merkezi bürokratik devlet
yap›s›na da çok kolay, çok yararl› fleyler sa¤l›yor; fakat burada
da baz› kavramlar› unutmamam›z gerekiyor. Yani saydam bir
toplumdan bahsedersek, bu gizli bilgilerin gerçekten gizli bir
flekilde hizmet sunumu olarak verilmesi laz›md›r. Onun
haricinde, devletin kendi vatandafl›n›n tüm gizli bilgilerini tüm
kurumlarla paylaflmas› asl›nda çok da kabul edilebilir bir fley gibi
görünmüyor. Cep telefonu ald›¤›mda, ya da bir kart ald›¤›mda,
adres bilgilerimi veya kifli bilgilerimi otomatik olarak o kurumun
görmemesi laz›m. Bunlar›n da iyi düflünülüp, ilgili yönetmelik-
lerinde konulaca¤›n› zannediyorum. 

Ulus-devletlerin oluflumundan bu yana devlet kurumlar›yla
yurttafllar aras›ndaki iliflki asl›nda geleneksel medya üzerinden
sa¤lan›yor. Internet, bu geleneksel medyan›n paradigmas›n›
de¤ifltiriyor. Ne yap›yor; geleneksel medya, devletle yurttafl
aras›ndaki katmanlar› asl›nda çok k›sa bir sürede aflmaya yar›yor. 

E-ticaret, mal ve hizmetlerin minimum maliyetle arz edilmesi
ve s›n›rs›z bir piyasa ortam› yarat›lmas›. Asl›nda e-ticaretin amac›
bu. Bir ticaretin maksimum kâr edebilmesi için, maliyetinin mini-
muma çekilmesi ve maksimum bir piyasada arz edilmesi gerekiy-
or. Yani bu, art›k serbest piyasan›n bir kural› halinde esas al›narak
dolay›s›yla, s›n›rs›z piyasa ve s›n›rs›z müflteri sa¤l›yor Internet.
Siz, dünyan›n herhangi bir yerindeki herhangi bir kifliye mal arz
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edebilirsiniz, o da sizden bir mal talep edebilir. Internet’te
oluflturulan sanal ma¤azalarda, bu ürünlerinizin özelliklerini oraya
girip, ilgili s›n›rs›z müflterinize arz›n› yapabilirsiniz. 

E-e¤itim, asl›nda daha çok uzaktan e¤itim olarak dünyaya
nüfuz etti. Örgün e¤itime alternatif olarak, sanal s›n›ftan, sanal
ö¤retmenden ve sanal ö¤renciden oluflan, mekândan ba¤›ms›z
bir ortam yarat›yor. Nuri Bey de zaten bahsetti; asl›nda sanal
olarak yapabilirdik bu toplant›y›. Konuflaca¤›m›z fleyleri yaz›p,
sizlerden soru alabilirdik. Ayn› flekilde, e¤itim de öyle. Ö¤retmen,
konuyla ilgili dersi anlat›yor, ö¤renciler soru sorabiliyor ve sanal
bir s›n›f ortam›ndan e¤itim verilebiliyor. 

Demokrasi, asl›nda özgür ve ço¤ulcu bir yaflam için bir araç.
Demokrasi, temel insan haklar›, yurttafllar›n her anlamda
kat›l›m› sa¤lamas› yönünde ideallere sahip bir rejimdir. Bunun
için de, demokrasiyle Internet'in asl›nda birbirlerini tamamlaya-
bilir özellikle ilerlemesi gerekir. Internet üzerinden
demokrasinin gerçekten nüfuz edilebilmesi için, yani
demokrasinin tüm farkl› kimlikler üzerinden ifade edilebilmesi
için, öyle bir demokrasi ortam› yarat›lmas› için baz› bileflenlere
ihtiyaç duyuluyor. Bunlar, farkl› kimliklerin Internet'e girmesinin
serbest olmas›, farkl› kimlikler aras›nda bir iletiflim olmas› ve bu
toplumsal talepleri birbirleriyle özgürce tart›flabilmeleri, farkl›
siyasi taleplerini bu alana tafl›yabilmeleri gibi baz› bileflenlere
ihtiyaç duyulmas› gerekiyor. 

Bizi belki de en çok ilgilendiren bir kavram, sivil toplum, onun
Internet’teki yans›malar›. Özgürlükçü ve ço¤ulcu demokrasinin
temeli olan sivil toplum örgütleri, kendilerini daha rahat ifade ede-
bilmelerinin yeni bir boyutu olarak, Internet'i yo¤un olarak kullan-
abilmektedir. Bizler de kendi etkinliklerimizde, hatta bu etkinlikte
Diyarbak›r fiubemiz Internet sitesinden, kendi otomasyon pro-
gram›ndan elektronik mesajlar gönderebilmekte veya sitesinden
yay›nlar yapabilmekte ve kat›l›ma yönelik bir kullan›m olana¤›
yaratmakta sivil toplum örgütleri olarak. 

Sivil toplum örgütleri daha çok nerelerde kullan›yor
Internet'i; haber gruplar›, elektronik forumlar, ba¤›ms›z siteler,
sivil toplumun kulland›¤› daha çok kulland›¤› Internet
ortam›ndaki yans›malar. 

Neler sa¤l›yor; küresel örgütlenmeler ve eylemler,
eflzamanl›l›k, yani belli bir konuda ayn› fikirde düflünen kiflilerin
eflzamanl› olarak beraber hareket etmesini sa¤l›yor, ortak bir
platform sa¤l›yor, sorumlu yerlere bask› unsuru oluflturmay›
sa¤l›yor. Internet üzerinden, mail adreslerine tepki mailleri,
dilekçeler toplanmas› gibi- bunlar›n bir sonucu olarak da asl›nda
kamuoyu oluflturmay› sa¤l›yor diyebiliriz. 

Yine Internet'le gelen baz› kavramlar var; son zamanlarda çok
da konufluluyor. fiiddet, pornografi ve kumar, bunlar flu an için baz›
kurumlar›n Internet'i bu amaçlarla kulland›¤› yayg›n alanlar.
Internet, fliddeti, nefreti, ayr›mc›l›¤› ve bu yöndeki çeflitli tehlikeleri
de beraberinde getirebilmektedir dedik. Kumar, bildi¤imiz kumar›
Internet ortam›nda da yapmak mümkün. Belli hesap numaralar›yla
para yat›rma, o paradan tahsil etme, herhangi bir oyun oynama,
yine Internet üzerinde yayg›n olarak kullan›lan fleyler. Pornografi,
daha çok son zamanlarda çocuk pornografisi olarak nüfuz ediliyor,
daha çok bunun üzerine kuruluyor; ama asl›nda çocuk
pornografisinin d›fl›nda, cinsiyet ayr›mc›l›¤›, bedenlerin meta
olarak kullan›lmas›, fliddet ve sapk›nl›k gibi, insanl›k erdemlerine
ters düflen kullan›mlar da yaratmakta. 

Hemen sonuçlara geçelim. Sonuçlar›m›z yine sosyokültürel
perspektiften olacak. 

Internet'in demokrasiye katk›s› kadar, asl›nda demokrasinin
de Internet'e katk›s› önemlidir. Yani Internet'in belli bir denetim-
den geçmesi gerekebilir belki, ama o denetimin toplumun tüm
kesimleri taraf›ndan saydam bir flekilde oluflturulmas›, belki de
sivil toplum kurulufllar›n›n da içinde oldu¤u bir yap›ya bürün-
mesi gerekecektir. Kamuoyunu yanl›fl yönlendirici bilgilerin
Internet’te denetlenmesini sadece siyasi iktidara b›rakman›n
tehlikeli oldu¤u aç›kt›r. Dezenformasyon, yani bilgilerin ç›kar
amaçl› olarak çarp›t›larak kitlelere sunulmas›n›n önüne geçilme-
si konusunda, ayd›nlara, sivil toplum kurulufllar›na önemli görev
ve sorumluluk düflüyor. 

Internet ortam›nda, özellikle paramiliter örgütlenmeler, çok
kültürlü Türkiye toplumu ve Türkiye kimli¤i alt›nda uyum ve
dayan›flma içerisindeki yurttafllar› bünyesinde bar›nd›ran ülkem-
iz için ciddi bir risk oluflturdu¤u, son olan olaylardan sonra
görülmektedir. Baz› örgütlenmeler, gördü¤ünüz gibi, Internet
cafe’lerden haberleflen, nefret saçan, ötekilefltiren politikalar›
birbirleriyle bu ortamda paylafl›p fliddet eylemlerine geçmekte.
Bunlar›n sonuçlar›n› zaten çeflitli cinayet ve fliddet eylemleriyle
son zamanlarda aç›kça gördük. 
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Ö
NCEL‹KLE, Diyarbak›r'a ilk geliflimde bu kadar güler yüzü
bir arada gördü¤ümden dolay›, ev sahibimiz EMO
Diyarbak›r fiubeye çok teflekkür ediyorum. Bugün burada,

Linux Kullan›c›lar› Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi s›fat›yla
bulunuyorum; ama ayn› zamanda EMO Ankara fiubesinin de
Yönetim Kurulunday›m. Dolay›s›yla, örgütümüzün böyle bir
etkinli¤e imza atmas› çok memnun edici bir durum. 

97 y›l›ndan beri Özgür Yaz›l›m›n içindeyim. fiu anda Türkiye
genelinde iki Özgür Yaz›l›m projesi içinde aktif olarak yer
al›yorum. Bir tanesi, TÜB‹TAK'›n Pardus Projesi; bir di¤eri de,
ülkemizin içinde bulundu¤u, Milli Güvenli¤in konsorsiyumlar›ndan
bir tanesi olan aç›k güvenilir biliflim. ‹kisi de aç›k kaynak kodlu
kod üretiyor. Ancak, bugün burada teknik fleylerden bahset-
meyece¤im. Özgür Yaz›l›m›n ne oldu¤u ve ondan da önemlisi,
neden var olmas› gerekti¤inden bahsedece¤im. 

Bugün Biliflim Oturumu s›ras›nda say›s›z uçurumdan bahsedildi,
bir miktar da bilgi ekonomisinden bahsedildi. Ben, bu kadar yak›n
tarihe gitme ihtiyac› duymuyorum. Tarihte birçok fleyin
dönüflümünün asl›nda bilgi üzerine kurgulanan politikalar
sayesinde yön buldu¤unu iddia ediyorum. Mesela, Avrupa'da
Ortaça¤ oldukça uzun sürmüfltür. Bunun bir sebebi, atl› savaflç›
s›n›f› olan flövalyelerin kendi askeri taktiklerini, ata binme konusun-
daki imtiyazlar›n› topluma dayatmas›d›r, k›l›ç tafl›ma imtiyaz›n›
topluma dayatmalar›d›r. Afrika’n›n sömürülmesinin sebebi,
Afrika’daki haklar›n silah teknolojisi konusunda bilgisiz kalmas› ve
bilgisiz kalmalar›n›n garantilenmesidir. Ayn› flekilde, bugün basit bir
hesaplaman›n sonucundan bile çok emin olamazs›n›z. 

Mesela, ülkemizde enflasyonun nas›l hesapland›¤› çok
popüler konu, de¤iflik yerlerden de¤iflik enflasyon hesaplar›
al›yoruz. Bu bir bilgi, ifllenmifl bir veri. Nas›l ifllendi¤i ise yerden
yere de¤ifliklik gösteriyor. Mesela, Hükümetimizin kulland›¤›
Türkiye ‹statistik Kurumu enflasyon hesab›, 5 kiflilik bir kurul
taraf›ndan, kapal› kap› arkas›nda hesaplan›r, nas›l hesapland›¤›
aç›klanmaz. Odaya enflasyon rakam› olmadan girerler, enflasyon
rakam›yla ç›karlar. Bu, kapal› bir süreçle üretilen bir bilgidir. Siz,
bu enflasyon rakam›na dayanarak, “Acaba tasarrufumu nas›l
de¤erlendirsem?” ya da e¤er bir ifl kurmay› düflünüyorsan›z,
“Nas›l kursam?” gibi, son derece hayati kararlar al›rs›n›z.
Bankalar bu rakamlar› kullanarak faiz oranlar›n› belirlemeye
çal›fl›rlar. Asl›nda bankalar›n ço¤u da art›k faiz oranlar›n› kendi-

leri belirlemiyorlar; ham verileri yurtd›fl›na yolluyorlar, bu ham
verilerden hangi faiz oran›n›n do¤ru faiz oran› oldu¤unu
hesaplama konusunda, o bilgi konusunda tekel oluflturmufl baz›
finans kurumlar› onlara ifllenmifl veriyi, yani bilgiyi teslim ediy-
or. Finans kurulufllar›n›n araflt›rma departman› diye adland›r›lan
departmanlar› asl›nda bu ifl için vard›r. Bu son derece kritik bil-
giler ifllenip yurtd›fl›ndan geliyor. 

Peki, bir komplo teorisi kursak, birileri bu bize yollanan verileri
iflleyerek, bizi faiz oranlar›m›z konusunda ya da enflasyon oran-
lar›m›z konusunda yönlendiremez mi? Görüldü¤ü gibi, bilgi
üzerinde tekel oluflturmak, bir toplum için hayati bir tehlikedir. Bu
tekeli kimin oluflturdu¤u önemli de¤il. Felsefecilerin baz›lar›n›n
önerdi¤i, toplumu seven bilge kiflilerin yönetti¤i üretim tarz›na ne
yaz›k ki güvenemiyoruz; çünkü öncelikle yöneticilerin bilge ve
toplumu korumaya niyetli oldu¤una asla inanamay›z. ‹kincisi, bu
mekanizman›n iflleyece¤ini bilemiyoruz. O yüzden, bilgi üzerinde-
ki tekel, asl›nda en tehlikeli tekellerden bir tanesidir. Yaz›l›m
teknolojilerinin de art›k hayat›m›z›n her yerinde oldu¤u, onlars›z
bir ifl yapamaz hale geldi¤imiz ortada. Bu durumda, bu teknolojil-
er üzerindeki bilginin de tekelleflmesi engellenmelidir. 

Özgür Yaz›l›m, çok basit bir deyiflle, yaz›l›m teknolojilerinde
ve daha genel olarak bilgi teknolojilerindeki tekelin ortadan
kald›r›lmas›, bu bilginin koflulsuz bir biçimde kamuya mal
edilmesi gerekti¤ini savunur. Bunu yapabilmek için, öncelikli
olarak en alt yap› olarak adland›raca¤›m›z bilgi teknolojilerinin
kamuya ait bir biçimde ve mümkün oldu¤unca kamu taraf›ndan
üretilmesi gerekir. Bak›n, ben bir Özgür Yaz›l›m Projesi yönetiy-
orum. Bizim ekibimizde proje çal›flan insan say›s› dört. Birileri
kalk›p, bu dört kifliyi bizim iflyerlerimizden ç›karsa -sonuçta,
daha iyi bir maafl ödeyip transfer edebilirler- bizim kayb›m›z ne
olur? Proje Özgür Yaz›l›m Projesi oldu¤u için, zaten üretilen her
fley kamuya aç›k duruyor ve ticari iflletmenin kayb› olmaz. En
bafltan tekel kurmaya niyetlenmifl olsayd›, kayb› olurdu. Biz,
yar›n öbür gün, bu projemize belki yurtd›fl›ndan -zaten
yurtd›fl›yla ortak çal›fl›yoruz- katk›da bulunmak isteyen insanlar›
katabiliriz, Türkiye'de üretilen bir bilgiyi yurtd›fl›na aktar›r›z
veya tersi de olabilir.

Böylelikle, bu say›sal uçurum hadisesinin bir boyutunun
engellenmesi hedefleniyor. Bu boyut nedir; bilgiyi üretmek için
ihtiyaç duydu¤umuz altyap›y› üretebilme becerisi. Tabii ki bil-
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ÖZGÜR YAZILIM

Bora GÜNGÖREN
Linux Kullan›c›lar› Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi
EMO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi

1997 y›l›ndan beri Özgür Yaz›l›m sektörünün içinde. Türkiye genelinde TÜB‹TAK'›n
Pardus Projesi ve Milli Güvenlik konsorsiyumlar›ndan bir tanesi olan aç›k güvenilir
biliflim adl› iki Özgür Yaz›l›m projesi içinde aktif olarak yer almaktad›r. 
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gisayar okur-yazarl›¤› önemli; ama bilgisayar okur-yazarl›¤›
resmi tüketim boyutu olan bir fley, üretim boyutunda de¤il.
Özgür Yaz›l›m, üretim boyutunu tüm dünyan›n eriflebildi¤i bir
hale getirmeyi hedefliyor. Bu, birçok kiflinin, birçok organizasy-
onun tepkisini çekiyor tabii. Çünkü bu organizasyonlar kendi
ticari modellerini, para kazanma biçimlerini çok uzun y›llar önce
bilgi üzerine kurduklar› tekellere dayand›rm›fllar. Ancak, bu
kurulufllar›n strateji de¤ifltirmeleri de, bu de¤iflikli¤i kabul
etmeleri de mümkün. Mesela, dün ve evvelsi gün sohbet
s›ras›nda konufluluyordu, Internet gazetelerinin tirajlar›n›
artt›rd›¤›ndan bahsediliyordu. Do¤rudur. Düz bir bak›flla,
Internet, bütün bas›l› gazetelerin en büyük rakibidir; çünkü
veriye bedava erifliyorsunuz, niye gazete sat›n alas›n›z ki! Ama
tirajlar artm›fl, çünkü gazeteler de Internet'i kendilerinin
yarar›na kullanmay› ö¤renmifller. 

Ayn› flekilde, bilgi teknolojilerindeki çal›flan firmalar›n da
organizasyonlar›nda Özgür Yaz›l›m› kullanabilmeyi ö¤renmeleri
mümkün, bunu yapanlar oldu. fiiddetle reddedenler oluyor ve
çeflitli yollarla Özgür Yaz›l›m hareketini engellemeye çal›fl›yor-
lar. Özgür Yaz›l›m›n, tüm dünyay›, tüm insanl›¤› içeren yap›s›n›n
yerel etkileri de var. Yerel ekonomilerin güçlendirilmesi
anlam›nda çok ciddi katk›lar› oluyor Özgür Yaz›l›m›n. Neden?
Sonuç itibar›yla, para kazanmak için bir müflteriye bir hizmet
sa¤lad›¤›n›z zaman, kendinize ait baz› giderleriniz oluyor. Bilgi
üzerine tekel kuran organizasyonlar, bu pastan›n paylafl›m›nda
giderek kendi dilimlerini büyüten, üstelik her seferinde ikiye kat-
layarak büyüten ifl modelleri kurgulam›fllar ve bunlar› da day-
atm›fllar. Yerel ekonomilerdeki firmalar, belki kolayc›l›ktan, belki
mecburiyetten, belki bilgisizlikten dolay› zaafa düfltüklerinden,
bunlar› kabul etmek zorunda kalm›fllar.

Bugün bir bilgisayar donan›m› sat›n ald›¤›n›zda, ülkemizde
kalan para, ödedi¤iniz paran›n yüzde üçüdür. Yabanc› kaynaklar›
yaz›l›mlar› sat›n ald›¤›n›z zaman, ödedi¤iniz paran›n neredeyse
tamam› yurtd›fl›na ç›kmaktad›r. Hizmet sat›n ald›¤›n›z zaman,
san›rs›n›z ki, bu paran›n tamam› burada, yerel ekonomide
kalmaktad›r; ama tabela paras›, reklamda isim koyabilme paras›,
çeflitli sertifikasyonlar gibi mekanizmalarla, o paran›n da ciddi
bir bölümü yine yurtd›fl›na ç›kmaktad›r. Adamlar birçok fley üret-
mifller, çok ciddi Ar-Ge maliyetleri var; ama bu düzene¤i yerel
ekonomilerin de nefes alaca¤› flekilde kurgulanmas› gerekiyor.
Aksi takdirde, d›flar›dan getirilen fleyi taklit etmekle yükümlü,
kendi yarat›c› çözümlerini, teknik ilerlemelerini yapmaktan aciz,
çünkü bunu yapacak ekonomik gücü bulunmayan bir sektör kur-
gulanm›fl olur. Bunun ad› tekel. Herkesin ne yapaca¤›n›, nas›l
yapaca¤›n›, ne zaman yapaca¤›n› dikte eden, bunu da bilgi üzer-
ine kurdu¤u tekele dayand›ran, hatta yeri geldi¤i zaman ülkel-
erdeki mevzuatlar›n de¤iflikli¤ine bile müdahale eden bir organi-
zasyonlar grubundan bahsediyoruz.

Bu, tamamen ticari kayg›yla yap›lan bir fley. Ticari kayg›,
özellikle borsa simsarlar› taraf›ndan yönetilen bir organizasyon
için bir tane kayg›d›r. Bunlar tamam›yla ekonomik kayg›yla
yap›l›yor. Özgür Yaz›l›mla ifl modeli kurdu¤unuz zaman ise, size
bu tür tekellerden kaynaklanan bask›lar dayat›lam›yor; çünkü siz
de flah›s olarak veya kurum-kurulufl olarak herkes kadar o bil-
ginin sahibisiniz ve o bilgiyle ne yapaca¤›n›z, nas›l yapaca¤›n›z,
ne zaman ve nerede yapaca¤›n›z üzerine hiç kimse size bir bask›
koyamaz. Baflar›l› olamayabilirsiniz, tamam, yani her fikrin belli

bir miktar› baflar›s›z olur zaten, yani akl›n›za gelen her iyi fikri
uygulayamayabilirsiniz; ama en az›ndan fikrinizi uygulamakta
özgür kal›rs›n›z. 

Biz, 2003 y›l›nda iflyeri kurdu¤umuzda, “Özgür Yaz›l›mla
çal›flaca¤›z, baflka bir fleyle çal›flmayaca¤›z” dedik. fiu ana kadar
akl›m›za gelen her uygulamada baflar›l› olduk. Benzeri baz›
pratik diyebilece¤imiz bulufllar vard›. Onlarsa, yurtd›fl›ndan
gelen bas›n bültenlerini okuyarak ö¤retiyorlar ne yapacaklar›n›,
bas›n bülteninden takip ediyorlar ne yapacaklar›n›. Bu ac› durum
içinde, tabii ki hiçbir zaman istemeyiz; ama herhangi bir kriz
an›nda bu söz konusu ba¤›ml› organizasyonlar çok büyük oran-
da iflas ederken, çal›flan kifliler iflsiz kal›rken, biz hareket esnek-
li¤imize sahip oldu¤umuzu görüyoruz. Üstelik, kriz olsa dahi
sars›lmayacak ifl organizasyonlar›n› kurabildi¤imizi görüyoruz.
Bunu baflka birisinin de yapmas› için bir engel yok. fiah›slar›n
kendi kullan›mlar›, kamu kurumlar›n›n kendi projeleri, özel sek-
törün kendi gelifltirecekleri özgün hizmetler, bütün bunlarda çok
ciddi bir avantaj sa¤l›yor Özgür Yaz›l›m.

Bu felsefe yavafl yavafl baflka alanlara da yay›lmaya bafllad›.
‹nsan geneti¤i üzerindeki çal›flmalarda özgür araflt›rma prensip-
leri uygulanmaya baflland›. Bas›n-yay›n alan›nda özgürlükçülük
ad› alt›nda özgür kitaplar ç›kmaya bafllad›. Siz baflka birisinin
kitab›na t›pk› onun kadar sahip olup, de¤ifltirebiliyorsunuz.
Örne¤in, herkesin bakt›¤› Vikipedia’n›n içeri¤inin lisans›, bu
özgür lisansa sahip. O yüzden de¤ifltirebiliyorsunuz. Aksi
takdirde, baflka birisinin yazm›fl oldu¤u bir metnin de¤iflikli¤ini
yapman›z yasad›fl›; o, onun sahip oldu¤u bir fley. Yaz›l›mda bunu
yapman›n belli yasal durumlar› var. Tekel kurgulamak isteyen
kifliler, yaz›l›m›n bir sanat eseri oldu¤u üzerine bir fikrin
arkas›na s›¤›nm›fl durumdalar. Ben, yüzlerce kifli taraf›ndan sis-
tematik mühendislik süreçleriyle s›nanarak, belli gereksinimlere
göre yaz›lm›fl fliirler görmedim. Siz gördünüz mü? Peki, fliirlerin
telif haklar›n› korumak için kullan›lan yasalarla bu flekilde konu-
lan, tutulanm›fl bandrollü ürün gibi sat›lan fleylerin yasal olarak
korunmas› çok mu do¤rudur; de¤ildir. Bir hukukçuya sorarsan›z,
“Yasa böyledir, ben yasay› tart›flmam” der. Bu hukukçunun
bak›fl›d›r. Amerika Birleflik Devletlerinde bunun çok sert hukuki
mücadelesi veriliyor flu anda. Çünkü yaz›l›mla ilgili hukuki
altyap› orada daha oturmufl. 

K›saca özetlemek gerekirse; Özgür Yaz›l›m, bilgi üzerindeki
tekelleri ortadan kald›rmay› ve böylece, toplumun, dünyan›n,
tüm insanl›¤›n istedi¤i flekilde hareket etmesinin önünü açmay›,
çeflitli bask›lar› engellemeyi hedefleyen bir harekettir.
Türkiye'de de yayg›n bir flekilde destekleniyor. TÜB‹TAK
taraf›ndan da¤›t›lan bir Linux da¤›t›m› var, Pardus. Belki
duymuflsunuzdur, kullanm›fls›n›zd›r. Yine kamu mal› olarak
gelifltiriliyor. Yani bilgisayar›n›za onu kurup onu kullan-
abilirsiniz. Böylece, hem suç ifllemekten kurtulurusunuz, hem de
korsan yaz›l›m kullanmak zorunda da kalmazs›n›z. 

Özgür Yaz›l›m hareketi içerisinde yer almak isterseniz, çor-
bada tuzunuz olsun isterseniz, çok çeflitli gönüllülük olanaklar›
var. Zaten flu an bu flekilde ilerliyor. Türkiye'deki Özgür Yaz›l›m
projeleri nas›l ilerler vesaire gibi konulara girmek istemiyorum;
zaman›m›z dar. 

Beni dinledi¤iniz için çok teflekkür ediyorum. Arada ve daha
sonra yine buraday›m. Sorular›n›z olursa, yan›tlamaktan mem-
nun olurum. 
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 OTURUM BAfiKANI- De¤erli kat›l›mc›lar; salondan soru
alaca¤›m flimdi. Sorular› h›zl› ve k›sa flekilde yöneltirseniz mem-
nun olurum. 

 ABDURRAHMAN UNCU (EMO Mardin ‹l Temsilcili¤i)-
Türkiye'de herkes biliyor ki, yaz›l›m ücretleri çok yüksek.
Bunlar›n sebebi de, devletin bunlara koydu¤u vergiler, gümrük
vergileri. Bir de, daha önce devlet ne tür anlaflmalara imza
atm›fl, bunu bilmiyoruz; ama fiyatlar çok yüksek. Bu konuda
devletin sübvanse etmesi mümkün mü? Örne¤in, d›flar›dan 3.000
dolara gelen bir yaz›l›m yar› fiyat›na sat›labilir mi? Çünkü
flahs›m›n serbest mühendislik yapabilmesi için, 30.000 dolar
yaz›l›ma harcamam gerekiyor. Bunu yapmak zor oldu¤u için
çal›flam›yoruz. ‹kincisi, Türkiye'de korsan yaz›l›m oran› nedir?
Say›n Güngören’in bu konuda bilgisi varsa, memnun olurum. 

 OTURUM BAfiKANI- Buyurun.
 BORA GÜNGÖREN- Öncelikle, Türkiye'de sat›lan yabanc›

firmalara ait yaz›l›mlar›n fiyatlar›yla ilgili gümrükler 1983 y›l›nda
kald›r›lm›flt›r, bunlar gümrüksüz fiyatlard›r, üzerlerinde bir vergi
yoktur. 1983 y›l›ndaki mevzuata göre, yaln›zca tafl›nd›¤› disketin
paras›ndan vergi al›n›yor ki, o da kalkt›, Türkiye'de imal ediliyor
CD’leri, Ankara'da. Dolay›s›yla, bunlar üzerinde herhangi bir
gümrük vergisi yok, tamamen yurtd›fl›ndaki fiyatlar›n›n ayn›s›.
Büyük yaz›l›m flirketleri, “Biz, müflterilerimizin hangi ülkede
oldu¤unu önemsemeden, her yerde ayn› fiyat› sürdürmekteyiz”
politikas›n› sürdürüyorlar. Fiyatland›rmada kulland›klar› mod-
eller de, 2000 y›l›nda ODTÜ ‹ktisat Bölümünde bir çal›flma yürüt-
müfltük. Ne kadar çok kifli kullan›yorsa o kadar pahal›ya sat›yor-
lar diyeyim çok basit anlam›yla. Dolay›s›yla, fiyat› gittikçe
art›yor. 2000 y›l›nda, yayg›n bir iflletim sisteminin her
sürümünde fiyat›n ikiye katlanaca¤›n iddia etmifltim; iki seferdir
tutuyor. Aç›kças›, üçüncüyü görmek istemiyorum. Çünkü iflletim
sistemini fiyat› 800 dolar, bilgisayar›n fiyat›n›n 300 dolar oldu¤u
bir durum pek hofl gözükmüyor bana. Di¤er konuya gelince, süb-
vansiyon çok makro bir politikad›r. Ülkemizin bilgisayarlaflma
oran› yükselecek olursa, y›ll›k 40 -50 milyar dolar gibi bir
rakam›n sübvanse edilmesinden bahsetmemiz gerekir.
Türkiye'nin yaz›l›m sat›n alma potansiyeli, tam
bilgisayarlaflmayla bunun iki kat›d›r. Yani Türkiye yeterince bil-
gisayarlaflt›¤›nda, y›ll›k 80 -100 milyar dolar› yaz›l›ma harcayan
bir ülke olacak. Teflekkürler. 

 OTURUM BAfiKANI- Buyurun.
 ADNAN BALCI (Elektrik-Elektronik Mühendisi Bölümü

Ö¤rencisi)- Benim sorum Mustafa Ünver’e olacak. Bundan bir ya
da iki ay önce, özel bir banka kendi müflterisine tazminat öde-
mek zorunda kald›; çünkü özel bilgileri baflkas› taraf›ndan
çal›nm›flt›. fiu anda bu e-devlet veya di¤er kurumlarda öyle bir
kaçak olmas› durumunda nas›l bir çözüm bulacaklar, onu merak
ediyorum. Ayr›ca, özgürlük konusunda söylediklerinize
kat›lm›yorum; kusura bakmay›n. Özgürlük, sadece Internet'te
dolaflmak de¤ildir. Hapiste olan bir insan›n önüne laptop koyup
Internet'e ba¤lad›¤›n›z zaman, adam özgürleflmez. Özgürlük,

toplumsallaflarak, konuflarak, sohbet ederek olur. Teflekkür
ederim.

 OTURUM BAfiKANI- Buyurun.
 MASUM ARSLAN (Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi)-

Benim sorum Bora Beye. Arkadafl›m›z, Windows iflletim sistemler-
ine tekel iflletim sistemi veya tekel yaz›l›m demek istedi.
Biliyorsunuz ki, Windows iflletim sistemi dünyan›n ilk iflletim sis-
temlerinden biridir. Bunun Ar-Ge’si, bunun mühendisli¤i, bunun
yaz›l›m› epey masrafl› olmaktad›r. Arkadafl›m›z fliddetle Özgür
Yaz›l›m diyor; ama bilindi¤i gibi, burada hemen hemen hepimizin
bilgisayar›nda Windows yüklü ve Windows, bugün dünyan›n yüzde
90’›nda kullan›l›yor. Windows için, “Virüs kap›yor” vesaire deniliy-
or. Linux, e¤er dünyada yüzde 90 oran›nda kullan›lsa, acaba Linux
da ayn› flekilde güvensiz ve virüs kapan bir iflletim sistemi olacak
m›? Yani bu kadar güveniyor mu kendi iflletim sistemlerine? 

 OTURUM BAfiKANI- Baflka soru yoksa Mustafa Beye söz
verece¤im. 

 MUSTAFA ÜNVER- Adalet Bakanl›¤›n›n, bu kiflisel verilerin
korunmas›yla ilgili bir kanun tasla¤› çal›flmas› var, uzunca bir
süredir çal›fl›yorlar. Bizim de telekomünikasyon sektöründeki
kiflisel bilgilerin korunmas›yla ilgili bir yönetmeli¤imiz var. Tabii,
bizim muhataplar›m›z GSM iflletmeleri, Türk Telekom ve bu sek-
törde hizmet veren iflletmeciler. Bu yönetmelik, bu iflletmeciler-
den hizmet alan kiflilerin kiflisel verilerinin belli standartlarda
sakl› tutulmas›n› öngören bir yönetmeliktir. Elbette, bu yönet-
meli¤e ayk›r› davran›lmas› halinde de, yüzde 3’üne kadar ciro-
lar›na varan para cezalar›na muhatap olurlar. Kald› ki, yeni Ceza
Kanununda da bununla ilgili baz› düzenlemeler var. Biraz evvel
söyledi¤iniz gibi, e¤er bu kiflisel veriler baflkalar›na illegal bir
flekilde aç›ld›ysa, bu, yarg›n›n en temel konusu olacakt›r ve
mahkemeler Türk Ceza Kanunu çerçevesinde gere¤ini
yapacakt›r. 

 BORA GÜNGÖREN- Üç ayr› soru sordunuz. Birincisi,
Microsoft’un büyük Ar-Ge giderleriyle ilgili. Microsoft, borsada
ifllem gören bir flirket ve bilançosunu aç›klamakla yükümlü.
Microsoft’un 75 bin çal›flan› vard›r. Tipik bir Ar-Ge flirketinde -ki,
müflterileri olan, pazarlayan bir flirket oldu¤unu varsayal›m- bu,
yaklafl›k 3’te 1 oran›nda Ar-Ge personeli demektir. Daha yo¤un
Ar-Ge flirketlerinde yüzde 80-90’a kadar ç›kar. Microsoft’un Ar-
Ge personel say›s› 4.500’dür. 75 bin kifli içerisinde 4.500 Ar-Ge’ci
vard›r. Bunlar›n baz›lar› salt bilimsel çal›flma yapar, üniversitede
çal›fl›r. Ürün gelifltirme ise bunun daha alt›ndad›r. Microsoft’ta
yaz›l›m gelifltirmeyle uzaktan yak›ndan ilgisi bulunan kiflilerden
daha çok say›da unvanlar› söyleyeyim size: Psikolog, sosyal
psikolog, sosyolog, ekonomist, avukat. Aç›kças›, Microsoft, bir
Ar-Ge flirketi de¤ildir. Bütün popüler ürünleri daha önceden
baflka firmalar taraf›ndan al›nm›fl, üretilmifl ürünlerin sat›n
al›nmas›yla oluflturulmufltur. Saymak gerekirse, Windows’un
kendisi, Microsoft’un kendisi, Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
Internet Explorer. Bunlar›n hiçbiri ilk olarak Microsoft’ ta ç›km›fl
ürünler de¤ildir, transfer edilmifl ürünlerdir. 
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Microsoft’un Ar-Ge’deki baflar›s›, bunlar› birbiriyle entegre
edebilmek üzerine kurgulanm›fl bir fleydir. Microsoft, yaz›l›m
gelifltiren de¤il, entegre eden bir firmad›r. Bu, çok büyük bir yanl›fl
anlamad›r. Microsoft’un kendini gelifltirme süreci de oldukça iyi
dokümante edilmifltir bu arada. Bunu çok çeflitli bilimsel yay›nlar-
da anlat›rlar ve baflar›lar› da buradan kaynaklanmaktad›r. 

Linux’a geldi¤imiz zaman, Amerika Birleflik Devletleri,
Microsoft’un teknik destek olarak mükemmel oldu¤u bir ülke.
Her üç bilgisayardan bir tanesi Linux’la geliyor. Bu istatistik
baz›lar›n›n gerçekten hofluna gitmiyor. Di¤er ülkelerde ise
iflletim sistemiyle birlikte sat›fl sorumlulu¤u ve bir kiflinin res-
men destekledi¤i iflletim sistemiyle sat›fl sorumlulu¤u yüzünden
-ki, bu zorunluluk da tart›fl›labilir bir fley, flu ana kadar Windows
kurulu gelmek zorunda kal›yordu bilgisayarlar›m›z. Yak›n tari-
hte, birçok bilgisayar flirketi 1 YTL. mukabili bir Pardus kurup,
yan›nda bir Pardus CD’si hediye ederek, bunun çevresinden
dolaflmaya bafllad›lar. Ama ne kadar› ald›¤› bir bilgisayara kor-
san bir Windows kuruyordur, tabii tart›fl›labilir. Mesela,
Uzakdo¤u’da bu oran yüksekmifl. Uzakdo¤u’da pratik olarak
Windows kullan›lam›yor; çünkü Uzakdo¤u dilleri, Microsoft’un
ekonomik de¤er listesinde üçüncü öncelikli dil. Türkçe, ikinci
öncelikli bir dil. Ne kadar kiflinin konufltu¤u ve bu kiflilerin ne
kadar para verebildi¤ine göre bu öncelikleri belirliyorlar. 

Virüs konusuna geldi¤imiz zaman, yine bir yanl›fl› düzeltmek
zorunda kalaca¤›m. Windows, son derece geç ortaya ç›km›fl bir
iflletim sistemi serisinden gelmektedir. ‹lk iflletim sistemleri
1960’l› y›llarda yaz›lm›flt›r. Dos da, “Bu çok satmaz bir modeldir,
ucuzcu bir taflerondan lisanslayal›m” ad›na kullan›lm›fl bir iflletim
sistemi. Yani ilk de¤iller ve kendileri de iddia etmiyorlar ilk olduk-
lar›n›. Bunu iddia ettikleri bir doküman ç›kar›p gösteremezsiniz.
Ama pazarlama sonucu böyle bir imaj oluflmufl olabilir. Asla bir
baflka bilgisayara ba¤lanmayaca¤› öngörüsüyle tasarland›¤›ndan
dolay› ve geri kalan› da üzerine konuldu¤u için, baflka bir yere
ba¤lanmayla ilgili güvenlik aç›klar› daima bulunuyor.

Linux ise, 1960’lardan bu yana baflka bilgisayarla iletiflimi
olaca¤› temel olarak öngörülerek kurguland›¤›ndan dolay›,
virüslerin bulaflabilece¤i varsay›m› öngörülmüfl ve o engellen-
mifl. Yani Linux çok kullan›lsa bile, Linux’a bir virüs yaz›lamaz.
Baflka tür güvenlik aç›klar› oluflabilir, ama onlar›n kapat›lma
h›z›n› da söyleyeyim. fiu ana kadar üç ciddi güvenlik aç›¤› bulun-
du, hepsi 24 saat içerisinde kapat›ld›. Ticari baz› web
sunucular›nda ise aç›k kapama süreleri 2 y›la kadar uzayabiliyor,
yani aç›¤› ö¤renip kamuya aç›k hale gelmesinden sonra
yamas›n›n üretilme süreci. Bu bir gelifltirme süreci. Bir taraftan
belli bir h›zda aç›klar ortaya ç›k›yor, bir tarafta belli bir h›zla
kapan›yor. Özgür Yaz›l›mda, herkes bakt›¤› için, hem aç›klar
daha çabuk saptan›r, hem daha çabuk yaman›r, hem daha çabuk
tatbik edilir. O yüzden, güvenlikle ilgili kayg›lar›n›z varsa, Linux
kullanman›z› fliddetle tavsiye ederim; ama tabii ki, yamamay› da
unutmamak laz›m. 

 OTURUM BAfiKANI- Buyurun.
 MESUT fiAH‹N (Bilgisayar Mühendisi)- Bora Beye bir soru

sorma istiyorum. Avrupa'ya ve Amerika'ya bakt›¤›m›z zaman,
ço¤u iflletmelerde, hatta küçük ölçekli iflletmelerde dahi
Linux’un oldu¤unu görüyoruz; ama Türkiye'de yüzde 90’a yak›n
devlet kurumlar›nda hâlâ Windows kullan›lmaktad›r. Neden bunu
devlet kurumlar›na iyi anlatamad›n›z. 

 BORA GÜNGÖREN- Bir kurumla iletiflim kurdu¤unuz
zaman belli süreçleri takip etmeniz gerekiyor. Linux’un özgür
olmas›n›n getirdi¤i belki dezavantaj, belki de avantaj fludur:
Direkt olarak “Linux’un sahibiyim” diye gezen bir adam yoktur.
Linux herkesindir. Bu, flu sorunu ortaya ç›kart›yor: “Linux’un
mümessilli¤ini almak istiyoruz” gibi bir fley yapam›yorsunuz ve
“Linux’un mümessilli¤inin sahibi oldu¤unuza dair belgeyi
getirin” gibi bir fleye muhatap oldu¤uz da o belgeyi üretemiyor-
sunuz. Genel kamu lisans›n› gösterecek olursan›z da, hukuki bir
sözleflme olarak, en az›ndan anlaflman›z biraz bir sözleflme, en
az›ndan standart bir sözleflme niteli¤inde de¤il. O yüzden, böyle
sorunlar var. Bununla birlikte, son y›llarda bu afl›ld›. Devlet
Planlama Teflkilat›n›n dokümanlar›na bakacak olursan›z,
örne¤in, iflletim sistemi envanteri ç›kartman›z› beklerler sizden
y›ll›k olarak. Linux, orada bir kalem olarak bulunur. Linux
al›naca¤› zaman bir mümessil gerekmemesi kavram› en az›ndan
ülkemizde anlafl›ld›. Büyük boyutlu yap›larda da Linux’a fliddetle
geçifl var. ‹fllenmifl veri ve sunucular›yla tamamen Linux’tur.
TÜB‹TAK'›n flu anda süren hemen hemen bütün altyap› projeleri
Linux’la ilgili bildi¤im kadar›yla. Dolay›s›yla, son birkaç y›l
içerisinde bir hareketlilik olufltu. Bu, baz› evrak süreçlerinin
olmas›yla ilgili bir fleydir. Ancak, bir kurumu göç ettirmeye
kalkt›¤›n›z zaman, göç kalemlerinin en az görülen ve en önemli
olan› olan veri aktar›m› veya dönüflümü konusunda önemli prob-
lemler çekiyorsunuz. 

Ülkemizde yaz›lanlar olsun, yurtd›fl›nda yaz›lanlar olsun,
çeflitli paket programlar, verinin baflka bir programa aktar›l›p
aktar›lmayaca¤› gibi bir öngörüyle tasarlanm›fllar, hatta baz›lar›
bunu zorlaflt›rmak için özel çabalar göstermifller. Örne¤in, belge
biçimlerinin detaylar›n› saklam›fllar,  Avrupa Birli¤inden de
birkaç yüz milyon Euro ceza yemifller bunun karfl›l›¤›nda. Belli
bir programdan yedek ald›¤›n›z zaman, kendisinin bir üst
sürümüne bile aktaram›yorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankas› bunu yaflad›. Merkez Bankas›n›n tüm taflra teflkilat›
tamamen Linux kullan›yor. Ankara'daki ve ‹stanbul'daki Genel
Müdürlükleri yo¤un oranda Linux’a geçti. Bunu çok uzun bir
süreçte bitirdiler. En büyük problemleri de veri aktar›m› oldu.
Diyelim ki, doküman›n fluras› kaym›fl; kayma sebebi, falan
numaral› uluslararas› standarda uyulmamas›. Keyfi bir fley,
bunun için elinizden gelen bir fley yok. Yaz›l›m de¤ifltiremiyor-
sunuz, çünkü kodu kapal›. Hatta bazen firmas› iflas etmiyor oluy-
or. Özgür Yaz›l›m olsayd›, bu problemler asla olmazd›. Büyük fir-
malar›n geçiflinde ana problem bu. 

Küçük firmalarda ise, aç›kças›, korkudan kaynakland›¤›n›
düflünüyorum. Birileri hakikaten bir sürü öcüler göstermeyi çok
iyi baflar›yor. Ben, 10 y›ld›r Linux kullan›yorum, bir süredir
Windows hiç görmemeye bafllad›m ve kulland›¤›mda zorluk
çekiyorum. Mesela, IP adresi olan bir a¤ yaz›c›s›n› tan›tmak iste-
di¤imde, yaz›c› seçene¤inden harekete geçmek zorunda kalmak
hofluma gitmiyor. 

 OTURUM BAfiKANI- Son bir soru alal›m.
 SALONDAN- Merhabalar. fieref Beye bir soru sormak istiy-

orum. Her türlü siteye girebilmek ya da bunu engellemek
mahkeme karar›yla oluyor. Bunun özgürlükle ba¤lant›s› nedir? 

‹kincisi, mesela, flu anda devletin kabul etmedi¤i bir milletin
dilini bilgisayar›m›zda kullanmak konusunda, devletin buna nas›l
bir tav›r tak›naca¤›n› merak ediyorum?
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 Doç. Dr. fiEREF SA⁄IRO⁄LU- Olaya bilgi güvenli¤i
aç›s›ndan bak›nca, devletin kanunlar› buna aç›k. Sorunuz, her-
halde flu son günlerde elektronik ortamlarda bilgi güvenli¤ini
sa¤lamak, baz› istenilmeyen sitelere girilmesini engellemekle
ilgiliydi. fiu anda, pornografik sitelerin ve buna benzer uygunsuz
sitelerin yasaklanmas›yla ilgili olarak birçok aç›klamalar gün-
demde ve Internet Yasas› da ç›kt›. Internet Yasas› gere¤i, sizin
yay›nlam›fl oldu¤unuz sitenizin içeri¤inden direkt siz sorum-
lusunuz; yani her kurum kendi sitesinin içeri¤inden direkt
sorumlu olacak. Uygun olmayan dillerin yay›nlanmas› da, tabii ki,
yasa gere¤i neyse, yerine getirilece¤ini düflünüyorum. 

 SALONDAN- Mesela, Özgür Gündem denilen bir sitenin
yay›nlar›n›n durdurulmas› özgürlükle ne kadar ba¤lant›l›? Nas›l
ki her türlü bilgiye ulaflmak gibi bir özgürlü¤ümüz varsa, niye
böyle yap›l›yor? 

 Doç. Dr. fiEREF SA⁄IRO⁄LU- Kiflisel görüflümü soruyor-
sunuz anlad›¤›m kadar›yla. Ben farkl› alg›lam›fl›m soruyu. Tabii
ki, Internet ortam› özgür bir ortam, do¤ru, bunun yayg›nlaflmas›
çok do¤ru; ama Internet ortam› özgür oldu¤u kadar, izlenmesi
en kolay ortam. Bunun da herkes fark›nda, yani teknik insanlar
bunu bilir. Dolay›s›yla, biz hep Internet'i özgür bir ortam olarak
ifade ediyoruz, ama Internet asla özgür bir ortam de¤il. Yani
bunun da fark›nda olmak gerekiyor. Dolay›s›yla bu, Özgür
Gündem veya farkl› bir fley olabilir, Internet ortamlar› tabii ki o
ülkelerin kanunlar›na göre yasaklan›r veya yasaklanmaz. Do¤ru
mudur? Yasaklasan›z bile, bunun her zaman aç›klar›n› bulup
yay›nlayabilirsiniz; devlet yasaklar, siz farkl› yollar bulabilirsiniz.
O aç›dan, sorun de¤il diye düflünüyorum. 

 NUR‹ ÖDEM‹fi- ‹zin verirseniz, ben buna bir fley söyleye-
bilir miyim? Çünkü biz, bu son Yasa hakk›nda hem görüfl bildirdik
meslek örgütleri olarak ve hem de Yasadan sonra, “Internet'te
sansür de¤il, sürat gerek” diye bir kampanya bafllatt›k. Bu,
Yasan›n yanl›fl›; çünkü suçu gerçek yaflamda nas›l takip ediyor-
san›z, Internet'te öyle takip etmeniz gerekir. Bir Internet
sitesinde suç iflleniyorsa, o site kimin ad›na kay›tl›ysa, o siteden
kim sorumluysa, o suçla o kifliyi ba¤lant›land›r›p o kifliyi suçla-
man›z ya da o kifli hakk›nda soruflturma yapman›z gerekir, o
Internet sitesini kapatmaman›z gerekir, o Internet sitesini
ortadan kald›rmaman›z gerekir. Yay›n, gazete, dergi gibi
fleylerde bunun yapmaman›z gerekir. Bunu birkaç alanda, ulus-
lararas› sözleflmelere ba¤l› olarak yapabilirsiniz. Do¤rudan
fliddete ça¤r› ve fliddeti teflvik etme anlam›nda bunu yapa-
bilirsiniz. Bu da uluslararas› sözleflmelere ba¤l› olmal›d›r.
Türkiye'de bu son Yasa bunu keyfiyete ba¤lam›flt›r. Bir tane
kurul oluflmufltur. Kurul, gelen flikayetleri de¤erlendirecek,
bakacak, “Bu uygun de¤il kardeflim, çiz üstünü” diyecek.
Internet, zaten fiilen yasaklayabilece¤iniz bir fley de de¤il. Bak›n,
youtube eriflimi engellediniz, Yunan birisi hakaret videosu koydu
diye. Evet, birine hakaret etmek suçtur ve yarg›lanmas› gereken
bir fleydir. Ama buna ra¤men Türkiye'de youtube’e eriflilebildi.
Bir süre sonra hiç engelleyemeyeceksiniz. Internet eriflimi baflka
araçlarla, mesela uydudan Internet eriflimi haline geldi¤inde,
baflka araçlarla eriflilebilir hale geldi¤inde, bu alandaki eriflim
yayg›nlaflt›¤›nda hiç engelleyemeyeceksiniz. Bu, bofluna, nafile
bir çaba; ama bu bir zihniyeti yans›t›yor. Bu, kamu yönetiminin
Internet alan›na nas›l bakt›¤›na dair bir zihniyeti yans›t›yor. Bu
aç›dan önemli tabii. 
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PANEL‹STLER

Dr. Fuat AL‹CAN, Orta Amerika Bilimsel Araflt›rma ve E¤itim Merkezi Baflkan Yard›mc›s›. 
Ufuk BATUM, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Teknopark A.fi. Genel Müdürü. 
Kutbettin ARZU, Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›.  
Cengiz GÖLTAfi, Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Yazman Üyesi.

PANEL
B‹LG‹ TEMELL‹ KALKINMA 
MODELLER‹, D‹YARBAKIR’A
UYGULANAB‹L‹RL‹⁄‹

Panel Yöneticisi: M. Nedim TÜZÜN
EMO Diyarbak›r fiube Baflkan›
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PANEL YÖNET‹C‹S‹ De¤erli kat›l›mc›lar; bu iki günlük yo¤un tempodan sonra
bugün gerçekten önemli bir konuda bir araday›z. Biliyorsunuz, bölgemizde geri
kalm›fll›¤a, bölgeler aras› dengesizli¤e çözüm olarak sürekli de¤iflik tart›flmalar
geliflmekte. Bugüne kadar çok say›da paket aç›ld›. Kalk›nmada öncelikli iller,
teflvikler v.b kalk›nma modelleri tart›flmalar› yap›ld›; ama sonuç ortada. Bugün,
kendi meslek cephemizden bu konuya yaklaflarak, Bilgi Temelli Kalk›nma Modelleri
ve Diyarbak›r’a Uygulanabilirli¤i ekseninde, tart›flmalar yapaca¤›z.Tabii ki flunu
iddia etmiyoruz: Etkinli¤in son oturumunda, Diyarbak›r’a veya bölgeye yönelik
kalk›nma perspektifini bir panelle çözecek de¤iliz; Ancak, buradan bir pencere
açmay› hedefliyoruz. Bu pencere belki bir ›fl›k olur. Panel Kat›l›mc›lar›n› tan›tay›m.
Bu pencereyi birlikte açmak için düzenledi¤imiz Panelde, program›ndan kaynakl›
olarak, özel bir sebepten dolay› Prof. Dr Çetin ELMAS aram›zda bulunam›yor. 

Dr. Fuat AL‹CAN; Orta Amerika Bilimsel Araflt›rma ve E¤itim Merkezi Baflkan
Yard›mc›s›. 

Ufuk BATUM; Y›ld›z Teknik Üniversitesi Teknopark A.fi. Genel Müdürü. Kendisi daha
çok modellerin teknik boyutlar›n› bizlerle paylaflacak. 

Kutbettin ARZU; Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›. Kendisi, bölgenin ve
Diyarbak›r’›n sanayisinin ve geliflmiflli¤in baz› göstergelerini ve somut koflullar,
uygulanabilir modellerin Diyarbak›r cephesinden bir bak›fl›n› bizlerle paylaflacak. 

Cengiz GÖLTAfi; Elektrik Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Yazman Üyesi.
Kendisi de insan eksenli bu modellerin bu bölgede uygulanabilirli¤ine baflka bir per-
spektifle aç›l›m sa¤lamaya çal›flacak. fiimdi, bu pencereyi açmak üzere, söze ilk
olarak Dr. Fuat AL‹CAN Beyle bafllamak istiyorum.
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B‹L‹fi‹M ODAKLI STRATEJ‹ ÖNER‹LER‹

Ö
NCEL‹KLE, Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas›na, Elektrik
Mühendisleri Odas›na, Dicle Üniversitesine ve TUB‹DER’e,
özellikle de Nuri ÖDEM‹fi hocama ve Bilal GÜMÜfi hocama

çok teflekkür etmek istiyorum. Bilal Beyle 1-2 ayd›r yaz›fl›yoruz.
Ben, uzaklardan geliyorum; kendisi, haz›rl›klar›m s›ras›nda çok
yard›mc› oldu bana.

Yaz›l›m konusunun özellikle geliflmekte olan ülkelerde ve
onlar›n daha az geliflmifl bölgelerinde nas›l uygulanabilece¤i
konular›na kafa yormaya çal›fl›yorum. Dolay›s›yla bu davet de
gerçekten çok güzel bir davet oldu. Geçen y›l, Yaz›l›m
Sanayicileriyle Derne¤iyle birlikte Türkiye Yaz›l›m Stratejisini
haz›rlad›k. Bu y›l da, bana, “Bilgi temelli kalk›nma modelleri ve
Diyarbak›r’a uygulanabilirli¤i konusunda neler yap›labilir?” diye
soruldu¤unda akl›ma direkt yaz›l›m sektörü geldi. Bilgi temelli
kalk›nma modellerinin Diyarbak›r’a uygulanabilirli¤inde biliflim
temelli baz› stratejiler benim akl›ma geldi, bu konunda kafa yor-
dum. Tabii, tek bafl›ma, Diyarbak›r’› hiç tan›madan kafa yormam
pek bir anlam ifade etmez. Diyarbak›r’a ilk defa geldim. Bu arada
hemen belirteyim; Diyarbak›r’a geldi¤im için, Diyarbak›rl›larla
tan›flt›¤›m için, Diyarbak›r’› gördü¤üm için çok mutluyum, heye-
canl›y›m. Yar›n da güzel bir gezimiz var. Diyarbak›r’› tabii ki
tan›m›yordum, sadece gazetelerden, dergilerden, kitaplardan
okuduklar›mla biliyordum. Dolay›s›yla, Bilal Beyle de özellikle
yaz›flmay› çok istedim. Hem yanl›fl bir fley olmas›n diye, genel
olarak Yaz›l›m Sanayicileri Derne¤ine yazd›klar›m› paylaflt›m,
ayr›ca da Diyarbak›r’la ilgili bilgileri katmak istedim. Genel bir
çerçeve çizip, içerisine Diyarbak›r’› oturtmak istedim.
Oturtabilirsek tabiî ki ben oturtabilece¤imize inan›yorum.

Öncelikle belirtmemiz gereken konu flu: Bilgi temelli
kalk›nma modelleri çok çok kapsaml› bir konu, çok de¤iflik alan-
lar› içeriyor. Diyarbak›r gibi, göreli olarak az geliflmifl bölgelere
uygulanmas› son derece önemli. Sadece Türkiye Yaz›l›m
Stratejisini çizip, di¤er bölgelerden bahsetmememiz olmaz. Niye
olmaz; çünkü ülkenin sürdürülebilir olarak, devaml› olarak
kalk›nmas› için, kötü olan gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesi için,
huzurun sa¤lanmas› için, sosyal adaletin sa¤lanmas› için,
Diyarbak›r ve Diyarbak›r gibi bölgelerimizin, flehirlerimizin bu tür

stratejilere kat›lmas› kesinlikle ve kesinlikle çok çok önemli.
Tabii ki bu çok detayl› bir bilimsel araflt›rmay› gerektirmekte. Bu,
benim sizlere 15–20 dakikada sunmaya çal›flaca¤›m bölüm
sadece bir ön çal›flma. Bu tür ön çal›flmalar tabii ki çok önemli;
ama bunlar›n mutlaka çok detayl› bir bilimsel araflt›rmayla
devam etmesi gerekiyor ve e¤er biz, Diyarbak›r olarak, bilgi
temelli kalk›nma modellerinin bir parças› olmak istiyorsak çok
çabuk bir flekilde yap›lmas› gerekiyor.

Abstrakt:
Bilgi temelli kalk›nma modellerinin uygulanabilirli¤i çok kap-

saml› bir konudur. Bu modellerin Diyarbak›r gibi göreli olarak az
geliflmifl bölgelere ve flehirlere uygulanmas› ülkenin
sürdürülebilir kalk›nmas›, gelir da¤›l›m›n›n düzeltilmesi, ülke ve
bölge insan›n›n huzuru ve adalet aç›s›ndan önceliklidir ve detayl›
bir bilimsel araflt›rma gerektirmektedir. Bu yaz›n›n amac›, bu
yönde yap›lacak kapsaml› bir bilimsel araflt›rmaya yard›mc›
olmakt›r. Bilgi ve iletiflim sektörlerinin hem kullan›m› hem de
üretimi bu çabalarda yer almal›d›r. Ancak, sektöre girifl engelleri
az say›da olan ve istihdam, ihracat, gelir, yetenek yaratma özel-
likleriyle ve di¤er olumlu katk›lar›yla, son derece önemli olan
üretim taraf›n›n bu tür strateji ve çal›flmalarda genellikle eksik
kald›¤› yap›lan araflt›rmalarda görülmektedir. Bu yüzden, bu
çal›flmada a¤›rl›k, geliflmekte olan ülkelerin kalk›nmalar›na göre-
li olarak az yat›r›mla yüksek katma de¤er sa¤lama özelli¤i ile
katk›da bulunan yaz›l›m üretimine verilmifltir. Bu konuda
Diyarbak›r için önemli f›rsatlar ve baz› engeller vard›r.    

A. Biliflim ve yaz›l›m›n bilgi temelli kalk›nma 
modellerinin içindeki yeri
Bilgi ve iletiflim sektörünü, biliflim ve iletiflim olarak ikiye

ay›rabiliriz. Biliflime yat›r›m yapmak ekonominin di¤er sektörler-
ine göre çok daha karl›d›r; Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) veri-
lerine göre, bir kifliyi istihdam etmenin maliyeti, biliflimde 3.500,
tar›mda 40.000, turizmde 55.000 ve sanayide 90.000 dolar
civar›ndad›r. Öte yandan, Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i’ne (TÜS‹AD) göre, baz› sektörlerde kifli bafl›na y›ll›k
katma de¤er afla¤›daki gibidir: biliflimde 30.000, hizmette
16.000, sanayide 8.000, tar›mda 4.000 dolar. 
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B‹LG‹ TEMELL‹ KALKINMA MODELLER‹N‹N
D‹YARBAKIR’A UYGULANAB‹L‹RL‹⁄‹
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var. ‹lgi alanlar›n›n en önemlilerinden bir tanesi yaz›l›md›r. Yaz›l›m konusunun
özellikle geliflmekte olan ülkelerde ve onlar›n daha az geliflmifl bölgelerinde nas›l
uygulanabilece¤i konular›nda çal›fl›yor. 2006 y›l›nda, Yaz›l›m Sanayicileri
Derne¤iyle birlikte Türkiye Yaz›l›m Stratejisini haz›rlad›.
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Biliflimi, donan›m ve yaz›l›m olarak ikiye ay›rmak mümkündür.
Bu ay›r›mda, Türkiye gibi kaynaklar› k›s›tl› geliflmekte olan ülkel-
erde yaz›l›m›n daha önemli f›rsatlar yaratt›¤› görülmektedir.
Yaz›l›m içerisinde de altyap› ve uygulama yaz›l›mlar› olarak
yap›lacak bir da¤›l›mda, uygulama taraf›nda daha fazla f›rsat
vard›r ve az kaynakla yüksek katma de¤er yaratmak mümkündür.
Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, dünyada donan›m ve
yaz›l›m, altyap› ve uygulama, hatta paket ve proje yaz›l›mlar›n›n iç
içe geçmeye bafllad›¤› ve ayr›m›n siyah beyaz olmad›¤›d›r. Paket
yaz›l›mlar›n teorik olarak daha fazla katma de¤er yaratmas›na
karfl›n, proje yaz›l›mlar›nda da katma de¤er ve hatta ekonomi
skalas› bir ölçüde sa¤lanabilmektedir. D›fl kaynak kullan›m›
hizmetlerinde de yüksek katma de¤er yaratmak mümkün olmak-
tad›r. Baflka bir deyiflle, paket ve proje yaz›l›mlar› ve hizmetler
geliflmekte olan ülkeler için f›rsatlar yaratmaktad›r. 

Bu yap›, bir yandan geliflmekte olan k›s›tl› kaynaklara sahip
ülkeler için olanaklar sa¤larken, öte yandan o ülkeler içerisinde
de ihmal edilmifl ve potansiyeli de¤erlendirilmemifl bölgelere
yeni f›rsatlar yaratmaktad›r. Baz› ülkelerde ise biliflimde yap›lan
at›l›m sayesinde baz› bölgeler geliflirken, di¤er yerler geri kala-
bilmektedir. Buna güzel bir örnek çok övülen Hindistan’d›r.
Teknolojik parklar farkl› konulara odaklanarak bölgesel
uzmanl›klar yaratmaktad›r. Devletin Bilgi Toplumu Stratejisi’nde
de yap›lmak istenen budur.

Yaz›l›m, do¤ru yönlendirilirse, geliflmekte olan ülkeler için
yararl› bir sektör olabilir. Yaz›l›m›n sektörler hiyerarflisinde
önemli bir yeri vard›r, di¤er üretim sektörleri için bir de¤er
katk›s› yaratabilir, verimlilik ve üretkenli¤i art›rabilir. ‹stihdam
yarat›r, enerji giderleri ve ithal girdisi çok azd›r, vergi ve ihracat
gelirlerini art›r›r, bilgi toplumu olmay›, ülkelerin kültürel,
entelektüel ve e-dönüflümünü kolaylaflt›r›r. Yerel yaz›l›mlar ülke
özelliklerine uygun oldu¤undan hem e-dönüflüme destek verir,
hem de ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOB‹’lerin güçlen-
mesi ve daha rekabet edebilir hale gelmesinde kullan›labilir.
Yaz›l›m›n geliflmesi ve yayg›nlaflmas› kay›td›fl› ekonominin
dizginlenmesine yard›mc› olur, bu da yaz›l›m› olumlu etk-
ileyece¤inden bir erdemli döngü sa¤lanabilir.

Yaz›l›m sektörü ayn› zamanda bölgeleraras› kalk›nma eflitsi-
zli¤ini gidermede kullan›labilir, hem devlet, hem özel sektör hem
de bireylerin geliflmesini h›zland›rabilir, bu sayede demokratik-

leflmeye katk›da bulunabilir. Yenilik ve araflt›rma ve gelifltirme
çabalar›n› destekler, sanayi ve tar›m gibi geleneksel sektörlere
k›yasla az yat›r›mla yüksek katma de¤er yaratarak, ülkenin
büyümesi ve sürdürülebilir biçimde kalk›nmas› için itici güç olur.

Yaz›l›m sektörünün sa¤l›kl› bir flekilde büyümesi ülkenin
bütünü için olumlu olacakt›r. Vatandafl›n yaflam› kolaylaflacak,
yaz›l›mc› ve biliflimci olumlu etkilenecek, verimlilik ve üretken-
likteki geliflmeden bütün sektörler yararlanacak, ülke daha
zenginleflecek, istihdam yarat›lacak, devlet daha etkili iflleyecek,
hükümet ve bu sürece katk›da bulunan siyasetçiler oylar›n›
art›racakt›r. Ayr›ca, yaz›l›m sektöründe do¤ru segment ve firmalara
yat›r›m yapan yat›r›mc›lar kazanacakt›r. 

Geliflmekte olan ülkelerde bilgi ve iletiflim konular›nda yap›lan
plan, proje ve araflt›rmalarda kullan›m konusuna daha fazla a¤›rl›k
verilmektedir. Kullan›m› art›rma çabalar›nda gider-kazanç iliflkisinin
geliflmekte olan ülkelere geliflmifl ülkelerde oldu¤u kadar uymad›¤›
hesaplanamad›¤›ndan, bu projeler ço¤unlukla baflar›s›z olmaktad›r.
Bunun yan›nda, baz› zorluklar›na karfl›n, istihdam, gelir, yetenek
gelifltirme gibi özellikleriyle baflar› flans› daha fazla olan, ülke ve
bölge kalk›nmas›nda son derece önemli bir yer tutan üretim taraf›
ihmal edilmektedir ve buna daha fazla önem verilmelidir (Heeks,
2006). Bu çerçevede, bilgi ve iletiflim sektörleri aras›nda yaz›l›m ve
hizmetler Diyarbak›r’a uygun alanlard›r.

B. Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi
Devletin Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi, ülkenin önümüzdeki

y›llarda dünyada her alanda rekabet edebilmesi, medeni ülkeler
aras›nda hak etti¤i yeri alabilmesini kolaylaflt›rma, e-dönüflüm pro-
jesinin toplumun tüm kesimlerini kapsayacak, ulusal yarar ve katma
de¤eri art›racak flekilde gerçeklefltirilmesi, bilgi ve iletiflim
alanlar›nda hem kullan›m hem de üretimin ülkenin bütün kesimlerine
yay›lmas› hedefleriyle yap›lm›fl önemli bir projedir. 
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fiEK‹L 1: B‹L‹fi‹M DE⁄ER Z‹NC‹R‹

Yüksek Fikri mülkiyet yarat›lmas›
Ürün gelifltirilmesi
Uluslararas› d›fl kaynak kullan›m›
Ulusal d›fl kaynak kullan›m›
Ça¤r› merkezleri 
Back-office hizmetleri
Veri hizmetleri

Kaynak: TÜB‹SAD ve YASAD, 2003

fiEK‹L 2: TÜRK‹YE B‹L‹fi‹M SEKTÖRÜ
2010 HEDEFLER‹

‹ç pazar (mn $) Mevcut Hedef

Donan›m 2.086 6.368
Paket yaz›l›m 390 1.267
Hizmetler 574 1.525

‹hracat hacmi (mn $)
Donan›m 10 31
Paket yaz›l›m 30 16
1Hizmetler 40 215

Oranlar (%)
Biliflim/GSY‹H 0,8 2,2
Yaz›l›m ve hizmetler ihracat›
/yaz›l›m ve hizmetler pazar› 7,3 13,5

Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi, DPT
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2006 y›l›nda tasar›m› tamamlanan projenin hedeflerine vara-
bilmesi için ve uygulanmas›n›n maliyeti en az 2,9 milyar YTL
oldu¤undan, çok iyi incelenmesi ve uygulanmas› gerekmektedir. Bu
uygulama s›ras›nda Diyarbak›r gibi il ve bölgelerimizin kat›l›m›n›n
azami ölçüde olabilmesi ve bu pastadan gerekli pay› alabilmesi bölge
uzmanlar›n›n izleme ve çabalar›na da ba¤l›d›r. Bu projeyle ilgili konu-
larda planlanan büyük miktarda yat›r›m ve destek bölge için f›rsatlar
yaratmaktad›r. Proje hedefleri do¤rultusunda biliflim sektöründe iç
pazar ve ihracatta k›sa sürede önemli bir geliflme beklenmektedir.

Bilgi Toplumu Stratejisi, bilgi ve iletiflim sektörünü kapsayan,
hem üretim hem kullan›m içeren, çok detayl› ve do¤ru uygulama
ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalk›nmas›na büyük katk› sa¤laya-
bilecek bir pland›r. Ancak, baz› endiflelerin en az›ndan uygulama
aflamas›nda giderilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri, ülke
kalk›nmas›ndan daha az yararlanabilmifl bölgelerimizi, özellikle
üretim alan›nda, yeteri kadar gözetmemesidir. Bu konuda bölge
aktörlerinin, hatta bölge d›fl› aktörlerin gerekli uyar›lar› yap-
malar› ve uygulamay› yak›ndan izlemeleri gereklidir. 

C. Türkiye Yaz›l›m Stratejisi
Bilgi Toplumu Stratejisi ile ayn› anda Yaz›l›m Sanayicileri

Derne¤i (YASAD) sponsorlu¤u ile gerçeklefltirilen Türkiye Yaz›l›m
Stratejisi de Diyarbak›r bölgesi planlar›nda dikkate al›nmal›d›r.
Yaz›l›m sektörünün stratejisini ve uzun vadeli planlamas›n›
belirleyen bu proje do¤rultusunda, bütün aktörlerin üzerine
düfleni yapmas› ve planlar›n do¤ru uygulanmas› durumunda
YASAD, yaz›l›m sektörünün 2015 y›l›na kadar y›lda iki milyar
dolar ihracat yapacak duruma gelmesini, 2023 y›l›nda da dünya
markalar› yaratm›fl, ülkenin en fazla ihracat yapan befl sektörün-
den biri olmas›n› öngörmektedir. Bu stratejiye ba¤l› olarak en
geç 2008 y›l›nda bir Yaz›l›m Stratejisi Eylem Plan› gerçeklefltir-

ilmesi beklenmektedir. Diyarbak›r’›n bu planlarda kendine yer
bulmas› için 2007 y›l› uygun bir zamand›r. 

Heeks’in stratejik modeline göre analiz edildi¤inde, son zaman-
lardaki ihracat hamlesine karfl›n, Türk yaz›l›m sektörünün a¤›rl›kl›
olarak D ve C bölgelerinde, yani iç piyasada hizmet ve paket a¤›rl›kl›
oldu¤u görülmektedir. Veri eksikli¤ine karfl›n, bütün analizlerden
ç›kan sonuç, D bölgesinde daha fazla a¤›rl›k oldu¤udur. 

Örne¤in, ‹stanbul’da hayat pahal›l›¤› ve iflgücü giderlerinin
yüksekli¤inden ötürü, d›fl kaynak kullan›m›, baflka hizmetler ve
yaz›l›m alanlar›nda Diyarbak›r bölgesi ile iflbirli¤ine gitmek, özel-
likle k›sa vadede bölge için do¤ru bir strateji olabilir. Bu flekilde
deneyim kazanan bölge firmalar› zamanla kendi markalar›n›
yarat›p, kaliteli ürünlerle yurt d›fl›na aç›labilirler. Bu modeli
uygulayabilmek için genel olarak ülkede yap›lmas› gerekenler
yedi ana bafll›kta toplanm›flt›r:
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fiEK‹L 3: TÜRK YAZILIM fi‹RKETLER‹N‹N 
MEVCUT STRATEJ‹K POZ‹SYONU

A¤›rl›k
Hizmet Paket

‹hracat

Yön 

‹ç pazar

E

BA

fiEK‹L 3: TÜRK YAZILIM fi‹RKETLER‹NE
STRATEJ‹K POZ‹SYON ÖNER‹S‹

A¤›rl›k
Hizmet Paket

‹hracat

Yön 

‹ç pazar

E

BA

Kaynak: Alican, 2006.

Kaynak: Alican, 2006.

fiEK‹L 5: ÜLKE ÇAPINDA YAZILIM MODEL‹

• Aktörleraras› iflbirli¤i (güçbirli¤i, cluster)
• Stratejik planlama (kalk›nma plan› parças›)
• Altyap› (hukuk, teknoloji/arge, e¤itim/‹K) ve destek
• Kurumsallaflma/Yönetim
• Finansman
• Kalite (süreç ve sistemler)
• Pazarlama

Kaynak: Alican, 2006.
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Bu konulardan aktörleraras› iflbirli¤i bahsedilen di¤er bütün
alanlarda yap›lmal›d›r ve dolay›s›yla önceliklidir. Bu iflbirli¤ine
bölge aktörleri de dahildir. Bu konularda aktif rol oynayacak
bafll›ca aktörler ve birbirleri ile iflbirlikleri afla¤›daki gibidir.
Bütün aktörlerin birbirleri ile koordinasyonu gereklidir ve bunun
hükümetin belirleyece¤i bir bölüm ya da STK gibi bir çat› alt›nda
toplanmas› daha verimli olmas›n› sa¤layacakt›r. Bu model
basitlefltirilmifl ve do¤rudan ilgili aktörleri içeren bir örnektir.
Devlet ve yaz›l›m firmalar› ba¤lant›l› olarak özel sektör ve bas›n
gibi daha birçok paydafl bu listeye eklenebilir. 

Ç. Avrupa Birli¤i süreci
Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne tam üye olabilmek için, ekonomik,

sosyal ve siyasi aç›lardan büyük bir reform sürecinden geçmek-
tedir. ‘The Seventh Framework Programme for Research and
Technological Development’ (FP7) gibi, 50 milyar euro gibi
rakamlara ulaflabilen AB fon, destek ve programlar› Diyarbak›r
için de f›rsatlar oluflturmaktad›r. Bu konuda TÜB‹TAK da ilgilenen
kifli ve kurulufllara destek vermektedir. 

D. Diyarbak›r bölgesi için yaz›l›m ve hizmet f›rsatlar›
Bilgi Toplumu Stratejisi, Türkiye Yaz›l›m Stratejisi, Avrupa

Birli¤i süreci ve dünya biliflim sektöründeki son geliflmeler ve
beklentiler çerçevesinde, Diyarbak›r için de¤iflik segmentlerde
f›rsatlar oldu¤u görülmektedir. Endüstrileflmede geç kalm›fl bu
bölgede, do¤rudan yeni ekonomiye atlamak mümkündür.

D1. Alt tayf, hizmetler ve d›fl kaynak kullan›m›
Biliflim de¤er zinciri tablosunda görülen daha düflük katma

de¤erli hizmetler ve alt tayf yetenek gerektiren konular, özellik-
le k›sa vadede, insan kaynaklar›nda çabuk gerçeklefltirilebilecek
çabalarla, Diyarbak›r’da uygulanabilir. Bu yaz›l›m ve hizmetlerin
iflgücü gereksinimleri teknik lise ve iki y›ll›k üniversite a¤›rl›kl›
oldu¤undan ya da daha düflük beceri gerektirdi¤inden, olabile-
cek kaliteli iflgücü ve mühendis say›s› aç›klar›n›n olumsuz etkisi
azal›r. Diyarbak›r bölgesi için ‹stanbul ve Türkiye’nin di¤er böl-
geleriyle d›fl kaynak kullan›m› türü iflbirlikleri mümkündür. Bu
konuda önemli avantaj iflgücü giderlerinde olabilir.  

D2. ‹ç pazar
Türkiye’nin yaz›l›m sektörü iç pazar›n›n çok büyük potan-

siyeli vard›r, doyum oran› önemli f›rsatlar yaratmaktad›r. G›da,
tekstil gibi bölge ekonomisinde pay sahibi sektörlerle, onlar›n
verimlili¤ini art›racak flekilde, yaz›l›m ürünleri ve biliflim büyüye-
bilir. Bölgede yeterli seviyede olmayan e¤itim ve sa¤l›k gibi
konularda yap›lacak at›l›mlarda da bölge firmalar› biliflim
hizmetleri vererek büyüyebilir. Hem kullan›ma hem üretime
a¤›rl›k verilmelidir. Bölgesel ekonomi yan›nda, ‹stanbul gibi böl-
gelerle ya da komflu ülkelerle yaz›l›m ve hizmet iliflkileri de
bölgede sektör geliflimine önemli katk› sa¤layabilir. 

D3. Dil avantajlar›
Özellikle yaz›l›m ve hizmet ihracat›nda yabanc› dil konusu,

hem önemli hem de yabanc› dil bilen eleman s›k›nt›s› çeken
birçok geliflmekte olan ülke için sorundur. Kürtçe ve Arapça
yaz›l›m ba¤lant›lar› yap›labilir ve bu dillere müfredatta daha
fazla yer ve önem verilebilir. Ö¤renmesinin Kürtçe diline uygun
oldu¤u belirtilen yabanc› dillere a¤›rl›k verilip, bunu yaz›l›m ve
hizmet iliflkilerinde de¤erlendirmek düflünülebilir. 

D4. ‹hracat
Yaz›l›m ve hizmet ihracatlar›nda, önce az katma de¤erli ve

göreli olarak düflük yetenek gereksinimi olan alanlarda, geliflmifllik
seviyeleri yüksek olmayan ülkelere paket, proje ve hizmetlerde
ihracatla deneyim kazand›ktan sonra, daha katma de¤erli ürünler-
le daha geliflmifl ülkelere yönelmek uygun bir stratejidir. 

Diyarbak›r, Suriye ve Irak gibi ülkelere yak›nl›¤›ndan yarar-
lanabilir. Azerbaycan, Lübnan ve özellikle biliflim geliflmifllik
seviyesinden dolay› ‹srail di¤er baz› uygun ülkelerdir. Komflu
ülkelere yerel yaz›l›m firmalar›n›n yaz›l›m ihracatlar› vard›r.
Bunlar›n içerisinde Diyarbak›r’a çok yak›n Irak, ‹ran, Suudi
Arabistan, M›s›r gibi ülkeler vard›r. Kosta Rika, dil avantajlar›n›
da kullanarak, Orta Amerika’ya ihracatla ifle bafllam›flt›r. fiu anda
bütün dünyaya y›lda 100 milyon dolar yaz›l›m ihracat› yapmak-
tad›r. Komflu ülkelerin gereksinimleri iyi bir bafllang›ç olabilir.
Yaz›l›m ve hizmet projelerinde, bütün teknolojik geliflmelere
karfl›n, co¤rafi yak›nl›k, saat fark› azl›¤› ve kiflisel temas hala
projelerin baflar›s› için önemli faktörlerdir.  

Bu çabalar s›ras›nda sektör büyümesi ile ilgili e¤itim ve
iflgücü geliflimleri efl zamanl› olmayabilir. ‹nsan kayna¤› eksikli¤i
varsa ya da oluflursa bu gereksinim en az›ndan geçici olarak
yak›n ülkelerden karfl›lanabilir. Hatta komflu ülkelerin
vatandafllar› birbirlerinin ülkelerinde e¤itim görebilirler. Bu gibi
faaliyetler bölge kalk›nmas›na ve bar›fl›na da katk› sa¤layabilir.
‹leride ülkesine dönen bir Suriyeli ya da Irakl› orada kendi
yaz›l›m firmas›n› kurabilir. Zincirleme etkileflimler olur. Ayr›ca,
Diyarbak›r ve di¤er bölge yörelerinden yurt d›fl›na çal›flmak için
göç etmifl vatandafllardan diaspora olarak yararlanmak, yaz›l›m
sektörü baflar› faktörlerinden biri olarak düflünülmektedir. 

D5. Dünyada flehirlerin artan önemi
Dünya ekonomisinde bölgelerin ve ülkelerin yan›nda flehirler

giderek önem kazanmaktad›r. Bu konuyla ilgili ve biliflim sektörü
ile ba¤lant›l› olarak Diyarbak›r için baz› f›rsatlar ve bunlardan
yararlanmak için uygulanabilecek stratejiler vard›r. Yaz›l›m ve
hizmetlerde göreli olarak düflük yat›r›mla yüksek katma de¤er
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E¤itim Kurumlar›

Dernek ve Kurulufllar
Yönetim

Finansman
Kalite

Pazarlama
Bilimsel Araflt›rma

Kaynak: Alican, 2006.

Yaz›l›m fiirketleri Devlet
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amaçlanmas›na karfl›n, bu konuda bölge at›l›m› için d›flar›dan
yat›r›m çekilmesi de olumlu ve gereklidir. Bu amaçla
Diyarbak›r’›n cazip hale getirilmesi önemlidir. 

‹spanya’da Bilbao örne¤inde, Frank Gehry’nin tasarlad›¤›
Guggenheim müzesi flehrin bir anda 1997 y›l›nda bir dünya
markas› olmas›n› sa¤lam›flt›r. Bir baflka örnek 1973 y›l›nda
yap›lan opera evinin Avustralya’n›n Sidney flehrini flöhrete
ulaflt›rmas›d›r. Brezilya’n›n Kuritiba örne¤i de flehir planlamas›
için güzel bir vakad›r. Bir spor olay›, sanat etkinli¤i ya da fuar
gibi önemli bir faaliyet düzenlenmesi de flehre vizibilite sa¤lay›p
yat›r›m almas›na yard›mc› olabilir. Bu bir biliflim fuar› olabilir ve
nifl bir konu düflünülebilir. E¤itim seferberli¤i ile ba¤lant›l› olarak
kitap fuar› düflünülebilir. 

Araflt›rma ve gelifltirme yapmak için d›flardan yat›r›m çeke-
bilmenin bir yolu cazip yaflam koflullar› sa¤lamakt›r. Urfa, Mardin
gibi yüksek turizm potansiyeli olan flehirlerle ortak sinerji ve
pazarlama çal›flmalar› yap›labilir. Hatta Diyarbak›r-Hatay
hatt›nda deniz aç›l›m› düflünülebilir. Üniversite-hastane-
araflt›rma merkezlerinin flehirlerde kümelenmesi de önemlidir. 

Altyap› bu alanda baflar› faktörlerinden biri olacakt›r.
Havaalanlar›, sa¤l›k hizmetleri, telekomünikasyon altyap›s›,
kaliteli iflgücü sa¤layan e¤itim kurumlar›, baz› örneklerdir.
Kaliteli e¤itim kurumlar›, biliflim ve özellikle insana dayal› olan
yaz›l›m konular›nda son derece önemlidir ve komflu ülkelerden
beyinleri de çekebilir. fiehir baflar› faktörleri aras›nda iyi yöne-
tim, geliflen ekonomi, kendini devaml› yenileme, yeni konular ve
f›rsatlar yaratma s›ralanabilir. Ayr› bahsetmekte yarar olan
güvenlik konusu da, ekonomik ve siyasi istikrarla birlikte yat›r›m
için önemli faktörlerdendir. 

Türkiye’de flehirler için yaflanabilirlik, yat›r›m gibi konularda
endeksler kurulup bunlar içerisinde Diyarbak›r kendisine yer
arayabilir, nifl yaratabilir. Bu tür endekslerde e¤itim, toplumsal
hizmetler, e¤lence, çevre, ekonomi, kültür, sa¤l›k, güvenlik gibi
kriterler ön plana ç›kmaktad›r. Bu konulara a¤›rl›k verilebilir.
Çevre iller ve bölgeyle iflbirli¤i yapmak, Diyarbak›r’›n baflar›
flans›n› art›rabilir. 

Diyarbak›r’› ülke, bölge ve dünya flehirleri aras›nda önemli bir
konuma oturtmak için çok disiplinli ve kapsaml›, siyaset, ekonomi,
sosyoloji, flehir planlama, bilgi ve iletiflim, co¤rafya gibi farkl›
konular› içeren bir planlama gerekmektedir. Planlarda Türkiye’nin
baflka flehirlerinin nas›l markalaflt›¤›, bu konuda geliflmifl ve
geliflmekte olan ülkelerin do¤rular› ve yanl›fllar› incelenmeli,
Diyarbak›r’a dersler ç›kar›lmal›, bunlar flehrin avantaj ve dezavan-
tajlar›yla birlikte analiz edilerek, bir planlama yap›lmal›d›r. 

D6. K›sa vadeli strateji
Veri hizmetleri, bilgi iflleme, kodlama, ça¤r› merkezleri ve d›fl

kaynak kullan›m› gibi daha az katma de¤erli ama k›sa kurslarla
üniversite ya da lise mezunlar›n› sektöre kazand›rman›n ve ucuz
iflgücü avantajlar›ndan yararlanman›n mümkün oldu¤u alanlara
yönelmek düflünülebilir.  

D7. Uzun vadeli strateji 
Daha orta ve uzun vadede yeni üniversiteler kurulmas›, olan-

lar›n kalitelerinin art›r›lmas› ve biliflim sektörüne uygun olarak
düzenlenmesi gereklidir. Genel ve köklü bir e¤itim reformu
çerçevesinde, deneyim kazand›kça ve kalite standartlar› yaka-

land›kça daha yüksek katma de¤erli ürün ve hizmetlere
yönelmek mümkündür.

E. Diyarbak›r’›n f›rsatlar›na engeller ve çözümler
Biliflim ve özellikle yaz›l›m alanlar›nda e¤itim, teknoloji, hukuk

altyap›s›, finans, ekonomik ve politik istikrar gibi gerekli baflar› fak-
törlerinden hiçbiri ülkemizde yoktur. Olumlu bir haber ise bu konu-
da bilinç oluflmakta oldu¤u ve hemen bütün bu eksik alanlarda
çal›flmalar›n varl›¤›d›r. Bu genel sorunlar›n giderilmesi Diyarbak›r
için de olumlu olacakt›r. Bu iflin en verimli ve yararl› flekilde
yap›labilmesi için birinci koflul ö¤retim kurumlar›, devlet, hükümet,
özel sektör firmalar› ve STK’lar gibi de¤iflik aktörlerin iflbirli¤idir.

En zor ifl koflullar›nda Türkiye’de çok kaliteli yaz›l›m baflar›
öyküleri ç›km›flt›r. Bu bölgede de ç›kmamas› için bir neden yok-
tur. Bazen zor ve olumsuz koflullar yarat›c›l›k özelli¤ini ön plana
ç›karabilmektedir. Öte yandan, yaz›l›m tamamen insana dayal›
bir ifl alan› oldu¤undan acil ve efl zamanl› olarak ülke çap›nda bir
e¤itim seferberli¤i ve reformu gerekmektedir. Bunun yan›nda,
Diyarbak›r bölgesi için e¤itim, inkübasyon, teflvik gibi konularda
baz› ek destekler sa¤lanabilir. Ayr›ca bilimsel araflt›rmalar
biliflim konular›nda yetersizdir. Üniversitelerde özellikle lisan-
süstü tezlerde bu konulara daha fazla a¤›rl›k verilebilir. 

F. Tasar›m-gerçek durum fark›
Diyarbak›r’›n bir marka olabilmesi ve bilgi ve iletiflim sektör-

lerinden en verimli flekilde yararlanabilmesi için bu planlar›n
gerçekçi olmas› gerekmektedir. ‘Tasar›m-gerçek durum’
aras›ndaki uçurum ne kadar büyük olursa, projelerde baflar›
flans› o kadar azalmaktad›r (Heeks, 2003).

G. Sonuç
Diyarbak›r, bilgi temelli kalk›nma modellerinin uygulan-

abilmesi için baz› özelliklere sahiptir. Bölge için yaz›l›m üreti-
minde ve hizmetlerde hem iç pazar hem de ihracat alan›nda
f›rsatlar vard›r. Avrupa Birli¤i süreci, Bilgi Toplumu Stratejisi, e-
dönüflüm projesi, Türkiye Yaz›l›m Stratejisi ve planlanan yat›r›m
ve at›l›mlar bölge için de f›rsatlar yaratmaktad›r. Zay›f yanlar›n›n
etkisini azaltmak, avantajlar›ndan ve f›rsatlardan en iyi flekilde
yararlanmak, bölge ve dolay›s› ile ülke kalk›nmas›na en verimli
ve sürdürülebilir flekilde katk›da bulunmak için, bölgesel ve
ulusal aktörlerin, stratejilerin ve planlar›n uyum ve iflbirli¤i
içinde hareket etmesi gereklidir. Bölge için yap›lacak plan›n, ülke
kalk›nma plan›, e-dönüflüm, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Türkiye
Yaz›l›m Stratejisi ile ba¤lant›l› olmas›, baflar› flans›n› art›racakt›r. 
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B
EN de sözlerime bafllamadan önce, hem kendi ad›ma, hem
de Elektrik Mühendisleri Odas› Merkez Yönetim Kurulu ad›na
hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum. ‹ki günlük çok

yo¤un bir program›n içerisinde art›k son gün hepinizin
yoruldu¤unu gözlerinizden de hissediyorum. Ben, sunumumu bir
ikili üzerinden haz›rlam›flt›m. Birincisi, kalk›nma kavram› üzerine
sizlerle paylaflmak istedi¤im, daha teorik olabilecek bir yön var.
Arkas›ndan da bu kalk›nma perspektifi içerisinde, dünya
ölçe¤indeki durum ve daha sonra da sürdürülebilir kalk›nma
denilen kavram içerisinde, Türkiye'nin bu kalk›nma perspektifi
içerisinde izledi¤i rolü biraz sizinle paylaflmak, tart›flmak istiyo-
rum. Hem EMO olarak, hem Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
olarak, uzun y›llar içerisinde yapt›¤›m›z sempozyumlarda, kon-
grelerde, sanayi kongrelerinde, enerji sempozyumlar›nda
vesaire, bu ülkenin kalk›nmas›na, geliflmesine, sanayileflmesine
ait sözlerimizi bir özet biçimine dönüfltürmek istedim. Ama bu
saatte biraz teorik de kaçabilir, sizi de fazla yormak istemiyorum.

Yaflad›¤›m›z yüzy›l, iletiflim teknolojilerinde ve biliflim
teknolojilerindeki son derece bafl döndürücü geliflmelerle birlik-
te biliflim ça¤›, bilgi toplumu olarak adland›r›l›yor. Günümüzde,
sanayileflmifl, geliflmifl ülkelerin, gerek kendi aralar›ndaki
iliflkilerinde, gerekse yoksul, azgeliflmifl ülkelere karfl› yürüttük-
leri politikalarda esas olarak teknolojiye sahip olmak konusun-
da, yine enerji kaynaklar›na sahip olma konusunda büyük bir
yar›fl içerisinde olduklar› görülüyor. Tabii, her toplum kendi
içerisindeki ekonomik, sosyal, siyasal geliflmelerin bir yans›mas›
olarak, s›n›fsal çeliflkilerinin de bir ürünü olarak, bir yeni
toplumu da kendi ba¤r›nda tafl›yor. Örne¤in, yerleflik toplum
yap›s› dedi¤imiz tar›m toplumundan, buharl› motorlar›n,
makinelerin geliflti¤i, endüstrileflmifl bir sanayi toplumunun
arkas›ndan, 21. Yüzy›lda da bir bilgi ça¤›, bilgi toplumu söylemleri
ifade ediliyor.

Tabii, bilgi ça¤›, bilgi toplumu dedi¤imiz fley neyin üzerine
infla edilmek isteniliyor; kalk›nma kavram›n›n üzerine. Ben de
kalk›nma kavram› üzerine bir tart›flma yürütmek istiyorum.

Kalk›nma ve Sürdürülebilir Kalk›nma 
Kavramlar›n›n Tarihsel Süreci
1. Konferans Bretton Woods, 1944 / ABD
Kalk›nma dedi¤imiz kavram›n asl›nda ‹kinci Dünya

Savafl›ndan sonra ortaya ç›km›fl bir kavram oldu¤unu görüyoruz.

1944 y›l›nda, savafl sonras›nda, ABD’nin Bretton Woods kentinde
düzenlenen ve 45 ülkenin kat›ld›¤› bir konferansta, kalk›nma ve
sürdürülebilir kalk›nma kavramlar›n›n dünya ölçe¤inde gündeme
geldi¤ini görüyoruz.

Avrupa’n›n Savafl Sonras› Yeniden ‹nflas›
‹stikrarl› Ekonomik Büyüme
Sosyal Refah Sa¤lanmas›
Uluslar aras› Ticaretin Gelifltirilmesi
Al›nan Kararlar:
Uluslar aras› Para Fonu (IMF)’nin Kurulmas›
Dünya Bankas›n›n Kurulmas›

Uluslar aras› Kalk›nma Bankas› (IDA)’n›n Kurulmas› – 1950
IMF ile anlaflan yoksul ve geliflmekte olan ülkelerin borçlar› 

1973…………. 150    Milyar Dolar
1980…………. 800  Milyar Dolar
1996…………. 1.770 Milyar Dolar

IMF’le anlaflan yoksul ve geliflmekte olan ülkelerin, savafl
sonras›nda bu ilk kalk›nmaya dair konferansta yapt›¤› bu
anlaflmalar çerçevesinde bakt›¤›m›z zaman, borçlar›n›n giderek
daha da büyüdü¤ü, kalk›nman›n gerçekleflmedi¤i; tam tersine,
dünya ölçe¤inde yoksullu¤un, çeliflkilerin artt›¤›n› görüyoruz.

2. Yeryüzü Zirvesi, 1992 /  Rio de Janerio
Kalk›nma ad›na dünya ölçe¤inde gelifltirilen toplant›lardan

bir tanesi de -dünya ölçe¤inde birçok toplant› var; ama ana
bafll›klar›yla birkaç toplant›dan bahsediyoruz- 1992 y›l›nda Rio de
Jenerio’da yap›lan Yeryüzü Zirvesi’ dir.

Azgeliflmifl, yoksul ülkelerin öncelikleri, geliflmesinin 
sa¤lanmas›:
Yoksulluk, açl›k, nüfus art›fl›, dengesiz toprak da¤›l›m›, do¤al
kaynaklar›n tüketimi konusundaki sorunlar›n›n giderilmesi.
Geliflmifl merkez ülkelerin öncelikleri ise mevcut doygunluk-
lar›n›n, geliflmelerinin devam ettirilmesi:
Endüstriyel kirlenme, kat› at›klardaki art›fl, çevre sorunlar›
ve s›n›rs›z tüketim noktalar›ndaki sorunlar›n›n giderilmesi.
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Elbette her fleyin sonlu oldu¤u bir dünyada tüketimin s›n›rs›z
olmas›na dayal› olarak, sermayenin yeniden geniflletilmifl
üretimi için s›n›rs›z bir büyüme felsefesine kaynakl›k eden
kapitalizmin kalk›nma perspektifi de, sermayesinin yeniden
üretimi, yeniden devam ettirilmesi.

3. BM Toplumsal Kalk›nma Dünya Zirvesi 1995 / Kopenhag 

Kararlar  :
Yoksullu¤un Yok Edilmesi ‹nsanl›¤›n Etik, Sosyal ve Siyasal
Bir Problemidir
Geliflmifl Ülkelerden Azgeliflmifl –Yoksul Ülkelere Resmi
Kalk›nma Yard›mlar›n›n Aktar›lmas›
Reformlar ‹le Küresel Piyasa Sisteminin Gelifltirilmesi

Sonuçlar :
Yoksul Ülkelerin Toplam Borçlar› Zirveden Sonra Üçte Bir
Oran›nda Artm›flt›r.
ABD Resmi Kalk›nma Yard›mlar›n›n Aktar›lmas›n› Öngören
Taahhütlere Çekince Koymufltur.
4. Dünya Bankas› “Yoksullu¤a Sald›r› Raporu’’  2000/2001

Kalk›nman›n Önündeki Engeller: 
Devletin Piyasaya Müdahalesi
Kamu Mülkiyetinin Etkinli¤i
Ulusal Endüstrilerin Korunmas›
Yabanc› Üretim ve Sermaye Yat›r›mlar›n›n Engellenmesi
Rekabetin Yarat›lamamas›

Sözün Özü : 
Serbest ekonomi, aç›k piyasalar ve küreselleflme ile uluslar

aras› sermayenin yat›r›m alanlar›n› gelifltirmek üzere az geliflmifl
ve yoksul ülkelerin altyap› ve sosyal hizmet sektörlerinin paylafl›m›.

5. Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi, 
2002 / Johannesburg
Yoksul ülkelere ait borçlar›n bir k›sm›n›n silinme koflullar› ve

azgeliflmifl ülkelerin liberalleflme sorunlar› masaya yat›r›lm›flt›r.

“Kalk›nma” Sorununa Üretilen Çözümler :
fiirket karlar›n›n artt›r›lmas› için emek yaflam›n›n
kurals›zlaflt›r›lmas›
fiirketleri yat›r›m yapmaya teflvik edecek sermaye vergi-
lerinin azalt›lmas›
fiirketlerin sosyal güvenlik sistemine istihdam ettikleri iflçiler
için ödedikleri katk›lar›n azalt›lmas›
‹stihdam ve büyüme için serbest rekabetin iflleyifli önündeki
engellerin kald›r›lmas›
Bugün, kapitalizmin genel iktisat politikas› içerisinde
ihtiyaçlar›n sürekli geliflti¤i ve s›n›r› olmad›¤› konusundaki
yaklafl›m›n› sorgulamadan ne enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›na, ne de üretim ve tüketim politikalar›na yeni bir
yaklafl›m gelifltirmek olanaks›zd›r.
Üretimi, insan ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› temelinde bir kul-
lan›m de¤eri yerine, yeni pazar alanlar› ve azami karlar elde

etmek olarak gören kalk›nma modellerinin son yar›m
yüzy›ll›k dönemde insanl›¤›n ortak sorunlar›n› çözmek bir
yana daha da büyüttü¤ünü art›k hemen her kesim kabul
etmek zorundad›r.
Bilimsel ve teknolojik geliflmelerin h›zla artt›¤›, iletiflim
teknolojilerindeki geliflmenin sermayenin yeniden üretimi ve
Pazar için s›n›rs›z olanaklar sa¤lad›¤› bir ça¤da kapitalizmin
“küresel kalk›nma” modeli ironik bir flekilde inan›lmaz
toplumsal ve ekolojik problemler yaratm›flt›r.

“SÜRDÜRÜLEB‹L‹R KALKINMA” VE SONUÇLAR

BM 2000 ‹nsani Geliflme Raporu :
6 milyar insan›n 2,8 milyar› günde 2 dolar, 1,2 milyar› ise 1
dolara yaflamlar›n› sürdürmeye çal›flmaktad›r.
Dünya nüfusunun % 67’si yoksuldur.
Dünyadaki en fakir 61 ülkenin dünya toplam gelirinden
ald›klar› pay sadece % 6 kadard›r.
Az geliflmifl 43 ülkede yaflayan 582 milyon insan›n toplam
gelirleri ise sadece 146 milyar dolard›r.
Dünya nüfusunun alt›da biri toplam dünya gelirinin % 78’ine
sahiptir.
Dünyada en zengin 200 kiflinin toplam geliri 1 trilyon dolara
ulafl›yor.
Geliflmemifl ülkelerde do¤an çocuklar›n yaklafl›k yar›s› 5
yafl›na gelmeden ölüyor.
Geliflmekte olan ülkelerde her y›l 600 binden fazla kad›n
hamilelikte veya do¤um s›ras›nda ölüyor.
1,1 milyar insan güvenli içme suyu, 2,4 milyar insan ise ar›tma
hizmetlerinden yoksundur.
Ortalama küresel s›cakl›k son 5 y›lda normalden 100 kat h›zl›
art›fl göstermifltir.
Dünya nüfusunun % 20’si dünya zenginli¤inin % 80’in den
fazlas›na el koyarken yenilenemez enerjinin % 80’i, temiz
içme suyunun % 40’› da ayn› % 20 taraf›ndan kullan›l›yor.
Her y›l 17 milyon hektar orman alan› yok oluyor.
Bugünkü tüketim düzeyi devam ederse petrol rezervinin 50,
do¤algaz rezervinin ise 70 y›l içinde tükenece¤i tahmin
ediliyor.

SONUÇ:  
Bitki ve hayvan türlerinin giderek soyunun tükendi¤i,

çölleflmenin artt›¤›, genetik çeflitlili¤in yitirildi¤i, g›dalar›m›z›n
kimyasallarla doldu¤u, denizlerin kirlendi¤i bir yüzy›l›n bafl›nday›z.

Tabii buna dair ne öneriyoruz?
“..Son A¤aç Y›k›l›p, Son Nehir Kirletilip, Son Bal›k da

Tutulduktan Sonra Paran›n Yenmedi¤ini Anlayacaks›n›z...”
(K›z›lderili Atasözü)

‹nsan ve do¤a sömürüsüne karfl› özgür, demokratik bir
dünya için, kalk›nma ve ekonomiyi; 

‹nsan›n temel ihtiyaçlar›ndan ödün vermeksizin, sosyal
güvenli¤ini esas alan, 

Do¤ayla uyumlu teknolojilerin gelifltirildi¤i, 
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Karar alma süreçlerinde yurttafllar›n aktif kat›l›m ve deneti-
minin sa¤land›¤›, 

Enerjinin ise ekolojik evrimi koruyan, 
Sosyal bir hak olarak herkesin eflit olarak yararland›¤›,
Yenilenebilir kaynaklar ile üretilen bir tarzda ele almak.
En baflta çocuklar›m›za karfl› sorumlulu¤umuz olmal›d›r.

TAR‹HSEL SÜREÇ
Kalk›nma meselesine böyle dünya ölçe¤inde bakt›ktan sonra,

ülkemiz aç›s›ndan da bir durum de¤erlendirmesi yapmak gerekiyor.

PLANLI KALKINMA DÖNEMLER‹

1. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1963-1967)
2. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1968-1972)
3. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1973-1977)
4. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1979-1983)
5. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1985-1989)
6. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1990-1994)
7. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›  … (1996-2000)
8.5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›   …         (2001-2005)

Cumhuriyet’in kuruluflunun ard›ndan 1923 y›l›nda düzenle-
nen ‹zmir ‹ktisat Kongresi ile liberal ekonomi politikalar› ile
kalk›nma yönünde görüfller a¤›rl›k kazanm›fl, ancak 1929 Dünya
ekonomik bunal›m› ile iç ve d›fl koflullar nedeniyle (özel giriflim
ve sermaye birikiminin yetersizli¤i, nitelikli iflgücü ve altyap›
eksikli¤i) devletin öncülü¤ünde bir kalk›nma anlay›fl›n› hayata
geçirilmesi gereklili¤i ortaya ç›km›flt›r.

Bu süreçte Türkiye dünyada ilk kalk›nma plan› haz›rlayan
ülkelerden biri olmufl ve 1933 – 1937 y›llar›nda uygulanmak üzere
1. befl y›ll›k sanayi plan› haz›rlanm›flt›r. 

Bu plan›n uygulanmas› sonucunda çimento, kömür, fleker,
cam, seramik ve dokuma gibi baz› temel sektörlerde sanayi
tesisleri kurulmufl ve Cumhuriyet dönemi içinde en önemli
büyüme oranlar›n›n gerçekleflmesine sebep olmufltur. 

Düzenli olarak, 5 y›lda bir kalk›nma planlar› haz›rlad›¤›
görülmektedir. En son 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› yap›l›p uyguland›.
fiu anda, 9. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› haz›rlan›yor. 2007–2013 y›llar›
aras›nda uygulanacak olan dokuzuncuyu da sayarsak, Türkiye
bugüne kadar 8 tane kalk›nma plan›n› gündeme getirmifl.

1. ve 2. Kalk›nma Plan Dönemleri
Yeni K‹T’lerin kuruldu¤u bir dönem olarak, kamu eliyle ithal

ikameci bir sanayileflme stratejisi bu dönemde oluflturulmufltur. 
Bu dönemde, PETK‹M, TÜPRAfi, ‹skenderun Demir-Çelik

Fabrikalar›, Seydiflehir Alüminyum Tesisleri, Gübre, Çimento ve
fieker Fabrikalar›n›n kurulmaya baflland›¤› görülmektedir.

Tabii bu kalk›nma planlar›n›n ilk dönemlerinde çimento,
kömür, fleker, cam, seramik ve dokuma gibi baz› temel sektör-
lerde sanayi tesislerinin kurulmufl oldu¤unu, Cumhuriyet dönemi
içinde en önemli büyüme oranlar›n›n bu dönemlerde
gerçekleflti¤ini görüyoruz. Bu kalk›nma dönemlerinin 1980’lere
kadar olan k›sm›nda, özellikle 1970’li y›llar›n ortalar›na kadar
yeni K‹T’lerin kuruldu¤u bir dönem olarak, kamu eliyle ithal ikame-

ci bir sanayileflme stratejisinin oluflturuldu¤unu görüyoruz.
Kamusal bir hizmet anlay›fl›yla devreye sokuldu¤u dönemlerdir.

3. ve 5. Kalk›nma Plan Dönemleri
1973 ve 1979 petrol krizlerinin de etkisiyle sürekli yön

de¤ifltiren politikalar uygulanm›flt›r. Bu dönemlerde s›k s›k
de¤iflen iktidarlar nedeniyle planlar›n takibinin yap›lamad›¤› ve
fiili olarak ask›ya al›nd›¤› bir süreç yaflanm›flt›r.

6. ve 7. Kalk›nma Plan Dönemleri
‹hracata yönelik sanayi modelinin denendi¤i, büyük ihracat

teflviklerinin söz konusu oldu¤u, kamu yat›r›mlar›n giderek
yo¤unlu¤unu kaybetti¤i dönemdir. Özellefltirmelerin bafllad›¤›
bu dönemlerde, gümrük birli¤inin hedefleri do¤rultusunda tüm
sektörlerde korumac›l›k asgariye indirilmifltir. Art›k sanayi küre-
sel rekabete aç›lm›fl durumdad›r. Sonraki kalk›nma planlar› ise
kâ¤›t üzerinde kalan tavsiye kararlar› niteli¤indedir.

8. Kalk›nma Plan Dönemi
Özellefltirmelerin h›zland›¤›, kamusal hizmet anlay›fl›n›n

tasviye edildi¤i, tüm alt yap› sektörlerinin DB ve IMF’nin istekleri
do¤rultusunda piyasan›n kontrolüne terk edildi¤i ve
kurals›zlaflt›rman›n ekonominin temel politikas› haline geldi¤i
bir dönemdir.

Toplumsal Aç›dan Bilgi ve iletiflim Ça¤›
Acaba Türkiye, böylesine kalk›nma dönemlerini kendi

içerisindeki çeliflkileriyle yaflad›¤› bir süreçte toplumsal aç›dan
bilgi ve iletiflim ça¤›n› yakalayabildi mi, ona geçebildi mi?

‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l, iletiflim ve biliflim teknoloji-
lerinde yaflanan bafl döndürücü geliflmelerin sonucu olarak bilgi
toplumu ya da biliflim ça¤› olarak nitelendirilmektedir. 

Günümüzde biliflim ça¤›nda bilgi ekonomisinin, toplumsal
eriflimin sa¤lanmas›, hukuksal, kurumsal, teknolojik alt yap›
eksikliklerinin giderilmesine dönük çabalar›n hangi kalk›nma
modeliyle sa¤lanaca¤› temel tart›flma noktas›d›r.

Bilgi teknolojileri, ça¤›m›za egemen olan kapitalist küre-
selleflmenin yaratt›¤› yeni sömürgecilik ideolojisinin bir parças›
olarak, kapitalizmin kendisini yeniden üretme senaryosu olarak
gündeme gelmektedir. 21. yüzy›lda bilgi iletiflim teknolojilerinde-
ki olanaklara eriflim konusunda f›rsatlar, kaynaklar ve eriflim
da¤›l›m›nda gittikçe artan bir eflitsizlik bulunmaktad›r. Geliflmifl
ve geliflmekte olan ülkeler aras›nda bilgi teknolojileri ve ba¤lant›
uçurumunun giderek derinleflti¤i ve bilgi yoksullu¤u olarak
adland›r›lan yeni bir yoksullu¤un ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. 

SONUÇ
Bilim ve teknoloji siyaset ve ideoloji d›fl› de¤ildir. Kendi bafl›na

ba¤›ms›z bir gerçekli¤e ve geliflme çizgisine de sahip de¤ildir. Bilim
ve teknolojinin toplumsal yap› ve iliflkilerle iç içe olmas› ve toplum
yarar›na kullanmas› insanl›¤›n geliflmesi için zorunludur. Bilgi edin-
mede toplumsal ve ekonomik eflitlik olmazsa olmaz kofluldur. Bilgi
tüm insanl›¤›n ortak mal›d›r. On binlerce y›ll›k insanl›k tarihinin
ortak ürünü olan bilginin bugün tekellerin mal› haline getirilme-
sine, bilginin metalaflt›r›lmas›na ve yeni patent yasalar›yla
endüstriyel üretimin denetim alt›na al›nmas›na karfl› olunmal›d›r. 

TMMOB, bilim ve teknolojinin üretiminde, kullan›lmas›nda
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hiyerarflik- otoriter olmayan iliflkilere dayanan, insanlar›
yapt›klar› ifle ve do¤aya yabanc›laflt›rmayan, bireyin tüm
yeteneklerinin ve yarat›c›l›¤›n›n önündeki engelleri kald›ran,
piyasa denetimindeki uzmanlar›n de¤il, üretenlerin ve tüm
toplumun denetledi¤i alternatif bir teknolojinin, dayan›flmac› ve
demokratik iliflkilerin filizlenece¤i baflka bir Dünya ve baflka bir
Türkiye’nin yarat›lmas› ile mümkün oldu¤una inan›r.

Bu anlamda, bilgi temelli kalk›nma modellerinde,

Diyarbak›r’a uygulanabilirli¤i konusundaki sözümüzü buraya
yetifltirememifl gibi görünüyoruz; ama esas sorun, kalk›nma
modelinin ve bu kalk›nma modeli ölçe¤inde Türkiye'nin yaflad›¤›
problemlerin bir bütünlük arz etmesidir. Bu nedenle, biz, asl›nda
bilgi temelli kalk›nma modellerini bu kalk›nma anlay›fl›n›n
elefltirisiyle yürütmenin daha do¤ru olaca¤›n›; bu anlamda,
Diyarbak›r ölçe¤indeki durumu da belki ikinci turda sorular
gelirse paylaflabilece¤imizi düflünüyorum.
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G
ERÇEKTEN, TMMOB camias›n›n benim yaflant›m üzerinde,
benim geliflimim üzerinde çok büyük katk›s› var. Oradan
edindi¤im bilgi birikimiyle buralara geldim. Onun için,

TMMOB camias›n›n bütün etkinliklerine her zaman gücüm
oran›nda katk›da bulunuyorum ve kendilerine teflekkür ediyorum.

De¤erli kat›l›mc›lar; Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas›
olarak, kamunun bize vermifl oldu¤u görevlerimizin d›fl›nda,
“Diyarbak›r için neler yapabiliriz?” diye sürekli olarak
arkadafllar›m›zla kafa yoruyoruz, “Neler yapabiliriz?” diye
düflünüyoruz. Bu düflünceler aras›nda akl›m›za flöyle bir fley
geldi: Gelen yabanc›lara bölgeye anlat›rken, “Buras› Diyarbak›r;
insanl›¤›n göçebelikten yerleflik topluma ilk geçti¤i yer, ilk
tar›m›n bafllad›¤› yer” falan diyoruz. Bize diyorlar ki, “Yahu,
Yukar› Mezopotamya de, bize yeter.” Zaten dünyay› tan›yanlar,
Mezopotamya deyince anl›yorlar. Arkadafllar›m›zla görüflürken,
konuflurken, “Yahu, acaba bu Mezopotamya Vadisi’nden bir
Silikon Vadisi’ne geçebilir miyiz?” diye düflündük. Sonra, “Niye
olmas›n?!” dedik. “Nas›l yapar›z, nas›l ederiz?” diye, böyle bir
çal›flman›n içerisine girdik.

Do¤rusu, bu biliflim sektörü, benim hiç bilmedi¤im bir konu.
Baflka konularda iyi kötü biraz fikir yürütebilirim; ama bilgisayar
konusunda okur-yazar bile de¤ilim. Eh, bu konuda okur-yazar
olmayan bir adam›n böyle hayaller kurmas› ne kadar gerçekçi?
Ama okur-yazar olmasak da, flimdiye kadar arkadafllar›m›zla bir-
likte ekip olarak yapt›klar›m›zla bir yerden bir yere geldik.
Mesela, geçen y›l Diyarbak›r’da e-ticaret e¤itimi yapt›k. Bu konu-
da epey de bir mesafe kat ettik. Bilgisayar toplama kampanyas›
yapt›k, bilgisayar kurslar› aç›yoruz. ‹ki cezaevinde bile birer bil-
gisayar s›n›f› açt›rd›k, baz› ilçelerimize bilgisayar s›n›flar› açt›k.
Bilgisayar programc›s› e¤itmeni e¤itimi açt›k burada, bilgisayar
programc›s› yetifltirme kurslar› açt›k. Bilgisayar okur-yazarl›¤›
kurslar›m›z halen devam ediyor. Bu arada arkadafllar›m›za dedik
ki, “Bir biliflim kulübü gibi bir fley kural›m. Diyarbak›r’da biliflim
sektöründe olan insanlar bir araya gelsinler, otursunlar,
konuflsunlar, tart›fls›nlar, Diyarbak›r’da nas›l bir yol, yöntem
izlenebilece¤ini belirlesinler.” Tabii bu arada bizim kendi sorun-
lar›m›z da oldu, Ticaret Odas›n›n bir yer de¤iflim sorunu oldu,
yönetimde baz› de¤ifliklikler oldu falan. Yani süreç zaman zaman
biraz kesintiye u¤rad›. Hocalar›m›z›n bir k›sm› gitti, yeni proje

çal›flmalar›m›z devam ediyor. Ama burada bugün bu konunun
tart›flma gündemine gelmesinde bile Ticaret ve Sanayi Odas›n›n
tabii di¤er paydafllarla birlikte büyük eme¤i var diye düflünüyo-
rum ve bugünü bir dönüm noktas› olarak kabul ediyorum. Çünkü
gerçekten bu konu art›k bu kadar ciddi boyutta gündeme
gelmiflse ve bu iflin uzmanlar›, benim gibi okur-yazar olmayanlar
de¤il de, bu iflin profesörleri e¤er bugün bu konuda kafa yoruy-
orlarsa, proje düzeyinde, strateji düzeyinde bize fikir üretiyor-
larsa bir yere geldik demek ki diye düflünüyorum. Bundan son-
ras› için çalar›m›z› h›zland›r›rsak, bu hayalimizin de önümüzdeki
süreçte gerçekleflece¤ine ve bir fayda sa¤layaca¤›na
inan›yorum.

Bu bilgi temelli kalk›nma modeli konusunda flunu söyleyey-
im: Biz, “Diyarbak›r’la ilgili neler yaparsak, Diyarbak›r’›n, böl-
genin ve ülkenin kalk›nmas›nda katk›m›z olur?” diye kafa
yorarken, baflka çal›flmalar›m›z da var. Diyarbak›r’›n turizm böl-
gesi olmas›yla ilgili, Diyarbak›r’da tar›msal sulaman›n gelifltir-
ilmesiyle ilgili, komflular›m›zla olan iliflkilerimizin gelifltirilme-
siyle ilgili her konuda kendimize göre baz› çal›flmalar yap›yoruz.
Ama özellikle bu bilgi temelli kalk›nma modeli, bizim Diyarbak›r
için çok yararl› olur diye düflünüyorum ve bununla ilgili avanta-
jlar›m›z›n oldu¤una da inan›yorum. Diyarbak›r, daha önce de
söyledi¤im gibi, 7 bin y›ll›k kent geçmifli olan bir merkez. Buras›
bilgi birikimi altyap›s› olan bir yer. Her ne kadar benim gibi okur-
yazar olmayanlar varsa da, yine de bir üniversitede var burada,
Elektrik Mühendisleri Odas› var, de¤iflik kamu kurumlar›n›n bölge
müdürlükleri var. Bu anlamda bir altyap›s› var, bunu harekete
geçirebilirsek, bir biliflim kulübü ya da derne¤i falan kurabilirsek
güzel sonuçlar alabiliriz diye düflünüyorum.

Diyarbak›r’da çok genç bir nüfus var. Bu nüfusu ikiye
ay›r›yoruz. Bir, bunlar›n e¤itimsiz olan›, gerçekten okuma-yazma
bile bilmeyen, hatta Türkçe bile bilmeyen bir kesim. Özellikle
kad›nlarda bu çok yo¤un. Bunlarla ilgili çal›flmalar yap›yoruz;
bunlara okuma-yazma ö¤retmekten hijyen flartlar›na, daha
sonra da çocuk bak›m›ndan yemek piflirmeye, ifl edindirmeye
kadar ya da tafl ustal›¤›ndan bak›rc›l›¤a kadar çeflitli çal›flmalar
yap›yoruz. Bir de lise mezunu ya da üniversite mezunu ya da
buralardan terk arkadafllar var ve bu insanlar gerçekten imkân-
lar sa¤land›¤› takdirde çok iyi yerlere gelebilecek insanlar. Ama
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Kutbettin ARZU
Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›

1955 Diyarbak›r do¤umlu. ‹lk, orta, lise e¤itimimi burada yapt›. 1973-79 y›llar› aras›nda Karadeniz
Teknik Üniversitesinden yüksek mimar olarak mezun oldu. 1979-91 y›llar› aras›nda Mimarlar Odas›
Temsilcili¤i yapt›. De¤iflik sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde görev ald›. Diyarbak›r
Ticaret ve Sanayi Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir.
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imkânlar olmad›¤› için, bugün, maalesef, boflta gezen, iflsiz
güçsüz tak›m› konumundalar. Hatta bunlar›n bir k›sm› üniversite
mezunu olduklar›, bir diplomalar› oldu¤u halde ifl bulam›yorlar.
“Özellikle bu bilgi temelli kalk›nma modelinde bu insanlar› nas›l
e¤itebiliriz?” diye kafa yoruyoruz. Biraz önce bu iflin uzman›
Fuat Beyin de notlar› aras›nda gördüm; k›sa süreli kurslar ola-
bilir. Bizim akl›m›zdan geçen flu, tabii, bu iflin uzmanlar› bunu
daha iyi bilir: Bir defa, biliflimle ilgili liselerin aç›lmas› gerekir
diye düflünüyoruz. Gerçi Diyarbak›r’da meslek yüksekokulu
olarak var, bunun daha gelifltirilmesi ve üniversitede biliflimle
ilgili bölümlerin aç›lmas› gerekir diye düflünüyoruz. Hem yayg›n
e¤itimle, hem de kurslarla örgün e¤itim içerisinde bunu baflara-
biliriz diye düflünüyorum.

Ama bunun için, öncelikle tabii ki bir çekirdek kadronun, bir
e¤itici kadronun oluflmas› laz›m. Biraz önce söyledim, biz, bir
programc› e¤itmeni kursu açt›k; ama orada tam istedi¤imiz
hedefe ulaflamad›k. Biz burada ikili bir fley düflündük. Bir, bu iflin
gerçekten teorisyenlerini yetifltirmek ve hep d›flar›dan buraya
eleman getirmek de¤il, buradaki elemanlar› yetifltirip, bundan
sonraki nesli onlar›n yetifltirebilece¤i bir model gelifltirmek. Bir
di¤eri de okur-yazarl›ktan bafllayarak buray› gelifltirmek. Biz,
buraya sadece Diyarbak›r olarak bakmad›k; Diyarbak›r’›
Ortado¤u’nun merkezi gibi görüyoruz. Fuat Bey de
konuflmalar›nda biraz de¤indi buna; Diyarbak›r, Ortado¤u’nun en
önemli merkezlerinden bir tanesi. Bir defa, etraf›ndaki dokuz il

ile 1,5-3 saat mesafede ve bu 9 il Diyarbak›r’› do¤al olarak
merkez kabul ediyor. Onun d›fl›nda, Ortado¤u’da, Suriye’ye,
Irak'a ve ‹ran’a en yak›n mesafede. Yani bu üç ülkeye en yak›n
mesafedeki en önemli metropol il Diyarbak›r. Dil ve kültür avan-
tajlar›n› da buna katt›¤›n›z zaman, co¤rafik avantajlar› katt›¤›n›z
zaman, buradan Ortado¤u’ya gerçekten bir bilgi transferi
sa¤lanabilir diye düflünüyorum.

Ben, 3 y›l önce Ba¤dat’a gittim, Ba¤dat Fuar›’n› buraya getirm-
eye. Burada s›cakl›k 46 dereceydi, oraya gittim, 56 derece, bana
bir fley olmad›. Yani 20 derecelik iklim bölgesinden biri gitseydi
herhalde ambulansla geri dönecekti. Onun için, bu co¤rafik
yak›nl›k, özellikler de üst üste gelince, Ortado¤u’da bu anlamda
geliflen bir pazar oldu¤una göre, biz burada niye hem yaz›l›m sek-
töründe, hem donan›mda, hem e¤itimde, hizmetler anlam›nda böl-
genin biliflim üssü olmayal›m. Bunun için bir engel görmüyorum.
Önümüzdeki süreçte özellikle Fuat Bey gibi de¤erli akademisyen-
lerle, yine biliflim dernekleriyle, üniversitelerimizle iflbirli¤i
halinde, hükümet yetkilileriyle de konuyu görüflüp, dedi¤im gibi,
lise düzeyinde, meslek yüksekokulu düzeyinde, üniversite
düzeyinde ilgili bölümlerin aç›lmas›n› sa¤lamak ve buradan
oluflacak bir çekirdek kadroyla buradaki insanlar› bu e¤itime yön-
lendirmek fleklinde bir düflüncemiz var. Tabii, bunu bizim tek
bafl›na yapmam›z mümkün de¤il; di¤er bileflenlerle iflbirli¤i haline
geçip bunu baflaraca¤›m›za inan›yorum. Bugünkü çal›flmay› da bu
iflin start noktas› gibi, dönüm noktas› gibi görüyorum.
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B
O⁄AZ‹Ç‹ Üniversitesi Makina Mühendisli¤i mezunu. ABD,
Fransa ve Türkiye’de farkl› sektör ve kurulufllarda üst
düzey yöneticilik ve genel müdürlük yapt›. Bugüne kadar

dört yüz civar›nda yaz›s›, çal›flmas› ve raporu yay›nland›. Önce-
likle, böyle iyi düflünülmüfl, tasarlanm›fl bir etkinlik için kimin
eme¤i geçtiyse tebrik ederim ve beni de ça¤›rd›¤›n›z için ayr›ca
teflekkür ederim.

Asl›nda benden önceki konuflmac›lar›n sunumlar›yla ilgili bir
girifl yapmak istiyorum. Burada amaç, elefltiriden ziyade, kendi
sunumumu üç farkl› sunumun aras›nda bir yere monte etmek.

Öncelikle Fuat Beyin sunumunun hakikaten hem akademik,
hem stratejik, hem de umut dolu bir sunum oldu¤unu hissettim.
En az›ndan bendeki intiba o flekilde oldu. Daha sonra Cengiz
Beyin yaklafl›m› hem tarihsel bir perspektif, hem kuramsal bir
bak›fl, ayn› zamanda da bir sosyal elefltiriydi. Kutbettin Beyde ise
belki bir miktar siyasal, bir miktar yerel bir bak›fl; ama ayn›
zamanda da içinde bir özelefltiri söz konusu oldu. O aç›dan
bakt›¤›m›zda, birbirini tekrar etmeyen; ama bütünleyen sunum-
lar oldu. Bence çok da baflar›l› sunumlar oldu. Tabii benim
amac›m, flimdi buradan bir sentezi de ben yap›yorum demek
de¤il; o çok iddial› olur.

Ben, bilgi teknolojileriyle özel sektör yöneticisi olarak
tan›flt›m, öyle girdim bu ifle. Yaklafl›k 150 yaz›l›mc›n›n çal›flt›¤› bir
flirketin genel müdürlü¤ünü yaparken, bir fark ettim ki, bu ifli
mikro düzeyde bir flirket baz›nda baflar›l› yönetmek, büyümek,
evet, mikro düzeyde baflar›; ama ülkeye katk›s› aç›s›ndan baflka
faktörler var. Yani bezen zorluyoruz, deniyoruz; ama belli engel-
leri aflamad›¤›m›z› gördük. O dönemde dedim ki -yine bugün
tekrar edilen bir kavram oldu¤u için alt›n› çiziyorum- “Bu iflin
paydafllar› var ve bu paydafllar bir araya gelmedi¤i sürece, bizim
bir flirkette ya da iki-üç genç insan›n bir flirket kurup bir fleylere
bafllamas›yla ülkesel bazda bir ç›k›fl noktas› olarak bunu kullana-
may›z.” O dönemde, 2001 ve 2002’nin bafllar›nda Ankara'da,
neredeyse bütün siyasi parti liderlerini gezerek, konunun önem-
ini anlatmaya çal›flt›m. Ama ne yaz›k ki, hiçbir lider, Kutbettin
Beyin yapt›¤› gibi bir özelefltiri yapma noktas›nda de¤ildi. Belki
de en yeni bilgisayarlar onlar›n ofislerindeydi; ama tozlu bir
flekilde duruyorlard›. Belki ofislerinde, sekretaryas›nda daha alt
düzeyde bilgisayarlar zar zor kullan›l›yor; ama iyi bilgisayarlar

tabii ki genel baflkan›n odas›na konuluyor. Oradan fark ettim ki,
bu ifli biraz daha zorlamam›z laz›m. Derken, birkaç arkadafl›m›zla
birlikte bir proje gelifltirdik ve dedik ki, “Bu konuda dünyadaki
baflar› örneklerini inceleyelim. Var m›, varsa nerede var, nas›l
yapm›fllar? Buradan Türkiye'ye bir model ç›kabilir mi?” Nitekim
o dönemde zar zor da olsa, Cumhuriyet Halk Partisi bu projeye
“sahip ç›kt›” Derken ben kendimi Çin’de, daha sonra da
Hindistan’da buldum. Zaten sektörden geldi¤im için de daha
önce ‹srail modelini incelemifltim. Baflka modeller de var; ‹rlanda
modeli var, M›s›r modeli var. Kendince küçüklü büyüklü, hepsi
ayn› ölçüde baflar›l› olmasa da modeller var.

Bu Hindistan modelini anlatmay› çok gerekli görüyorum.
“Acaba buradan Diyarbak›r ve Türkiye bir fley ç›kartabilir mi?”
diye ona de¤inmek istiyorum. Ama ona de¤inmeden önce flu
tespiti de yapmakta gerek görüyorum: Bugüne kadar Türkiye'de
belli konularda çok ciddi uçurumlar söz konusu oldu, halen de
devam eden bir uçurum. Örne¤in, ‹stanbul ile Anadolu aras›nda
hâlihaz›rda bir uçurum var. Bilgi anlam›nda, sermaye anlam›nda,
dünyaya ulafl›m anlam›nda çok ciddi bir uçurum var. Bu uçuru-
mun bir flekilde kapanmas› laz›m. Bir baflka uçurum da, sermaye
ile fikir aras›nda hâlihaz›rda devam eden bir uçurum. Yak›n
zamana kadar ülkede yeterli sermaye yoktu belki; ama son 8–9
y›la, belki de daha yak›na son 3–5 y›la bakarsak, be¤enelim
be¤enmeyelim, yöntemini elefltirelim elefltirmeyelim, bir ser-
maye giriflinin söz konusu oldu¤u aç›k. Bu, do¤rudan yabanc›
sermaye oldu¤u gibi, borsaya gelen para fleklinde de kendini
gösterdi. Ama halen yarat›c› fikirle, inovatif fikirle, yenilikçi fikir-
le sermaye gruplar› aras›nda bir buluflma sorunu var. Bu da o
uçurumun devam etti¤ini gösteriyor. Bugün, ‹stanbul'da, 3–4 mil-
yar dolar nakit paran›n üzerinde oturan kifliler var. Çünkü
bankalar›n› satt›lar ve bang›r bang›r yeni projeler, yeni fikirler
arad›klar›n› da söylüyorlar. O zaman, flu sonuç ortaya ç›k›yor:
Mesela, Hüsnü ÖZYE⁄‹N örne¤ini alsak; aram›zdan hiçbirimiz
gidip kap›s›n› çald›k m›, “Benim flöyle bir projem var, buna
beraber bakabilir miyiz?” dedik mi; demedik san›yorum. Var m›
öyle biri? Önce onu soray›m. San›yorum yok. 

O zaman, akl›ma flu geliyor: Acaba yeterince yenilikçi, yeter-
ince inovatif bir fikir mi üretmiyoruz? O da beni kültür mesele-
sine getiriyor. Acaba bizim kültürümüze -burada sadece yerel,
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Ufuk BATUM
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü

Bo¤aziçi Üniversitesi Makina Mühendisli¤i mezunu. ABD, Fransa ve Türkiye’de farkl› sektör ve kuru-
lufllarda üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük yapt›. Bugüne kadar dört yüz civar›nda yaz›s›,
çal›flmas› ve raporu yay›nland›.
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Diyarbak›r veya Do¤u kültürünü kastetmiyorum- Anadolu
kültürüne, Anadolu'da yaflatt›¤›m›z kültürlere bakt›¤›mda, acaba
yeterince giriflimcili¤in, yarat›c›l›¤›n önünü mü açm›yoruz? Bu
da baflka bir konu.

‹stanbul ile Anadolu aras›nda, sermaye ile fikir aras›nda hâli-
haz›rda var olan uçurumun yan›nda, bir üçüncü uçurum da
üniversitelerimiz ile sanayimiz aras›nda var olan uçurum.
Üniversitelerimiz ile sanayimiz aras›nda bugüne kadar böyle bir
uçurum olageldi ve devam ediyor bu. Benim de içinde
bulundu¤um, yaz›m›nda da bir miktar faydam oldu¤u; ama halen
eksikleri gözüken bir 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri
Yasas› vard›r, özel bir yasa. O yasa bir miktar buna cevap verm-
eye çal›fl›yor; yani üniversitelerin iflin içinde oldu¤u, üniversite
alan›nda, kampüste bir teknokent ya da teknopark kurma lisans›
ya da imkân› tan›yor. Oraya gelecek, faaliyet gösterecek yaz›l›m
yapan ve Ar-Ge yapan firmalar böylelikle üniversitenin
içerisinde, üniversitenin hocas›n›, araflt›rma görevlisini, hatta
ö¤rencisini bir insan kayna¤› olarak kullanarak belki orada bir
buluflma imkân› bulacak ve buradaki aç›¤› da kapatma durumu
söz konusu olacak.

Bunlar› gidermedi¤imiz sürece bence sorunlar›m›z› devam
edecek. Bu, çok çok önemli bir etkinlik. Burada konuflmac›
oldu¤um için söylemiyorum; ama bana sorarsan›z, belki de en
can al›c› k›sm› bu panel.

Mesela, Türkiye'ye bak›yorum, tekstilde bir yere
gitmedi¤imizi biliyoruz. Orada yarat›lan de¤erin çok düflük
oldu¤u ortada. Adeta en büyük markalara fabrikalar›m›z mal
üretiyor, gömlek üretiyor, markas›n› da bas›yor, hatta etiketini
koyup, fiyat›n› yaz›p, ambalaj›n› bile tamamlay›p 7–8 dolara ihraç
ediyor. Ayn› gömle¤i, burada, Türkiye'de üretilmifl gömle¤i,
yurtd›fl›na seyahat edersek ya da onlar›n buradaki da¤›t›m
kanallar›, bayileri üzerinden ald›¤›m›zda 70, 80, 100, 120, 150
dolara kadar yüksek bir fiyata sat›n alabiliyoruz. Demek ki de¤er
meselesi çok önemli, katma de¤er meselesi çok önemli.

Türkiye'de otomotiv, montaj diyoruz, tekstili söylüyoruz;
Avrupa'dan gelen sermaye neleri sat›n al›yor? Belki kendi kirli
sanayisini kayd›rmak için, Hindistan, Meksika, Türkiye gibi ülkel-
er göz önüne al›n›yor ve mesela, Ere¤li Demir-Çelik el de¤ifltire-
biliyor, cam, çimento ve benzeri ifller Türkiye'de büyüyebiliyor;
ama oralarda da de¤erlerin çok düflük oldu¤u aflikâr. Turizmde
de ayn› fley söz konusu. Yani turizm bence çok önemli olmakla
birlikte, mesela, Porto Rico çok daha katma de¤eri yüksek bir
turizm yap›yor. Ama biz, adeta biras›n› bile çantas›nda getiren
en ucuzcu Alman’›, ‹ngiliz’i getirmekle turizm sektörünü bir yere
götürebilir miyiz, flüpheliyim, hem de çok ciddi flüpheliyim.

Bölgeye bakt›¤›m›zda da farkl› bir durum yok. Mesela,
Diyarbak›r ve çevresinin üretim sorunu var. Sanayi yok denecek
kadar az. Turizm çok s›n›rl›, sebepleri çeflitli. Kayg› duymaktan,
endifle duymaktan, terör olaylar›ndan tutun baflka fleylere kadar,
hizmetlerin belki arzu etti¤imiz seviyede geliflmemesi söz
konusu. Tar›mda ise yine ayn› bak›fl var; katma de¤eri son derece
düflük ürünleri hem bu bölge, hem de genel itibar›yla Türkiye
üretmeye devam ediyor. O zaman, Türkiye'nin derhal bir zihinsel
dönüflüm yaflamas› gerekiyor. H›zl› kalk›nabilmek, 60 sene önce
ya da 40 sene önce ayn› seviyede oldu¤u Yunanistan’› ya da
Güney Kore’yi yakalayabilmek için, önümüzdeki 5 y›lda, 10 y›lda,
15 y›lda çok ciddi katma de¤er yaratan alanlara kaymas› gerekiy-

or. ‹flte bunun bafl›nda hizmet sektörü ve teknolojik alanlar geliy-
or. ‹kisinin örtüfltü¤ü belki en kritik nokta da yaz›l›m. Buna hiçbir
flüphe yok, buna hiçbir ciddi itiraz›n olaca¤›n› da zannetmiyorum.

Fakat bu ifli yapman›n da olmazsa olmazlar› var. Sunumlar
içerisinde çok k›ymetli bilgiler vard›, tekrar etmeyece¤im; ama
ben, en temelini söylemek istiyorum. Çünkü o en temelin
Hindistan’da nas›l kotar›ld›¤›n› ben bizzat orada kald›¤›m süre
içerisinde ve çok de¤iflik kesimlerle görüflmelerimde hissettim
ve gördüm. O da flu: Bu öyle bir sektör ki, yaz›l›m öyle bir alan ki,
gerekli olan tüm paydafllar bu ifle gönül vermezse, e¤ilmezse,
gerekli katk›y› yapmazsa, biz ne kadar konuflursak konuflal›m, ne
yaparsak yapal›m, istedi¤imiz yasay› ç›kartal›m, hiçbir fley
olmaz. Marjinal bir iyileflme bile olmaz.

Burada paydafllar kim? fiimdi buradan geliyorum
Hindistan’daki baflar› öyküsüne.

Ben, Hindistan’da siyaset kesimiyle konufltum, Baflbakan
Yard›mc›s› ve ilgili komisyondaki siyasilerle görüfltüm.
Kendilerinde müthifl bir merak ve ilgi gördüm ve ondan dolay› da
1984’ten bu yana, Rajiv Gandi Baflbakanl›¤›ndan bu yana da tüm
hukuki altyap›y› çal›flm›fllar, geçirmifller, iflletiyorlar. ‹flletiyorlar
dedi¤im, kim iflletiyor; tabii ki bürokrasi. Ben, bürokrasiye gittim.
Bürokrasinin tabii ki sorunlar› da var; Hindistan’da daha hiyer-
arflik ve a¤›r bir bürokrasi var, belki bizdekinden daha kötü. Ama
bu konunun bürokrasisi, dünyay› takip eden ve belki dünyan›n
belli alanlar›nda da önünde giden bir bürokrasi. Nas›l
kurmufllarsa kurmufllar. 

fiüphesiz, üniversiteler olmazsa olmaz paydafllardan biri.
Mesela, burada Diyarbak›r’da konuflurken, e¤er bilgi teknolojiler-
ine yönelik bölümler aç›lam›yorsa, kurulam›yorsa, o zaman bura-
da teknik bir sorun var demektir. Paydafllar›n en önemlilerinden
bir tanesi, bir ayak eksik demektir.

Yine paydafllar içerisinde bir baflka önemli grup, özel sektör,
yani yat›r›mc›. Yine olmazsa olmazlar içerisinde. Hindistan’da
müthifl derecede, adeta bu iflin borsa derinli¤i olan onlarca,
yüzlerce yaz›l›m ya da teknoloji flirketinin borsaya kote olmas›,
aç›lmas› söz konusu.

Bir di¤er çok önemli paydafl da, bugün aram›zda var m›,
bilmiyorum, ama bas›n. Hindistan’da -tabii ‹ngilizce de çok yayg›n
bir dil oldu¤u için orada, ulusal bas›n bir hayli ‹ngilizce a¤›rl›kl›,
okuma imkân›m oldu- her gün sayfalar dolusu bilgi teknoloji-
leriyle ilgili flirket haberleri, ürün haberleri, hizmet haberleri yer
al›yor. Kim borsada ne kadar de¤erlendi, borsaya kim yeni aç›ld›;
hangi flirket, hangi ürününün lansman›n› yap›yor; müthifl bir
heyecan var bas›nda ve bunu da çok dürüstçe yap›yorlar.

Bunlar›n içerisinde bir baflka önemli paydafl da sivil toplum
kurulufllar›, meslek örgütleri. fiüphesiz, üniversiteyle,
akademiyle beraber, “Nereye gitmeli, ne yapmal›?” konusunda
tart›fl›p bir yön çizebilmek ve bu anlamda örgütlenebilmek için
de sivil topluma ihtiyaç var. 

Fuat Bey de söyledi, “Tren kaçt› m›; kaçmad›” dedi. O asl›nda
sektörün tan›m›yla çok alakal›. Bu çok genç bir sektör. Bunun
geçmifline 70-80 y›l diye bakarsan›z, bugüne kadar her 5 y›lda
bir tüm bilginin, bu alandaki tüm bulufllar›n, tüm patentlerin
ikiye katland›¤› bir durum söz konusu. Demek ki, bunu bir trene
de¤il de, çok h›zl› dolup hareket eden metroya benzetmek laz›m
ve sürekli hareket etmekte olan metroyu kaç›r›yoruz. ‹yi taraf›,
arkadan bir metro daha geliyor. Ama tabii biz sadece
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konuflmakla kal›rsak metrolar› da sürekli kaç›raca¤›z. Bugüne
kadar, son 20 y›lda da çok ciddi fleyler yap›ld›¤›n› ifade etmek
yanl›fl olur, haks›zl›k olur diye düflünüyorum.

Bir rakam vermek gerekirse, Hindistan, 2001 y›l›nda yaklafl›k
7,5 milyar dolar yaz›l›m ve yaz›l›mla ilgili hizmet ihraç ediyordu.
Biliyorsunuz, Hindistan’›n 1 milyar 50 milyon nüfusu var; ama ülke
adeta, bizim ‹ngilizce’de torn country dedi¤imiz, y›rt›lm›fl bir ülke.
Yani bir 150 milyonluk nüfus var, bunun içerisinde orta s›n›f ve üst
s›n›f var. Öbür 900 milyon 1500’lerde falan yafl›yor san›yorum.
Cengiz Beyin söyledi¤i gibi, günlük geliri yar›m dolarlarda gezen,
elektri¤i olmayan, içme suyu olmayan, hiçbir altyap›s› olmayan,
sokaklarda yaflayan, barakalarda yaflayan bir nüfus. O aç›dan,
toplam ihracat› içerisinde o 7,5 milyar dolar›n çok önemli bir
de¤er, yüzde 20’ye yak›n oldu¤unu ifade etmek isterim.

Sivil toplumdan bahsettim ya, onlar›n çok etkin bir sivil
toplum örgütü var: NASCOM. Onlarla görüfltüm, onlar benim tüm
görüflmelerime katk› sa¤lad›lar ve modellerini adeta benimle
paylaflt›lar, açt›lar. “Biz, 2010 y›l›nda 60 milyar dolar ihracat
yapaca¤›z” dediler. Biliyorsunuz, Hindistan, son zamanlarda
yüzde 7’ler, 8’ler, 9’larda büyüyor. “O zaman, Hindistan’›n toplam
ihracat› 100 milyar dolara gelecek” dediler. Düflünün, 100 milyar
dolara gelen tüm ihracat›n 60 milyar dolar›, yar›s›ndan fazlas›
tek bir kalemde, yaz›l›mdan kaynaklanacak. O zamanlar, bu iflin
dünya gurular›n›n baz›lar› çok inand›r›c› bulmuyorlard› bunu;
flimdi bak›yorum, daha 2010’a zaman var, Hindistan 30 milyar
dolar ihracata geldi. Demek ki, 60 milyar dolar yakalanacak bir
hedef. O da bana flunu söylüyor: Demek ki, oyunu, tüm bu
paydafllar› bir araya getirerek çok do¤ru kurmufllar. Peki, nas›l
do¤ru kurmufllar? 

Bunun da bir öyküsü var. Ben, o dönemde dönüp bir rapor
yazd›m. Raporu Deniz Baykal’la beraber sunarken, daha do¤rusu
ben sunma imkân› bulamad›m, o sundu raporu, daha sonra da
hiçbir soru almad› ve ondan zaten seçime gidildi. Eskiden,
“Rapor tozlu raflarda duruyor” diyordum; eminim, flimdi yeni bir
merkeze tafl›n›ld›¤› için, tafl›ma esnas›nda o rapor herhalde
SEKA’ya yollanm›flt›r. Onun için, yap›lacak çok fley var. Burada
oturanlar, sizler, burada bulunmayanlar, hepimizin çok çal›flmas›
ve bu alanda çok fley yapmam›z laz›m.

Hindistan nas›l yapm›fl?
Biliyorsunuz, Cengiz Beyin sunumunda da geçti; savafl son-

ras›, hatta Amerika'da “baby boom” denilen, h›zl› kalk›nma, mutlu
bir dönem söz konusu oldu. Neden; çünkü bana sorarsan›z, ‹kinci
Dünya Savafl›n›n tek galibi Amerika Birleflik Devletleriydi. Pearl
Harbour d›fl›nda, kendi topra¤›nda hiçbir merminin at›lmad›¤› bir
durum söz konusu oldu. Savafla çok geç girdi ve savafla geç gir-
erken müthifl bir sanayi üretimi ve ihracatla iki tarafa da mal
satarak, iki tarafa da silah satarak, kritik malzeme satarak
büyüdü. Savaflta da bir y›ll›k bir katk›yla masada oturabildi ve tek
galip olarak da, Dünya Bankas›, IMF ve tabii sonraki geliflmelerle,
adeta 75-80’lere kadar çok müthifl, iflsizli¤in neredeyse olmad›¤›,
büyük bir kalk›nma yaflad›. Ki, bu belli oranda da teknolojik, bilgi
temelli kalk›nmayd›. Burada insana ihtiyaç vard›. O dönemdeki
Amerika'daki uzmanlar›n, akademisyenlerin, “Peki, nereden bula-
ca¤›z?” sorusuna cevap olarak; “Dilimizi konuflsun, çok uzun
saatler çal›flabilsin, suça ya da baflka e¤ilimlere kaymas›n, daha
bar›fl kültüründen beslenmifl olsun ve tercihen ucuz olsun” diye

bakt›klar›nda, adeta tüm elementler Hindistan’› gösteriyordu.
Tabii, Hindistan’›n eski bir ‹ngiliz kolonisi olmas›ndan gelen bir
gelenekle bir e¤itim disiplini var. Ayr›ca, Hintlere sordu¤umda,
“Genetik” diyorlar, ben çok genetik oldu¤unu düflünmüyorum;
ama matematik ve mühendislik bilimlerinde çok derin bir kültür
ve tarihsel birikimleri oldu¤u aflikâr.

Neticede, 1950’lerde, 55’lerde, 60’larda, Hindistan’dan
Amerika'ya büyük say›da insan gitmifltir. Bunlar çok büyük
gayretlerle ifllerin üretilmesi, Ar-Ge’ nin yap›lmas›, yaz›l›m
dünyas›n›n büyümesi için katk› sa¤lam›flt›r ve her giden yenileri-
ni davet etmifltir, amcas›n›n o¤lunu, kardeflini, tan›d›klar›n›.
Nitekim, 70’lere, 75’lere gelindi¤inde birinci kuflak Hintler ya kri-
tik yerlerde yönetici, ya Ar-Ge merkezlerinin üst düzey yönetici-
leri, ya üniversitelerde hoca, bir k›sm› da Amerika'da flirketlerini
kurmufl, belli bir sermaye birikimine ulaflm›fl pozisyonlara
gelmifl. Bir tarafta Amerika'da bunlar geliflirken, 84’te Rajiv
Gandhi’yle bafllayan süreçte, Hindistan, malzemeyi teflhis etmek
ve Amerika'ya yap›lan beyin göçünü tersine çevirebilmek için
tüm paydafllar›n› bir araya getirmek yoluna gidildi. Tabii, bu bir-
birini tamamlayan bir strateji. 

Bana sorarsan›z, evet, çevresel çal›fl›labilir, bölgesel
çal›fl›labilir. Suriye, Suudi Arabistan, Arapça gibi özellikler
düflünülebilir; ama yaz›l›m dünyas›n›n dili ‹ngilizce, kültürü
Anglo-Sakson’dur. Bugün, Hindistan’›n yapt›¤› 30 milyar dolarl›k
ihracat›n yüzde 75’i iki ülkeye gitmektedir: Amerika ve ‹ngiltere.
Bu, önümüzdeki en az›nda bir 20 y›l daha böyle gidecektir. Tabii,
bu bir stratejik bak›fl. Yerel kal›p, oradan iç pazarlar m› yakalan-
mal›; yoksa dünyadaki büyük trendleri mi yakalama çal›flmak
gerekir? Bu, flüphesiz tart›fl›lacak bir konu. O sebeple, tren yer-
ine metroya benzetelim dedik, metro sürekli kaç›yor; ama e¤er
istiyorsak yakalayabiliriz.

Ben, Amerika'da mast›r yaparken -Bo¤aziçi Üniversitesinden
mezun bir mühendis olarak gitmifltim ve iflletme mast›r› yap›yor-
dum- mühendislik tatbik etmememe ra¤men, daha önce gitmifl
olan mühendis kökenli Türk arkadafllar›m›zdan olsa gerek, beni
böyle parmakla gösteriyorlard›, adeta “dahi” diye. 

O sebeple flunu söylemem laz›m: Hindistan örne¤inde oldu¤u
gibi, çok matematik ve mühendislik kökenli baflar›l› genç
yetifltiriyoruz; fakat onlar› giriflimci yapmad›¤›m›z için, giriflimci-
lik kültürüyle, yarat›c›l›kla beslemedi¤imiz için, ne yaz›k ki, onlar
bugüne kadar, Hindistan örne¤inde oldu¤u gibi, bir üretime, bir
katma de¤er yaratmaya dönüflemedi.

Sonuç olarak, benim çözümüm, hem yerel olarak, hem ülke
baz›nda, eczanelerin kapand›¤›, el de¤ifltirdi¤i bir ortamda, halen
bu kadar aç›kta eczac›n›n oldu¤u bir ortamda, eczac›l›k fakül-
telerine, ziraat fakültelerine her y›l 70 bin ö¤renci al›yor muyuz,
alm›yor muyuz, bilmiyorum; ama e¤er bilgi teknoloji temelli
kalk›nacaksa, o zaman ilgili bölümlerde -illa 4 y›ll›k olmas› gerek-
miyor, 2 y›ll›k ara kademeler de çok önemli- buna yönelmemizin
çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.
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 Doç. Dr. NURCAN TÖRENL‹: Özür dilerim, Alican Beyin
konuflmas›n› dinleyemedim; ama ben, bilgi temelli kalk›nma
modeli olarak, Diyarbak›r’a ne önerildi¤ini pek anlayamad›m
do¤rusu. Bilgi temelli kalk›nma dedi¤imizde, sonuçta bilgi ve
teknolojinin üretime ne ölçüde fayda sunaca¤› ya da üretime
olan katk›s› ön planda. Bu anlamda, Hindistan veya ‹rlanda mod-
eli veya M›s›r modeli ve neyse, sonuçta, bir kere, modellerin
d›flsall›¤› bir sorun. Çünkü uygulama alan›na yans›taca¤›n›z
model, uygulaman›n flartlar›n›, koflullar›n›, ülke içindeki yap›y›
baz almazsa, sonuçta hiçbir amaca hizmet etmez. Sadece fluna
hizmet eder: Biliflim teknolojileri alan›nda ihracatç› olmak
isteyen ülkelerin pazar› olursunuz.

Bu anlamda benim söylemek istedi¤im flu: Bu, “Tren kaç›yor,
trene binelim” yaklafl›m› art›k bir yanl›fl anlafl›lmaya dönüfltü.
Yani “Her bilet alan kompart›mana oturacak ve sonuçta da bu
tren bizi geliflmifl ülkelere tafl›yacak.” Yok böyle bir fley. Bu bir
düfl; bence bu, bize sunulan haz›r reçetelerin bir anlamda
de¤erlendirilmesi. 

Dolay›s›yla, burada benim as›l söylemek istedi¤im fley flu:
Kalk›nman›n üç tane yolu var. Ya ihracat yoluyla kalk›nacaks›n›z,
ya yat›r›m yoluyla kalk›nacaks›n›z ya da tüketim yoluyla
kalk›nacaks›n›z. Tüketim yolunu hiç önermiyoruz; çünkü enflasy-
onu körükler, dolay›s›yla da kalk›naca¤›z derken dibe gide-
bilirsiniz. Dolay›s›yla, iki seçenek kal›yor: Yat›r›m ve ihracat.
Yaln›z, yat›r›m s›ras›nda, bizim ülkemizdeki politikalar, bu ifli
özel sektörün inisiyatifine pamuk ipli¤iyle ba¤lad›klar› için ve
devlet, yat›r›m alan›ndan çekildi¤i için, bu alanda oldukça deza-
vantajl› konumday›z. Dolay›s›yla, geriye sadece ihracat kal›yor.
Bilgi teknolojilerinden bu anlamda yararlanabiliriz. 

Ama flu önemli fleyi unutmayal›m: Bilgi toplumu ya da enfor-
masyon toplumu söylemlerinin arkas›nda sakl›, gizli bir amaç
demeyeyim, kötü niyet demeyeyim, ama bir kand›rmacay›, bir
durumu saptamam›z, fark etmemiz laz›m. Biliyorsunuz, ucuz
enerji girdisinden ucuz enformasyon girdisine kay›ld›¤› sav›yla,
art›k eme¤e çok da fazla ihtiyaç olmad›¤› savlan›yor bu söylem-
lerin alt›nda. Yani bilgiyi üretimin temel girdisi yapan bir anlay›fl
söz konusu; bizim iktisat derslerinde okudu¤umuz emek, ser-
maye ve topra¤›n yan›na bir de bilgi kat›l›yor. Ama bilgi hiçbir
zaman tek bafl›na de¤er de¤ildir. Yani Daniel Bell’in bize söyle-
di¤i, “Bilgi, eme¤in de¤il, kayna¤›n de¤eridir” saptamas›ndaki
büyük yanl›fll›¤› görmek durumunday›z.

Dolay›s›yla, bilgiyi üreten de emek, onu insan›n yaflam›na ne
amaçla sokaca¤›n› belirleyen de emek. Makine ya da enformasy-
on bizden ba¤›ms›z, bizim d›fl›m›zda, bizlerden ayr› olarak
çal›flm›yor. E¤er bizler için çal›fl›rsa, ihtiyaçlar›m›z› nas›l ve ne
flekilde görece¤imiz do¤rultusunda çal›fl›rsa anlaml› olabilir.
Onun için, bilgisayar kurslar› da açsan›z, herkese bedava
Internet ba¤lant›s› da yapsan›z, o insanlar›n hayat›nda bunlar,
bu araçlar önemli bir ihtiyac› görmüyorsa, onlar›n yaflam›na bir
de¤er katm›yorsa, onlar iki gün sonra unutulur ve bir kenara
b›rak›l›r, sadece oyun malzemesi olur.

Toparlayacak olursam, flöyle söyleyeyim: Bilgi tabanl›
kalk›nma için, bir kere o ülkenin flartlar›ndan, koflullar›ndan
hareket etmeye ve bunlar›n bir flekilde analiz edilmesine ihtiyaç
var. Diyarbak›r örne¤inde, bu yörenin sanayi yap›s› nas›l, e¤itim
yap›s› nas›l, nas›l bir istihdam yap›s› var, tar›mda nas›l bir
yap›lanma var, nas›l bir demografik özellik gösteriyor; bunlar›n
mast›r planlar› haz›rlanmadan bir uygulamaya geçilemez, bir
politika gelifltirilemez. Söylemek istedi¤im temelde böyle bir
fley. Yani bütün katmanlar› iflin içerisine katacak bir yap›lanma
do¤rultusunda böyle bir politika gelifltirilebilir ve ancak bu
baflar›ya ulaflabilir. Teflekkür ederim.

 PANEL YÖNET‹C‹S‹: Biz teflekkür ederiz. Baflka soru varsa,
onlar› da al›p, tek bir seferde cevapland›rmak ve son sözleri de
almak üzere söz verece¤im. Ben, önce bu soruya cevap vermesi
ve son sözlerini tamamlamas› için Say›n Fuat Alican’a söz
verece¤im, ard›ndan di¤er panelistlerimize söz verece¤im.
Buyurun Say›n Alican.

 Dr. FUAT AL‹CAN: Nurcan hocam›n kendisi de söyledi, beni
dinleyememifl. Söyledi¤i her fleye kat›l›yorum. Kat›lmamak
imkâns›z. Yaln›z, tek sorun beni dinlememifl olmas›. Çünkü sizler
ne düflünüyorsunuz, bilmiyorum; ama Nurcan Beyin temas etti¤i
her fleye de¤indi¤imi zannediyorum. Dolay›s›yla, büyük bir
flans›zl›k olmufl orada.

Yanl›fl anlamad›ysam, di¤er kat›l›mc›lar da, en az›ndan bir-iki
tanesi bahsetti; kendileri, büyük ihtimalle, beni tekrar etmek
istemedikleri için baz› noktalar›, Nurcan hocam›n çok da güzel
belirtti¤i baz› noktalar› tekrar etmediler. Dolay›s›yla, orada çok
büyük bir kopukluk oldu. Yoksa, bütün dedikleri do¤ru, kesinlik-
le kat›l›yorum. “Diyarbak›r’a ne önerildi? Baflkalar›n›n modelleri-
ni uygulayamay›z” dedi. Ona da yüzde yüz kat›l›yoruz. 

Benim de bafltan söylemeye çal›flt›¤›m fley fluydu:
Diyarbak›r’› çok iyi tan›m›yorum, bir-iki ayd›r tan›maya çal›flt›m;
Diyarbak›r’a göre bir model gelifltirmek gerek. Tabii ki, di¤er
ülkeler nas›l baflar›l› olmufl, neleri yapm›fllar; bunu anlamak
gerekli, dersler ç›kartmam›z gerekli. Ama tamamen bu bölgenin
özelliklerine göre stratejiler ve dedi¤i gibi, tabii ki bir genel
yap›lanma ve mast›r plan yapmak gerekiyor. Benim de bafltan
söyledi¤im gibi, bizimki zaten bir ön çal›flma. Bundan sonra çok
detayl›, kapsaml› bir bilimsel araflt›rma gerekiyor. Dolay›s›yla,
dedikleriniz do¤ru, biz de zaten ayn› fleyi vurguluyoruz.

Kalk›nman›n yollar›ndan bahsettiniz; ona da afla¤› yukar›
kat›l›yorum. ‹hracat kesinlikle laz›m, ben de de¤inmeye çal›flt›m.
Yaln›z, ben, üretimin de, yat›r›m›n da mutlaka gerekli oldu¤unu
ve mümkün oldu¤unu düflünüyorum.

“Bilgi temelli kalk›nmada, eme¤e gerek kalmad› kand›rma-
cas›…” dedi Nurcan Bey. Ona da kat›lmamak mümkün de¤il.
Zaten sadece bilgi temelli ya da bilgi ve iletiflim sektörlerinin
uygulanmas› ya da üretimi de¤il; buran›n ekonomisinin, tabii
ekonomi derken, tar›m da dâhil buna, hepsinin gelifltirilmesi,
amaçl› kullan›lmas› gerekli. Yüzde yüz kat›l›yorum.
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Benim görüflüme göre, en az›ndan flu ana kadar kat›ld›¤›m
panellerin içerisinde birbirini en çok tamamlayan
konuflmac›lar›n kat›ld›¤› panellerden birisi bu. Panelistlerin bir-
birlerini iyi tamamlad›¤›n› düflünüyorum. Belki de düzenleyen-
lerin baflar›s› bu.

“Sadece bilgisayar okur-yazarl›¤›yla bu ifl olmaz” denildi.
Ona da kesinlikle kat›l›yorum. E¤itim dedik, Ufuk Bey
Hindistan’dan bahsetti, ben de Kostarika örne¤ini verdim, birçok
baflka örnekler de verilebilir. E¤itim derken, sadece bilgisayar
okur-yazarl›¤› de¤il. Birleflmifl Milletlerin insani geliflmifllik
s›ralamas›nda 94. s›raday›z ki bu utanç verici bir durum. Komflu
ülkelerin nüfusundan büyük okuma-yazma bilmeyen insan
oran›m›z var; utanç verici bir durum bu. Yüzde 70’lerde ilkokul
mezunu, daha az okumufl ya da hiç okuma yazma bilmeyen
insan›m›z var. Öncelikle bunlar› düzeltmemiz laz›m. Sadece bat›
bölgeleriyle sürdürülebilir bir kalk›nmay› kesinlikle yakalaya-
may›z, bilgi temelli kalk›nmay› da yakalayamay›z. Herkesin
kat›l›m› gerekli. Sadece lafla olmaz; bu da çok do¤ru, bir an önce
harekete geçmemiz gerekli. 

Zamanlama kesinlikle do¤ru. Diyarbak›r’›n çok çok önemli
özellikleri var, bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ama hep
beraber çal›flmam›z laz›m. Ufuk Beyin dedi¤i gibi, paydafllar›n,
hepimizin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Aktörler aras›
iflbirli¤i gerçekten son derece önemli.

Kutbettin Arzu Bey; kendisini ilk defa görüyorum; anlad›¤›m
kadar›yla, Meclise girme gibi bir durumu söz konusu. Kendisine
baflar›lar diliyorum ve Mecliste, Kutbettin Bey gibi, biliflime
inanm›fl kiflilerin daha artmas›n› diliyorum. STK’lar›n, özel sek-
törün, bizlerin sesimizi duyurabilmemiz için Kutbettin Bey gibi
insanlar›n Mecliste olmas› gerekiyor.

Hepinize çok teflekkür ediyorum.

 PANEL YÖNET‹C‹S‹: Biz teflekkür ederiz. fiimdi, son söz-
lerini tamamlamak üzere, Say›n Göltafl’a söz veriyorum.

 CENG‹Z GÖLTAfi: Teflekkür ederim. Kavramlar üzerinden
biraz genifl bir perspektiften yapt›¤›m sunumda eksik b›rakt›¤›m
bir fley oldu¤unu hissettim, o da Diyarbak›r ölçe¤ine dair bir fley,
bu tam olarak söylenmedi. Ama burada ödevini tam olarak yapa-
mam›fl biri durumuna da düflmek istemem do¤rusu.

Türkiye ‹statistik Kurumunda, Diyarbak›r ya da bu bölgeyi
oluflturan, demin ifade edildi¤i gibi, sanayinin durumu, tar›m›n
durumu, e¤itimin durumu ya da enerji kaynaklar›m›z aç›s›ndan,
bölgedeki enerji üretimi ve tüketimi aç›s›ndan de¤erlerin alt alta
s›ralanmas› ve bunun tablo olarak gösterilmesi size çok da
çarp›c› gelmeyebilir. fiöyle gelmeyebilir: Gerçi ben ödevimi
tamamlam›fl olabilirdim; ama bir baflka boyutuyla meseleyi
tart›flmak gerekir. Bütün bunlar› bizatihi bu bölgede yaflayan
insanlar olarak esas sorunumuz elbette ki üretim ve istihdam
sorunu. Üretim ve istihdam aç›s›ndan Türkiye'nin de bir ekonomik
yönelimi var, özellefltirme politikalar› ekseninde yürüyen bir
süreci var ve bundan en fazla etkilenen bölgelerden biri de
elbette ki Diyarbak›r. Tabii bir de bunun yan›na son 10 y›l›n, 15
y›l›n siyasal gerilimlerini, çat›flma ortamlar›n› ve güvenlik prob-
lemlerini katt›¤›m›zda durum daha da vahim hale geliyor.

Benim böyle panellerde s›kça kulland›¤›m bir fley var, belki
baflka panellerde dinleyen arkadafllar aç›s›ndan tekrar olabilir,
ama yine de söyleyeyim. ‹statistik sanat›, bir yerde, bir masada

iki kifli varsa ve biri bir tavuk yerken, di¤eri aç kald›¤›nda, kifli
bafl›na yar›m tavuk düfltü¤ünü söyleme sanat› da olabiliyor.

Bu iki gün içerisinde, bilgi teknolojileri aç›s›ndan, bilginin kul-
lan›lmas› aç›s›ndan da, yeniden üretimi aç›s›ndan da, bilginin tekel
olmas› veya yönlendirilmesi aç›s›ndan da söylenilen fleyler var.
Örne¤in, Hasankeyf meselesi, bilgi tekelinin nas›l kötü kullan›ld›¤›na
çok çarp›c› bir örnek ya da bölgedeki, Batman’daki mobil santralleri
ya da Sinop’taki nükleer santral meselesi, bilginin, bu alandaki
dezenformasyonun ne anlama geldi¤ini de ifade ediyor.

Ben, özetle flunu diyorum: Bilgi teknolojilerinin
kullan›lmas›nda, özellikle kalk›nma anlay›fl›m›z›n gelifltir-
ilmesinde elbet teki ciddi sorunlar var. Ama bu kalk›nma mese-
lesi, ayn› zamanda Türkiye'de üretim politikalar›n›n da yeniden
infla edilmesi, gözden geçirilmesi, insan kaynaklar›m›z›n ve
kendi mevcut kaynaklar›m›z›n do¤ru kullan›lmas› noktas›nda bir
fley ifade eder. Bu da, hani demin tarihsel süreç içerisinde ifade
etti¤imiz o 8 tane kalk›nma plan›n›n kâ¤›t üzerinde kalmay›p,
gerçekten bu ülkede, bu ülkenin bütününe dair bir perspektifle,
bir projeksiyonla hayata geçirildi¤i oranda mümkün olabilirdi.
Bu planlar›n hiçbirinin IMF, Dünya Bankas› gibi kurulufllar›n
direktifleriyle, uluslararas› flirketlerin öncelikleriyle belirlendi¤i
koflullarda anlam›n›n olmad›¤› bugün yaflad›¤›m›z bir gerçek
olarak ortaya ç›kt›. Kald› ki, dünyadaki genel enerji tüketimi
içerisinde de bakt›¤›n›z zaman, sunumumda da bahsetti¤im gibi,
kalk›nma denilen bir fleyin olmad›¤› ortada. Burada bunun alt›n›
›srarla çizmek istedim. 

Sürdürülebilir kalk›nma ya da kalk›nma denilen kavramlar›n
hepsi, kapitalizmin kendisini yeniden infla etmek, sorunlar›n›
çözmek, sanayide, üretimde s›k›flt›¤› noktalar› açmak ad›na, ken-
dini infla etmek ad›na, ihtiyac›n›, tüketimini pompalamak ad›na
yürüttü¤ü bir fleydir. Bugün gerçek flu: Dünyada halen 1,6 milyar
insan ticari anlamda elektrik enerjisi kullanam›yor. Bugün halen
dünya nüfusunun yüzde 20’si toplam enerjinin yüzde 60’›n›,
geliflmekte olan 5 milyarl›k nüfus ise yüzde 40’›n› tüketiyor.
Dünyan›n gerçe¤i bu. Bu gerçek üzerinden, ülkemizde de,
Güneydo¤u’nun, tüketilen elektrik enerjisi boyutuyla da, derslik-
lerinin say›s›, e¤itim sorunu, sa¤l›k sorunu, tar›m sorunuyla da
gerçekli¤i apaç›k ortada. Problemin çözümü, topyekûn bir
siyaset anlay›fl›n› ancak bar›fl temelli, demokrasi temelli gelifltir-
ilmesinde yat›yor. Teflekkür ederim.

 PANEL YÖNET‹C‹S‹: Biz teflekkür ederiz. Say›n Arzu, ilave
etmek istedikleriniz varsa, buyurun.

 KUTBETT‹N ARZU: Ben de teflekkür ediyorum. Gerçekten
de 8 tane befl y›ll›k kalk›nma plan› yapt›k, dokuzuncusunday›z.
Her kalk›nma plan›nda da, “Bölgeler aras› dengesizli¤i nas›l
ortadan kald›r›r›z?” diye görüfl ve öneriler var ve her kalk›nma
plan›ndan sonra bak›yoruz ki aradaki fark biraz daha büyümüfl
ve biz biraz daha geri s›ralara düflmüflüz. 8. Befl Y›ll›k Kalk›nma
Plan›na ben de kat›ld›m. “Ne diyorsunuz?” dediler; dedim ki,
“Yahu, biz bu bölgeler aras› geliflmifllik fark› ortadan kalkm›fl,
art›k bir fark falan yok, bölgeler ayn› seviyeye gelmifl diyelim,
belki o zaman bir seviyeye gelir. Biz, fark› kald›ral›m dedikçe fark
büyüyor. Yani burada bir yanl›fll›k var.”

Diyarbak›r olarak biz nerede oldu¤umuzu biliyoruz; yani en
az›ndan biz biliyoruz. Kat›l›mc› arkadafllar bu konuda yeterince
bilgilenmemifl olsalar bile, biz biliyoruz. Eksiklerimiz çok; ama
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bütün bu eksiklere ra¤men, flunu da biliyoruz: Diyarbak›r’da 7–14
aras› yaflta 370 bin çocuk var. Bunlar 7 y›l sonra 14–21 yafl aras›
olacak. Bu, Diyarbak›r’da böyle de, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinde nas›l? 22 ilde 2 milyon 200 bin 7–14 yafl aras› çocuk
var ve bu çocuklar 7 y›l sonra 14–21 yafl aras›nda olacak. Bunun
200 binini liseye, üniversiteye göndersek, 400 binini göndersek,
1 milyon 800 binini ne yapaca¤›z? Bana göre, bu, Diyarbak›r’›n ya
da bölgenin sorunu de¤il, Türkiye'nin sorunu. 

Büyük kentler, metropoller bir dönem bu göçü absorbe ede-
bildi; ama bugün art›k, nas›l ki süngere su damlat›yorsunuz, bir
yerden sonra art›k sünger suyu emmiyorsa, metropoller de art›k
bu göçü emecek durumda de¤il. Onun için, Türkiye'yi yöneten-
lerin ve Türkiye yan›fl yönetilse bile, Türkiye'nin iyi yönetilmesin-
den yana gönül koyan, gönüllü insanlar›n, sivil toplum örgüt-
lerinin, meslek örgütlerinin, ülkesini düflünen herkesin bu
sorunu bir daha masaya yat›rmas› laz›m diye düflünüyorum.

Onun için, biz de Ticaret ve Sanayi Odas› olarak, buradaki
di¤er sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleriyle, “Ne yapabili-
riz de bu göçün önüne geçebiliriz, bu göçü geriye çevirebiliriz?
Tar›mda ne yap›labilir, ticarette ne yap›labilir, turizmde ne
yap›labilir, komflularla iliflkilerde ne yap›labilir?” diye
düflünürken; “Bu genç, iflsiz, e¤itimsiz nüfusu nas›l burada
tutabiliriz, bunlar› nas›l e¤itebiliriz?”in cevaplar›n› bulmaya
çal›fl›yoruz. Tabii ki altyap›daki eksikliklerimizi biliyoruz. Yoldan
tutun da enerji kullan›m›na kadar, üstyap›da, e¤itimde, sa¤l›kta
kifli bafl›na düflen doktor say›s›ndan, ö¤retmen say›s›na kadar
sorunlar›n›z› biliyoruz. Halen bizim burada s›n›flarda ikili
tedrisat yap›l›yor ve s›n›flardaki ortalama ö¤renci say›s› 60.
Bunlar›n hepsini biliyoruz. Ama bütün bunlara ra¤men, bu olum-
suz flartlar›n üzerinde oturmak de¤il, bu olumsuz flartlar›, deza-
vantajlar› nas›l avantaja çevirebiliriz, ona bak›yoruz. 370 bin
çocuk, e¤er e¤itemezseniz bir dezavantajd›r; ama e¤itebilirseniz
avantajd›r. Bütün çabam›z, bu dezavantaj› nas›l avantaja çevire-
bilece¤imiz üzerine. 

Bugün de gerçekten bu konuda birbirinden de¤erli bilim
adamlar›n›n, özel sektör temsilcilerinin görüfllerini dinledik ve
ben umutluyum. Bu genç, iflsiz, e¤itimsiz nüfusu dezavantaj
olarak de¤il, avantaj olarak kullanabilece¤imize inan›yorum;
tabii birlikte çal›fl›rsak, proje üretirsek. Bu konuda da buradaki
arkadafllar›m›zdan, kurulufllar›m›zdan destek görece¤imize
inan›yorum. Onun için, hepsine, buraya gelerek yapm›fl olduklar›
katk›lardan dolay› teflekkür ediyorum. Bundan sonra da
yapacaklar› katk›lar olaca¤›na inan›yorum: Bu anlamda flimdiden
teflekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum. 

 PANEL YÖNET‹C‹S‹: Biz teflekkür ederiz Say›n Arzu. fiimdi
de, Ufuk Beyin son sözlerini al›yoruz. Buyurun.

 UFUK BATUM: Teflekkür ederim. Ben de önce hocam›z›n
yorumlar›yla bafllamak istiyorum. Yorumlar›n›n çok önemli bir
k›sm›na kat›ld›¤›m› söylemek isterim.

Tabii, belki bize ayr›lan zaman s›n›rl› oldu¤u için baz› fleyler
bölük pörçük kald›, baz› fleylere de¤inememe durumlar› oldu.
Tren örne¤i ya da onu benim metroya benzetmifl olmam flöyle
anlafl›l›rsa yanl›fl anlafl›lm›fl olur: Böyle f›rsatç› bir bak›flla, “Aman,
hemen atla bu trene, sorgulama” türünden bir bak›fl, flüphesiz, ne
Fuat Beyin, ne benim amac›m. fiüphesiz, hem akademik bak›flla,
hem pratik bak›flla incelenmeli, kapsaml› de¤erlendirilmeli,

düflünülmeli, tart›fl›lmal›. Ondan sonra, e¤er stratejik olarak
ülkenin kalk›nma modeli içerisinde o alanda bir fleyler yapma
iste¤i varsa, yat›r›m imkânlar› varsa yap›l›r, de¤erlendirilir. 

Öte yandan, teknolojik geliflmelerin belki bir miktar eme¤in
yerine ikame edilen bir unsur oldu¤u ya da zaman zaman da
eme¤i ucuzlaflt›ran bir konum oldu¤u aflikâr, bu söylenebilir.
Hatta bunu biraz daha ileri götürüp, bu bilgi teknolojilerini
dünyaya yayan merkezlere karfl› bir görüfl de ortaya ç›kt›. Bir
dijital bölünmeden bahsedebiliriz art›k. Yani akla flu geliyor:
“Herkes bununla, Internet üzerinden mal›n› satabilecek mi; evet,
satacak. Art›k dünyay› gezmeye gerek yok, ucuz maliyetli mal›n›
satabilirsin. ‹flte sana f›rsat.” O bir f›rsatken, öte yandan da elek-
tri¤i olmayan, temel e¤itime ulaflma imkân› olmayan, elektrik,
su, altyap› ve benzeri imkânlara ulaflamayan büyük bir kesim var
ve hem ulusal, hem de uluslararas› pazarlama olanaklar›
olmayan kiflilerin, flirketlerin, KOB‹’lerin daha büyük firmalarla
ya da Bat›l› flirketlerle yar›flabilmesi konusunda adaletsiz bir
durum da söz konusu. O da zaten bizi dijital bölünmeye götürüy-
or. Ama dijital bölünme var ya da yok, bence bu konu
de¤erlendirmeye de¤er.

Asl›nda belki bugün ç›kacak en önemli fley flu ki; çok ciddi bir
konu, çok önemli bir konu: Biz, biraz daha iflin yaz›l›m taraf›na
a¤›rl›k verdik. En az›ndan benim aç›mdan, yaz›l›ma a¤›rl›k ver-
memin iki temel sebebi vard›. Birincisi, söylendi¤i gibi, zaten çok
genç bir nüfusuz ve nüfusumuzun 85 milyona kadar t›rman›p,
oralarda belli bir noktaya eriflece¤i düflünülüyor. Bundan 8–10
y›l, 15 y›l sonra 85 milyon oldu¤u zaman -san›r›m, yap›lan
hesaplar 2020’de olaca¤› yönünde- bunun 50 milyonu çok genç
bir nüfus olacak ve bizim h›zla ifl yaratmam›z laz›m. Emek yo¤un,
yani istihdam imkân› do¤an bir sektör oldu¤u için bence çok
k›ymetli. Bir de bunu yaparken, e¤er pazarlanabilirse, e¤er
dünya pazarlar›nda ç›k›p sat›labilir ürünler, patentler, bulufllar,
yaz›l›mlar peflinde gideceksek, ikinci unsur da, katma de¤eri çok
yüksek. Yani hem belki h›zl› kalk›nmaya katk›s› olacak; ama
flüphesiz, istihdama da önemli katk›s› olacakt›r.

Teflekkür ederim. 

 PANEL YÖNET‹C‹S‹: Biz teflekkür ederiz. Evet, herhalde
elektrikler art›k bizim yeterince konufltu¤umuzu söylüyor. Ben,
ba¤lamak amac›yla, son söz olarak bir-iki fley söyleyip kap-
atay›m. Baflta, Paneli açarken söylemifltik; burada kalk›nma
somut bir sonuç olarak ba¤layamayaca¤›z, bir pencere açmaya
çal›flaca¤›z demifltik. Ben, bugün, kat›l›mc›larla birlikte bu
pencereyi aralad›¤›m›z› düflünüyorum. Bunu bir ön çal›flma
olarak de¤erlendirmek ve ileride yap›lacak çal›flmalar›n ana hat-
lar›n›n belirlenmesi olarak ele almak gerekecek.

Ben, bu çerçevede, bütün kat›l›mc›lara teflekkür ediyorum.
Etkinlikle ilgili de k›sa bir bilgi vererek sözü kürsüye
b›rakaca¤›m. Ama pardon, son söz üyenin deyip, Onursal
Baflkan›m›z Ahmet Altay Varol’a söz verelim ve bitirelim.

Ahmet a¤abey, EMO’nun Onursal Baflkan›. Kendisinin bu
bölgede de çal›flmalar› var. Buyurun lütfen. 

 AHMET ALTAY VAROL (EMO Onursal Baflkan›): Efendim, hep-
inizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. Arkadafllar›m›z, konuyu gerçek-
ten çok boyutlu olarak incelediler. Bu kadar k›sa süreye ancak bu
kadar çok fley s›¤d›r›labilirdi. Gerçekten, kendilerine çok teflekkür
ediyorum, Arkadafllar›m›z›n görüfllerinden çok faydaland›k. 
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Ben, elefltirel bir bak›flla de¤il, tamamlamak aç›s›ndan bir fley
söylemek istiyorum; Türkiye genelinde, Diyarbak›r özelinde bir
konuya de¤inece¤im.

Efendim, Türkiye'de hidroelektrik santrallerin yap›m›nda,
özellikle Diyarbak›r’da yap›lm›fl olan önemli bir fabrika var, TEM-
SAN Fabrikas›. Bu, gerçekten güzel bir fabrika. Belki benim
gördü¤ümden bu yana içerisindeki tezgahlar eskimifl olabilir,
rehabilitasyon yap›lmas› gerekli bir fabrika durumunda olabilir, o
taraflar›n› kesin olarak bilmiyorum; ama bugün Türkiye'de hidro-
lik kaynaklar›n de¤erlendirilmesinde çok önemli paralara ihtiyaç
oldu¤u bir gerçek. ‹flte, biraz önceki oturumda, Hasankeyf mese-
lesi tart›fl›l›rken, nas›l krediye müracaat edildi¤i ve kredi sonucu-
nun nas›l ba¤land›¤›na burada hepimiz flahit olduk. 

Arkadafllar, elbetteki bu konularda kredi laz›m olabilir; ama
biz bütün flartlar›m›z› zorlayarak, sadece Diyarbak›r özelinde
de¤il, Türkiye genelinde zorlayarak, bu makineleri kendimizin
üretmemiz laz›m geldi¤ine inan›yorum. Bu potansiyel Türkiye'de
var. Özellikle Diyarbak›r’da da var. Bunu çok basit bir örnekle,
sizlerin de bilgisi olsun diye sunmaya çal›flaca¤›m.

1979 senesinde, aynen flimdi oldu¤u gibi, Türkiye'nin önünde
önemli bir mesele olarak enerji s›k›nt›s› vard›. Bu enerji
s›k›nt›s›n› önlemek için, önce yap›lmas› en kolay olan eksik
üniteleri tamamlamak yoluna gidildi. Yani mesela, bir hidroelek-
trik santral veya termik santral içerisine konulmam›fl üniteler
varsa, bunlar› tamamlamak gibi bir fikirden hareketle bunlar›n
yap›lmas› bahis konusu oldu ve o dönemde Hirfanl› Santralinin 4
numaral› ünitesinin -40 MVA’l›k bir ünitedir bu ünite- yap›m›n›
kararlaflt›rd›lar. Uluslararas› ihaleye ç›kacaklard› bu ifl için.
Türkiye Elektrik Kurumundaki arkadafllar o zaman dediler ki, “Biz
bunu kendi gücümüzle yapabiliriz.” Allah, Allah! 40 MVA hiç
Türkiye'de imal edilmifl bir türbin, jeneratör grubu de¤il, daha
önce hiç böyle bir fley yap›lmam›fl. O zaman, “Nas›l yap›l›r bu?”
diye, bu iddiada bulunanlar› ça¤›rd›lar ve onlar›n bilgilerine
müracaat ettiler. fiimdi size, bu santralin nas›l yap›ld›¤›na iliflkin
çok k›sa bir bilgi verece¤im.

Asl›nda sözü uzatmak istemiyorum; yani “Türkiye'nin hidrolik
potansiyeli nedir, ihtiyac› ne kadard›r; flu kadard›r, bu kadard›r”
falan diye uzatmak istemiyorum. Kusura bakmay›n, böylesine
gecikmifl bir saatte sizlerin vaktinizi çalm›fl oldum böyle; onun için,
onlar› uzatmak istemiyorum. Yaln›z, bu konuyu sizlere anlatmak
istiyorum. Bu iflin öncülü¤ünü yapan Hidayet Bafleflme’nin bir
raporunu size takdim edece¤im; çok k›sa, hemen okuyaca¤›m. 

“‹flin Mahiyeti: Türkiye'nin jeneratör yard›mc› teçhizat›n›n ve
ana güç trafosuyla otomatik kontrol-kumanda sistemlerinin
yerli olarak imali meselesi.”

Demin söyledi¤im gibi, 40 MVA’l›k bir ünite bu. fiöyle bir
durum olmufl: Birtak›m teklifler al›nm›fl, bunlar bu teklifin çok
alt›nda bir teklif haz›rlam›fllar. En son teklif Çin’den gelmifl. Çin’in
verdi¤i teklifin bile alt›nda bir teklif haz›rlam›fllar. Teklif dedi¤im,
“Kaça ç›kar?” diye bir analiz yapm›fllar ve sonuçta toplam
maliyet olarak o zamanki parayla 726 milyon 945 bin liraya mal
etmifller bunu ve iflletmeye alm›fllar. Bu iflletmeye al›nan tesis
bugüne kadar non-stop çal›flm›fl, hiçbir ar›za göstermemifltir
arkadafllar. O halde, bu gibi tesislerin Türkiye'de yap›lmas›
mümkündür, daha büyüklerinin yap›lmas› da mümkündür. Türk
teknik adam›n›n bunu yapma gücü vard›r. Yeter ki bu güç iyi
de¤erlendirilebilsin, insanlar bir araya getirilebilsin, proje

müesseseleri kurulabilsin. Bütün mesele budur.
Burada en büyük handikap flu: Biliyorsunuz, flimdi kredi

aran›yor. Kredi bulunuyor; adam diyor ki, “Benim kredi flartlar›m
flu; flunlar›, flunlar› buradan alacaks›n.” “Peki” diyorsunuz, al›yor-
sunuz; ama iflin kayma¤›n› onlar paylafl›yorlar. Yani “Türbin, jen-
eratör grubunu ben yapay›m, gerisin siz yap›n” diyor adam.
Gerisi nedir; baraj›n rezervuar›, dolgusu falan filan gibi inflaat
fleyleri. Esas kayma¤›n› hep onlar al›yorlar.

fiimdi, çok k›sa olarak, nas›l yapm›fllar bunu, sizlere anlat-
maya çal›flaca¤›m. Efendim, bu karar› alanlar, Türkiye Elektrik
Kurumu Hidroelektrik Santraller ‹flletme Dairesi Baflkanl›¤›.
Yap›lan yer, dikkat edin, TEMSAN de¤il, Sar›yer Santralinin Merkez
Atölyesi. Öyle bir yer ki, flu kadar motoru al›p bir yere koymuyor-
sunuz; kocaman bir türbini al›p yerlefltiriyorsunuz, üzerine jener-
atörünü koyuyorsunuz. TEK Hirfanl› Hidroelektrik Santralinin
Mekanik Atölyesi kullan›lm›fl bu ifl için. TEK yüksek gerilim test
laboratuarlar› kullan›lm›fl. Karabük Demir-Çelik Fabrikalar›nda
linyit dökülmüfl. TÜB‹TAK Gebze Teknik Araflt›rma Merkezinde
testler yap›lm›fl. Bu dökülen türbinin mili K›r›kkale’de dövülmüfl,
bir baflka büyük atölyede de tafllanm›fl. ‹TÜ Mühendislik Fakültesi
yüksek gerilim laboratuarlar› kullan›lm›fl, ODTÜ meteoroloji labo-
ratuarlar› kullan›lm›fl, Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Barajlar
ve Hidroelektrik Santraller Dairesinde çal›flma yap›lm›fl bu ifl için
ve yüzdeyüzü yerli olarak imal edilmifl.

Burada flunu söylemek istiyorum: Burada TEMSAN’›n çok
büyük bir fabrikas› var. ‹nan›yorum ki, bu fabrikan›n bugün epey
bir imalat› da var. Fakat son olarak arkadafllarla görüfltü¤üm
kadar›yla, oradaki kadrolar› çok daha art›rmam›z mümkün. Yani
bu fabrikada halen 2 bin kifli istihdam etmek mümkün.
Türkiye'de art›k her y›l 1000 MVA’l›k santral iflletmeye
alaca¤›m›za göre, bizim art›k bu ifllere para yetifltirmemize de
imkân yok. Hatta ve hatta kredi bile bulabilmemiz flüpheli. Bu
durumda ben diyorum ki, bunlar daha yo¤un çal›flt›r›larak hem
Diyarbak›r’a önemli bir katk› sa¤layacakt›r, buradaki insanlar›n
istihdam›na çok büyük bir katk› sa¤layacakt›r, hem de ayn›
zamanda Diyarbak›r’›n yan sektörlerine de büyük ifl avantajlar›
sa¤layacakt›r ve inan›yorum ki, biliflime de çok önemli katk›s›
olacakt›r. Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. 

 PANEL YÖNET‹C‹S‹: Teflekkür ederiz hocam, sa¤ olun.
Asl›nda kapan›fl konuflmas› da yapmakta fayda var. Biraz önce
yapmak istemifltim ama f›rsat olmad›.

Arkadafllar, gerçekten, iki gün boyunca oldukça yorucu, ver-
imli ve içerik olarak da gerek tart›flmalar›yla, gerek sunufllar›yla
güzel bir etkinlik oldu¤unu düflünüyoruz. ‹ki gün boyunca
yaklafl›k 450 civar›nda kay›tl› kat›l›mc› takip etti bu çal›flmalar›.
Kay›ts›z gelip gidenleri tam olarak bilmiyorum; ama kay›tl› say›s›
bu civarda. Bu etkinlikte planlad›¤›m›z, amaçlad›¤›m›z bu konu
bafll›klar›nda belli tart›flmalar yapt›k. Hem bölge genelinde
de¤iflik yerlerden, hem de Türkiye genelinde çok de¤iflik yerler-
den de¤erli kat›l›mc›lar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri
ve meslek odas› temsilcileri aram›zda bulundu. Ben, bütün
kat›lanlara, katk› sunanlara, Yönetim Kurulum ad›na tekrar
tekrar teflekkür ediyorum. Bundan sonraki etkinliklerimizde de
Diyarbak›r’da yine bu tarz sonuçlar›n ç›kaca¤›na inan›yor; bu
anlamda önümüzdeki etkinliklere de bütün kat›l›mc›lar› tekrar
bekledi¤imizi ifade ediyor ve hepinize sayg›lar sunuyor,
teflekkür ediyorum.
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"
ELEKTR‹K, Elektronik, Haberleflme ve Bilgisayar
Mühendisli¤i Günleri" TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas›
Diyarbak›r fiubesi taraf›ndan Dicle Üniversitesi Mühendislik

Mimarl›k Fakültesi ve Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas›
iflbirli¤iyle 8-9-10 Haziran 2007 tarihleri aras›nda Diyarbak›r'da
gerçeklefltirilmifltir.

Etkinlik yürütme kurulu, sunulan bildiriler, yap›lan
tart›flmalar ve kat›l›mc›lar›n katk›lar› ile, sürdürülen panel ve
de¤erlendirmeleri eksen alarak, sonuç bildirgesini kamuoyu ve
ilgililerin bilgisine sunmay› kararlaflt›rm›flt›r.

Elektrik, Elektronik, Haberleflme ve Bilgisayar Mühendisli¤i
meslek alanlar›yla ilgili geliflmeler bir yandan insan yaflam›n› kolay-
laflt›r›rken, bir yandan da toplumsal yaflamda ve do¤ada yaratt›¤›
maliyetlerle kamuoyunun gündemine oturmaktad›r. Bunun örnek-
lerini gelece¤imizi ilgilendiren nükleer santral tart›flmalar›nda,  tar-
ihi, kültürel varl›klar›m›z›n korunmas›n› ilgilendiren Hasankeyf
(Il›su HES) gibi barajlar›n yap›mlar›nda, elektrik-elektronik sistem-
lerin elektromanyetik etkilerinde, bilgi ve haber alma güvenli¤i gibi
tart›flmalarda görmekteyiz. Bilim ve tekni¤i insan hizmetine sunan
mühendislerin, olumsuz etkilerin azalt›lmas› anlam›yla topluma
karfl› sorumluluklar› daha da artmaktad›r.

Elektrik, elektronik, haberleflme ve bilgisayar meslek
dallar›ndaki h›zl› geliflmeler hayat›m›z›n her alan›nda kendini
hissettirmektedir. Bu meslek dallar›n›n üreticileri, uygulay›c›lar›
olan mühendislerin bölgemizdeki profillerinin belirlenmesi
oldukça önemlidir. Bu kapsamda Elektrik Mühendisleri Odas›
Diyarbak›r fiubesi taraf›ndan yap›lan araflt›rmada çarp›c›
sonuçlara ulafl›lm›flt›r:

> 1. Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n yar›s›ndan fazlas› (% 57)
kamuda çal›flmaktad›r. Bu durum bölgemizde
meslektafllar›m›z›n çal›flabilece¤i sektörlerin geliflmedi¤inin
bir göstergesidir. Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n % 43’ü
genç ve 5 y›l›n alt›nda deneyimi olanlardan oluflmaktad›r. Bu
genç ve dinamik gücün üretime katk›s›n›n artt›r›lmas›
yönünde çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

2. Bölgemizdeki meslektafllar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u bölge
üniversitelerinden mezundur, dolay›s›yla bölgenin e¤itim
olanaklar›n›n gelifltirilmesi, teknik elemanlar›n niteli¤inin de
gelifltirilmesine katk›da bulunacakt›r.

3. Meslektafllar›m›z›n iflsizlik oran› % 5 gibi gözükmekle

beraber, iflsiz kalmamak için çal›flan % 14’lük kesimin de 500-
1.000 YTL aras›nda çok düflük ücretlerle çal›flmaya raz› olduk-
lar› görülmektedir. Bu durum iflsizli¤in, nispeten di¤er meslek
dallar›na göre daha az oranlarda olmas›na ra¤men, ücretlerin
insanca yaflama s›n›r›n›n çok alt›nda kald›¤›n›n da bir göster-
gesidir. Bölgemizde görev yapan meslektafllar›m›z›n % 75’i
ald›¤› ücretlerin yetersiz oldu¤una inanmaktad›r.

“Elektrik - Elektronik - Haberleflme - Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” kapsam›nda yap›lan Elektrik Oturumunda, enerji
yat›r›mlar›n›n tarihi, çevresel, kültürel etkileri, enerji politikalar›
ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› ile birlikte, özellik-
le bölgemizde yap›lmas› planlanan Il›su Baraj› ve HES tart›fl›larak
afla¤›daki sonuçlara var›lm›flt›r:

> 1. Ülkemizin enerji tüketim art›fl h›z›n›n OECD ve AB ülkelerine
k›yasla, yaklafl›k üç kat fazla oldu¤u gözlenmektedir.  Buna
karfl›n ülkemizin enerji yo¤unlu¤u endeksi 0,39 ile oldukça
kötü seviyededir. Bu nedenle gelifltirilmesi düflünülen sanayi
kollar›n›n ve bunlar›n ülkenin GSMH’na katk›lar›n›n irdelen-
mesi ve çimento, demir çelik gibi enerji yo¤un alanlar yerine,
biliflim, yaz›l›m gibi enerji kullan›m› düflük alanlarda
geliflmenin hedeflenmesi gerekmektedir.

> 2. Dünyada ve ülkemizde fosil yak›tlar›n bilinçsizce kullan›m›,
dünyay› küresel ›s›nma ve iklim felaketleri ile karfl› karfl›ya
b›rakm›flt›r. Bu konuda toplumlar›n bilinçlenmesi ve durumun
ciddiyetini kavrayarak toplumsal refleksler gelifltirmesi
hayat›n sürdürülebilir olmas› aç›s›ndan son derece önemlidir.
Bu konudaki tek çözüm yenilenebilir enerji kaynaklar›na
yönelinmesi ve özellikle günefl, rüzgar, mini HES, hidrojen, biy-
oenerji, jeotermal gibi alanlarda potansiyelin
de¤erlendirilmesinde ciddi çal›flmalar yap›lmas›d›r.
Yenilenebilir kaynaklar›n kullan›m›n›n teflvik edilmesi ve hatta
zorunlu olmas› devlet politikas› olarak benimsenmelidir.

> 3. Bölgemizde yap›m› düflünülen Il›su Baraj› ve HES’in tarih,
çevre, göç, turizm, verim, mevcut uygulamalar, alternatif
enerji kaynaklar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Baraj yap›m›n›n sadece hidrolik potansiyel olarak ele al›nmas›
geri getirilemez kay›plar›n oluflmas›na neden olabilecektir.
Il›su Baraj› ve HES’in yap›m› ile baflta Hasankeyf ilçesi olmak
üzere, binlerce y›ll›k tarihe sahip eserler ve arkeolojik öneme
sahip alanlar sular alt›nda kalarak tahrip olacakt›r. Ayn›
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zamanda resmi verilere göre 55.000 kadar insan›n evlerini
b›rakarak göç etmesi gerekecektir. On iki bin y›ll›k tarihi
öneme sahip oldu¤u belirtilen ve dünyan›n ilk yerleflim yeri
oldu¤una dair bulgular› olan böylesine bir alan›n yok olacak
olmas› büyük tart›flmalar›n do¤mas›na sebep olmufltur.

> 4. Il›su Baraj› ve HES’in 1954’ten bu yana süren yap›m
hikayesinde devlet, konu üzerinde söz sahibi olmas› gereken
yöre halk›, sivil toplum kurulufllar›, bölge üniversiteleri,
konuyla ilgili bilim adamlar› ile hiçbir fikir teatisinde bulun-
mam›fl ve yap›m karfl›s›ndaki tepkileri yok saym›flt›r.

> 5. Il›su Baraj› ve HES’in yap›m sürecinden sorumlu devlet
kurumlar›n›n, baraj›n yap›m› ile ilgili yeniden yerleflim plan› ve
projesinin yap›m detaylar›n›, baraj yap›m› ile ilgili kredi bulma
süreçlerini ve benzeri iflleri baraj›n yap›m›n› üstlenen konsor-
siyuma b›rakmas› devlet zafiyeti olarak gözükmektedir.

> 6. Il›su Baraj› ve HES’in yap›m› ile sular alt›nda kalacak dokuz
eserin tafl›narak tarihi eser tahribat›n›n önlenece¤i ileri
sürülürken, bu tafl›man›n nas›l yap›laca¤›, tafl›man›n uygun
oldu¤una dair karar veren bilim insanlar›n›n kimler oldu¤u
kamuoyu taraf›ndan bilinmemektedir. Tarihi eserlerin bulun-
duklar› yerlerde korunmas› ve sergilenmesi konusunda 2863
Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yasas›'nda,
Türkiye’nin kat›ld›¤› ve imza koydu¤u çeflitli anlaflma
metinlerinde ifadeler bulunmaktad›r. Tafl›ma ifllemi ile tüm bu
belgelere de karfl› ç›k›lmaktad›r. Il›su baraj› ve HES’in tahrip
edece¤i alan sadece Hasankeyf ilçesi ile s›n›rl› de¤ildir. Baraj
gölü alt›nda kalacak olan ve oldukça önemli tarihi de¤erlere
sahip olan 300 kadar höyük de bu tahribattan etkilenecektir.
Arkeologlar baraj gölü alt›nda kalacak olan alan›n ancak üçte
birinin tarand›¤›n› daha taranmas› gereken çok büyük bir alan
oldu¤unu belirtmektedirler. Söz konusu alanlarda yap›lan
arkeolojik çal›flmalar oldukça yetersizdir.

> 7. Il›su Baraj› ve HES enerji verimlili¤i aç›s›ndan irdelendi¤inde,
baraj›n ayn› güçte olan Keban HES’ne göre oldukça verimsiz
oldu¤u görülmektedir. Yap›lan hesaplamalar Il›su HES’in ener-
ji veriminin % 35 civar›nda oldu¤unu göstermektedir. Bu da bu
baraj› verimsiz barajlar s›n›f›na sokmaktad›r.

> 8. GAP projesi kapsam›nda enerji yap›lar›n›n % 80’e yak›n›
bitirilirken, sulama yap›lar›n›n % 14’ü bitirilmifltir. Entegre bir
proje olan GAP’ta bu yap›m dengesizli¤i yat›r›mlar›n do¤ru
yerlere kanalize edilmedi¤ini göstermektedir. Sulamaya
yap›lacak yat›r›mlar ve do¤ru sulama tekniklerinin teflviki ile
elektrik enerjisi ile yap›lan sulamalar›n önüne geçilerek ciddi
miktarda elektrik enerjisinden tasarruf edilebilecektir. Il›su
Baraj gölü alt›nda kalan topraklar›n üçte biri sulanabilir nite-
likte olan verimli topraklard›r. Bu topraklar›n sular alt›nda
kalmas›ndan dolay› kaybedilen ekonomik de¤erlerin de hesa-
planmas› gerekmektedir.

> 9. Türkiye hidrolik potansiyelinin % 35’ini kullanmaktad›r.
De¤erlendirilebilecek % 65’lik bir hidrolik potansiyel varken
Il›su ve benzeri çevresel ve kültürel etkileri maksimum olan
projelerin öncelikli olarak ele al›nmas› tamamen yanl›fl enerji
politikalar›n›n ürünüdür.

> 10. Bölgemizde daha önce yap›larak iflletilmekte olan ve böl-

genin enerji ihtiyac›n›n fazlas›n› üreterek ülkenin ekonomisine
katk›da bulunan baflta Atatürk, Karakaya, Keban olmak üzere
di¤er HES’lerin bölge halk›n›n kalk›nmas›na tek bafl›na katk›da
bulunmad›klar› aç›kt›r. Dolay›s›yla Il›su HES’in bölgeyi
kalk›nd›raca¤› fleklindeki söylemler yerine bölgenin kalk›nmas›
için gerçekçi ve sonuç al›c› politikalar gelifltirilmelidir.

> 11. Enerji tasarruf ve verimlilik politikalar› ile Il›su HES’in
sa¤layaca¤› enerjiden çok daha fazlas›n›, çok daha az
maliyetlerle elde edebilmek mümkündür. Bu politikalar›n
devlet eliyle bir an önce yap›lmas› gerekmektedir. Il›su HES’in
yap›m›na aktar›lacak kaynaklar yerine, bu kaynaklar›n rüzgar,
günefl gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›na aktar›lmas› ile,
bölgenin ciddi günefl ve rüzgar enerjisi potansiyelinin
de¤erlendirilmesi ve bu yat›r›mlar›n çok daha k›sa sürede
bitirilmesi mümkün olabilecektir.

> 12. Enerji üretiminin daima bir alternatifi vard›r. Ancak, bir
daha geri getirilemeyecek binlerce y›ll›k tarihi ve kültürel
de¤eri olan Hasankeyf’lerin alternatifi yoktur.

“Elektrik - Elektronik - Haberleflme - Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” kapsam›nda yap›lan Elektronik Oturumunda, Türkiye’de
elektronik sektörünün durumu ve geliflimi, yang›n, güvenlik
alg›lama ve bina otomasyonu sistemleri, endüstriyel elektronik,
endüstriyel-tar›msal otomasyon konular› tart›fl›larak afla¤›daki
sonuçlara var›lm›flt›r.

> 1. Ülkemizdeki elektronik malzeme üretimi genellikle montaj
sanayisi üzerine kuruludur. Elektronik komponent üretiminin
olmamas› ve bu alanda d›fla ba¤›ml› olunmas› elektronik sek-
törünün gelifliminin önünde engel teflkil etmektedir. Devlet
politikalar›n›n elektronik sektöründe yat›r›m ve üretimi teflvik
edici olmas› gerekmekte olup komponent üretiminde d›fla
ba¤›ml›l›k asgari düzeye düflürülmelidir.

> 2. Elektronik ve otomasyon sistemlerinin tar›msal sulamada
kullan›m› ile tarlalardan daha iyi ürün almak mümkündür. Ayn›
zamanda otomatik sulama sistemi afl›r› sulamadan kaynakl›
olarak toprak verimlili¤inin azalmas›na engel olaca¤› gibi; su
ve elektrik tasarrufunda önemli ölçüde faydal› olacakt›r.

> 3. Yang›n alg›lama-alarm sistemleri, güvenlik ve girifl kontrol
sistemleri, gaz alg›lama-alarm sitemleri, acil durum ayd›nlat-
ma sistemleri ile yap›sal bina denetim ve izleme sistemleri ile
tüm bu sistemlerin ve yüzlerce farkl› uygulaman›n birbirleri ile
entegrasyonunun sa¤lanmas›; geliflen elektronik ve otomasy-
on teknolojilerinin kullan›m› ile yönetimin tek bir merkezden
kontrolünü de olanakl› hale getirmektedir.

> 4. Konut ve binalarda elektronik sistem teknolojilerinin uygu-
lanmas› ile do¤an “ak›ll› binalar ve bina otomasyonu” kavram-
lar› ekonomik çözümleri beraberinde getirmekte, binalar›n
konfor ve güvenli¤ini artt›rarak insanlar›n yaflam kalitesini
yükseltmekte; yat›r›m, uygulama ve iflletme safhalar›nda
önemli ölçüde enerji tasarrufu sa¤lamaktad›r.

“Elektrik - Elektronik - Haberleflme - Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” kapsam›nda yap›lan Haberleflme Oturumunda, haber-
leflme sistemlerinin altyap› ve iflletme sorunlar›, haberleflmede
etik, güvenlik ve haberleflmenin hukuksal boyutu, haberleflme
teknolojilerindeki geliflmeler ve günlük yaflama etkileri, elek-
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trik–elektronik sistemlerinin elektromanyetik etkileri konular›
tart›fl›larak afla¤›daki sonuçlara var›lm›flt›r.

> 1. ‹nsan›n oldu¤u her yerde var olan iletiflim, yüzyüze olmak-
tan ç›k›p araçlarla yap›lmaya bafllad›ktan sonra
bireyselleflmenin geliflmesi sonucunu ve bireyin toplumsal
yap›dan kopmas› riskini ortaya ç›karm›flt›r. Bu nedenle iletiflim
politikalar› tüketici mant›¤›yla de¤il, hizmet amaçl›, toplumsal
dayan›flmay› gelifltiren kamucu politikalar olmal›d›r.

> 2. Telekomünikasyon flirketlerinin rekabetten kaynaklanan
nedenlerle tarife de¤iflikli¤ine gitmifl olmas›n›n yanl›fl
oldu¤unu, telefon abone say›s›ndaki h›zl› düflüfl göstermifltir.
Bununla birlikte internetin daha genifl ve dezavantajl› kesim-
ler taraf›ndan kullan›lmas›n›n önünü açmak amac›yla, ADSL
aboneli¤i sabit telefon aboneli¤inden ba¤›ms›z hale getir-
ilmeli, genifl bant internet eriflimi hizmeti bütün kullan›c›lar›n
yararlanabilece¤i flekilde ucuz ve eriflilebilir olmal›d›r.

> 3. Baz istasyonlar›n›n insan sa¤l›¤›na etkileri konusunda ICNIRP,
IEEE, BM, AB, WHO, ILO gibi örgütler çal›flmalar yürütmektedir.
Yap›lan çal›flmalardan bu güne kadar net bilimsel veriler elde
edilmemifl olup 15 y›ll›k bir çal›flma süresinin sonunda birtak›m
veriler elde edilebilmesi öngörülmektedir. Ancak çal›flma yapan
kurumlar taraf›ndan tehlike s›n›r de¤erleri tespit edilmekte, bu
de¤erler çal›flmalar›n ilerlemesiyle birlikte de¤iflkenlik arz ede-
bilmektedir. Bütün bu veriler ›fl›¤›nda, oluflabilecek zararl› etki-
lerin azalt›lmas›n› sa¤lamak amac›yla: Cep telefonlar› ile k›sa
konuflmak, ihtiyaç halinde kullanmak, araç kiti gibi cihazlar-
dan yararlanmak, vücuttan ve hassas organlardan uzak tut-
mak gibi tedbirler al›nmal›; telefon erifliminin zay›f oldu¤u
noktalarda görüflme yapmaktan kaç›n›lmal›, çocuk veya
bebeklerin cep telefonlar›n› direkt kullanmalar› kesinlikle
engellenmeli, SAR (Vücut So¤urma Kapasitesi) de¤erleri düflük
olan cep telefonlar› tercih edilmelidir. Ayr›ca SAR de¤erlerinin
cihaz ambalajlar› üzerinde okunabilir ve fark edilebilir boyut-
ta bulundurulmas›, tehlike s›n›r de¤erlerinin yaz›l› olmas› kul-
lan›c›n›n do¤ru ürün tercihi aç›s›ndan önemli bir gerekliliktir. 

> 4. ‹letiflim teknolojileri 1980’lerden günümüze gelindi¤inde
araç telefonlar›ndan 3. nesil teknolojiye kadar evrilmifl; bu
bafldöndürücü h›z sayesinde hayat›m›z›n her alan›nda mobil
teknoloji ile ifllem yapma kolayl›¤› ortaya ç›km›flt›r.

> 5. H›zl› teknolojik geliflmeler, karfl›m›za belirgin etik ve hukuk-
sal problem alanlar› ç›karm›flt›r. Hukukun geliflim süreçleri
itibariyle a¤›r iflleyen bir mekanizmaya sahip olmas›, bir
güvenlik kayg›s› ortaya ç›karm›flt›r. Geçmiflte “postada el
koyma” gibi yanl›fl ya da eksik düzenlemelerle denetleme
çabalar›n›n benzerleri internet denetimi, telefon dinleme gibi
süreçlerle birey özgürlü¤ünü k›s›tlayabilecek düzeye
gelebilmektedir. Hukukta yer alan “düzenlenmemifl alan
serbest aland›r” ilkesinden ve “kanunlar›n çok oldu¤u yerde
özgürlükler k›s›tl›d›r” bak›fl aç›s›ndan hareketle, yap›lacak
düzenlemelerin genel hükümlerle yap›lmas›, özgürlükleri
k›s›tlamayan, kifli haklar›n› çi¤nemeyen ve etik anlay›fl›n otur-
mas›n› sa¤layacak düzenlemeler olmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Haberleflmede özel hayat›n gizlili¤i ve haberleflme hürriyeti iki
temel insan hakk› olup yap›lacak düzenlemelerin haklara
sayg› çerçevesinde yap›lmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda

iletiflimin denetimi, kay›t alt›na al›nmas›, takip edilmesi belli
flartlara ba¤lanarak düzenleme getirilmiflse de teknolojinin
olanaklar› ile yap›lan yasad›fl› dinlemelerin ve bu dinlemelerin
sonradan çeflitli flekillerde kullan›lmas›n›n önüne geçmek için
birtak›m cayd›r›c› tedbirler al›nmal›d›r. Ancak, ahlak›n
yasalarla s›n›rlanmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda insani
de¤erler ve insan haklar› kavramlar›n›n gelifltirilmesi ile etik
problemlerin giderilebilme flans› ortaya ç›kacakt›r. 

“Elektrik - Elektronik - Haberleflme - Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” kapsam›nda yap›lan Biliflim Oturumunda, yaz›l›m sek-
törünün ülkemizdeki durumu ve bölgedeki gelece¤i, özgür
yaz›l›m, kurumsal alanda yurttafll›k hizmetlerinin internet
üzerinden verilmesi (e-devlet, e-vatandafl, e-dönüflüm, e-imza),
bilgisayar ve internetin hayat›m›zdaki yeri konular› tart›fl›larak
afla¤›daki sonuçlara var›lm›flt›r.

> 1. 1970’li y›llarda bafllanan ve 2002 y›l›nda acil eylem plan› ile
hayata geçirilmeye çal›fl›lan bir plan dahilinde e-devlet
çal›flmalar› h›zlanm›flt›r. e-Türkiye hedefinin gerçekleflebilme-
si ise kat›l›mc›l›k esas›n›n yürütülmesine ba¤l›d›r.
Kat›l›mc›l›¤›n sa¤lanabilmesi için, e-vatandafl›n da eylem
plan›nda önemli bir yere sahip olmas› ve bu yönde çal›flmalara
h›z verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; bilgiye eriflim ve
bilgiyi kullanmada özellikle bölgeler aras› sosyal adaletsizli¤in
ve say›sal uçurumun giderilmesi amac›yla, bilgisayar
okuryazarl›¤›n› artt›r›c› yönde, yönetiflim merkezli projelerin
hayata geçirilmesine ihtiyaç vard›r. “Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Plan›” uygulan›rken, dezavantajl› gruplar dikkate
al›narak, bölgesel geliflmifllik farklar›n›n giderilmesi, daha
uzun vadeli projelerin ve planlar›n gündeme al›narak bilgiye
eriflimde eflitlik ilkesinin sa¤lanmas› gerekmektedir

> 2. Internet ve bilgisayar›n bir yandan yayg›nlaflmas› ve genifl
kesimlerce kullan›lmas› yönünde planlamalar yap›l›rken; di¤er
yandan tehlike olabilecek bir di¤er unsur olarak, Internetin
sosyal ve psikolojik yönde olumsuz etkilerinin minimuma
indirilmesi amac›yla; internetin “özgür” denilebilecek ruhuna
uygun, hukuki önlemlerin d›fl›nda insan-çevre iliflkilerini ve
sosyalleflmeyi art›r›c› flekilde düzenlenmelidir. Aksi takdirde
içinde yaflad›¤› toplumla tüm iliflkilerini bir ekran karfl›s›nda
düzenlemeye çal›flan insan topluluklar› oluflacakt›r.

> 3. Internetin kullan›m› yönünde; genel ahlaki ve insani
de¤erlerin dezenformasyonu d›fl›nda kalan düflünce beyan
etme, kamuoyu oluflturma yönünde kullan›m› önüne yasalar›
engel olarak ç›karmak, internetin k›smen de olsa “özgür”
ruhuna ayk›r› bir durum teflkil etmektedir. Bu durumlarda, sit-
eye eriflimin engellenmesi yerine; site sahibi veya sorumlu-
lar›n›n cezai yapt›r›mlara çarpt›r›lmalar› yönünde karar
al›nmal› ve uygulanmal›d›r. 

> 4. E-devlet, e-banka, e-vatandafl benzeri kullan›mlarda, kiflisel
bilgiler kamuda veya özel sektörde kurum-kurulufl
çal›flanlar›n›n eriflimine aç›k olarak durmaktad›r. Kiflisel, özel
bilgilerin saklanmas› ve gizlili¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan tüm
güvenlik önlemleri al›nmal› ve bu türden bilgileri s›zd›ran
flah›slara cezai yapt›r›m uygulanmal›d›r.

> 5. Bilgi ekonomisinin ve bilgi toplumlar›n›n temelini oluflturan
en önemli katma de¤eri, günümüzün en önemli konular›ndan
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biri olan biliflim alan›nda, bilgi büyük bir öneme sahip olmakta
ve korunmas› gerekmektedir. Bilgi güvenli¤ini sa¤layacak en
önemli unsurlardan biri olan e-imzan›n, özellikle ilk olarak
kamuda yayg›nlaflabilmesi için fiyat düzenlemesine gidilme-
lidir. Akabinde genel olarak tüm bireysel kullan›c›lar›n kul-
lan›m›na uygun maliyetlerle sunulabilmesi gerekmektedir.

“Elektrik - Elektronik - Haberleflme - Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” kapsam›nda yap›lan Bilgi Temelli Kalk›nma Modelleri,
Diyarbak›r’a Uygulanabilirli¤i Panelinde yap›lan tart›flmalardan
afla¤›daki sonuçlara var›lm›flt›r.

> 1. Bilim ve teknoloji, siyaset ve ideolojiden ba¤›ms›z geliflme ve
de¤iflim imkan›na sahip olamam›flt›r. Bilgi edinmede toplumsal
ve ekonomik eflitlik zarurettir. On binlerce y›ll›k insanl›k tari-
hinin ortak ürünü olan bilginin metalaflt›r›l›p tekellerin mal›
haline getirilmesine, yeni patent yasalar›yla endüstriyel üre-
timin denetimi alt›na al›nmas›na karfl› olunmal›d›r. 

> 2. Yoksullu¤un yok edilmesi, geliflmifl ülkelerden daha az
geliflmifl ülkelere resmi kalk›nma yard›mlar›n›n aktar›lmas› v.b
amaçlarla kalk›nma sorununa çözüm üretmek ad›na dünya
ölçe¤inde yap›lan çok say›da toplant›lardan sonra yoksul
ülkelerin toplam borçlar›n›n artt›¤› ortaya ç›km›flt›r. As›l
amac›n serbest ekonomi, aç›k piyasalar ve küreselleflme ile
uluslararas› sermayenin yat›r›m alanlar›n› gelifltirmek üzere
az geliflmifl ve yoksul ülkelerin altyap› ve sosyal hizmet sek-
törlerinin paylafl›m› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Dünyada 1.6
milyar insan ticari anlamda elektrik enerjisinden mahrum
olup, dünya nüfusunun % 20’si toplam enerjinin % 60’›n› kul-
lanmakta, geliflmekte olan 5 milyarl›k nüfus ise % 40’›n› kul-
lanmaktad›r. Kapitalizmin genel iktisat politikas› içerisinde
ihtiyaçlar›n sürekli geliflti¤i ve s›n›r› olmad›¤› yaklafl›m›n›
sorgulamadan, ne enerji kaynaklar›n›n kullan›m›na ne de üre-
tim ve tüketim politikalar›na yeni bir yaklafl›m gelifltirmek, az
geliflmifl ülkelerin kalk›nma sorununa ve geliflmifl ülkelerin
kalk›nma sonras› sorunlar›n›n çözümüne yan›t aramak
mümkün de¤ildir. 

> 3. Kifli bafl›na düflen milli gelirin en düflük oldu¤u bölgemizde,
bölgeleraras› geliflmifllik fark›n›n ortadan kald›r›lmas›na yöne-
lik y›llard›r aç›lan paketler, teflvikler v.b. proje ve yat›r›m
amaçl› kalk›nma modelleri hedeflerine ulaflamam›flt›r.

> 4. Bölgenin Türkçe, Kürtçe, Arapça gibi çok dilli, çok kültürlü
sosyolojik yap›s› ve bölgesel stratejik çekim konumu, turizm
potansiyeli, yo¤un genç nüfusa sahip olmas› (Diyarbak›r’da 7-
14 yafl aras› 370 bin, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde-
ki 22 ilde ise 2 milyon 2 yüz bin nüfus) gibi durumlar› dikkate
al›nd›¤›nda, Diyarbak›r bölgesel ve küresel anlamda önemli bir
merkez olmaya adayd›r. Bu yo¤un genç nüfusu özellikle
yaz›l›m sektöründe nitelikli iflgücüne dönüfltürebilmek için
lise, yüksekokul, üniversite düzeyinde bölümler aç›larak
e¤itime a¤›rl›k verilmelidir.

> 5. Bilgi temelli stratejileri gelifltirmek üzere, konuyla ilgili devlet
kurulufllar›, e¤itim kurumlar›, yaz›l›m firmalar›, yerel yönetimler,
bas›n kurulufllar›, meslek odalar› ve STK’lar›n koordinasyonuyla
bölgemizde ve Diyarbak›r’da bir çal›flma grubunun oluflturul-
mas› ve bu grubun projeler üreterek, bu projelerin hayata geçir-
ilmesi konusunda takipçi olmas› bölgemizin geliflimi aç›s›ndan
son derece önemli bir model olacakt›r. 

> 6. Bilgi temelli kalk›nman›n temel bileflenlerinin nitelikli iflgücü
(emek), sektör (kamu/özel) ve ortam yani ilgili bölge
co¤rafyas› oldu¤u bilinmektedir. Bölgedeki kalk›nman›n itici
gücü olarak görülen hizmet sektörünün bu temel saç ayaklar›
üzerinde geliflmesi ancak sa¤l›kl› bir ortamla olabilecektir.
Bölge son 30 y›ld›r yaflanan çat›flmal› ortam›n, ola¤anüstü hal
uygulamalar›n›n ve fliddet sarmal›n›n etkisi alt›ndad›r. Baflta
bilgi temelli olmak üzere her türlü kalk›nma, ancak ve ancak
bölgede huzurun gelifltirilebilece¤i ve toplumsal uzlaflman›n
sa¤lanaca¤› bir ortam ile gerçekleflebilecektir. Bu ortam›n da
ancak gerçek demokrasi ve bar›fl tohumlar›n›n duyarl› kesim-
ler taraf›ndan ekilmesi ve bu taleplerin siyasal ve egemen ikti-
dara bask› unsuru oluflturmas› ile yarat›labilece¤i bedeli a¤›r
olan deneyimlerden sonra aç›kça görülmektedir.

“Elektrik - Elektronik - Haberleflme - Bilgisayar Mühendisli¤i
Günleri” kapsam›nda yap›lan oturumlarda elde edilen sonuçlar›n,
ilgili tüm kifli ve kurulufllara iletilerek, sorunlar›n takipçisi
olaca¤›m›z› ve ortaya ç›kan olumlu düflüncelerin uygulanmas›
konusunda elimizden gelen tüm çabay› gösterece¤imizi bildiririz.

Etkinlik Yürütme Kurulu
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