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DEMİRYOLLARI SON 14 YILDA 
PARLAYAN YILDIZ OLDU
Bu ay kapak konuğumuz olan TCDD Genel Müdürü        
İsa Apaydın, demiryollarındaki son gelişmeleri,   
projeleri okuyucularımızla paylaşıyor.

Türkiye, demiryollarını, Cumhuriyet öncesinde başlayan 
ve Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları ile çalışmaları 
hızlandırılsa da sonrasında uzun yıllar ihmal edilmiş bir 
alan olarak kabul ediyor. 
Son 14 yılda ise, ülkemizin en çok gelişen alanlarının 
başında demiryollarının geldiği artık bilinen bir gerçek. 
Yüksek Hızlı Tren markası ülkemizde bilinmesinin yanı 
sıra dünya vatandaşlarınca da kabul edilen bir marka. 
Ülkemizi ziyarete gelen turistler, Yüksek Hızlı Tren’i 
kullanarak, gezilerini gerçekleştiriyor. Alınan geri 
dönüşlere göre bu seyahatlerinden oldukça da 
memnunlar... Yüksek Hızlı Tren dışında, yenilenen alt 
yapı ve üst yapılar Türkiye’nin ulaşım sistemine tren 
yolculuğunu yeniden dahil etti. 
Bu süreçte birçok ismin emeği olsa da bayrak şuan İsa 
Apaydın’ın elinde. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, 
demiryollarında yakalanan başarıda Genel Müdür 
Yardımcılığı döneminde de söz sahibi idi. Şuanda da tüm 
birikimini Genel Müdürlük makamında kullanıyor. Bu ay 
kapak konuğumuz olan İsa Apaydın, demiryollarındaki 
son gelişmeleri, projeleri okuyucularımızla paylaşıyor. 
Detayları okumak üzere, sizi kapak haber sayfalarıyla 
başbaşa bırakıyoruz. 
Bağlantı Noktası, önemli kapak haberi dışında bu ay da 
yine sektördeki gelişmeleri sayfalarına taşıyor. Keyifli 
okumalar dileği ile...
Hoşçakalın.  

# AnnemArayınca
4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi 
destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartları ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi 
koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylar için: 4bucakg.com

Onu özlediğin her anda
Vodafone yanında

VF Brand 21,5x27,5cm.indd   1 23/05/17   09:38
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14/SAVUNMA
Kapılarını açan 
IDEF2017'de 50'yi aşkın 
ülkeden yaklaşık 800 
firma savunma, güvenlik, 
denizcilik, havacılık ve 
uzay sanayisi alanlarında 
en modern araç, malzeme 
ve sistemlerini sergiledi. 
67 ülke ve 2 uluslararası 
kuruluştan 124 heyetin 
katıldığı fuarda milli 
silahlarımız da ilk kez 
sergilendi.

30/GÜNCEL
200 farklı 

havayolu şirketiyle 
900’den çok 

uçak yolculuğu 
yapmış ve on 

tane pasaportu 
doldurmuş olan 

Danimarka 
vatandaşı Henrik 

Jeppesen ile 
seyahati üzerine 

konuştuk.

20/DEMİRYOLLARI
“2003 yılından itibaren 

demiryollarının devlet 
politikası olarak 

benimsenmesi ile demir 
atların raylar üzerindeki 

koşusu yeniden başladı."
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42/HABER
On bir ayın sultanı 
Ramazan ayını 
teknolojiyi kullanarak 
rahat bir şekilde 
geçirebilirsiniz. 
İsterseniz cep 
telefonunuzu ‘ramazan 
davulu’ haline getirip 
sahura kalkabilir, 
isterseniz iftar 
vaktinde cebinizden 
yükselen ezan sesiyle 
orucunuzu açabilirsiniz. 

44/YAŞAM
Sürdürmekten hoşnut 

olmadığınız, ancak bir türlü de 
vazgeçemediğiniz kötü 

huylarınızdan kurtulmak, 
yerine yararlı yenilerini koymak 
istiyorsanız, mobil uygulamalar 

yardımınıza koşabilir.  

36/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Ekranlarda kendilerine yer 

bulamayan ya da ekran 
yasaklarına takılmak istemeyen 

ünlüler youtube'da kendi 
kanallarını açıyor.
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YENİ HAVALİMANI ‘1453’ 
KAMYON İLE İSTANBUL’U SELAMLADI
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Yeni 
Havalimanı şantiyesi çalışanları, İstanbul’un fethinin 564. yılı 
onuruna İstanbul’u ve İstanbulluları hazırladıkları görkemli geçit 
töreni ile selamladı. Toplamda 1453 kamyonun katıldığı kortej, 
İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki 1 numaralı pistte gerçekleşti. 
Devasa bir alanı kaplayan ve toplamda 3 bine yakın kişinin görev 
aldığı kamyonların geçidi 1 saat 47 dakika, hazırlıkları ise tam 7 
saat sürdü. 3 bin 22 adet son teknoloji aracın yer aldığı makine 
ekipman parkına sahip İstanbul Yeni Havalimanı’nda geçit töreni 
için 2.200 adet kamyon makine parkında hazır olarak bekletildi. 

TEKNOSA, 2023’E KADAR 
25 BİN KADINI TEKNOLOJİ OKUR-YAZARI YAPACAK
Sabancı Holding iştiraklerinden TeknoSA, ‘Herkes için Teknoloji’ felse-
fesiyle 2007 yılında başlattığı Kadın için Teknoloji projesinin 10’uncu 
yılını kutluyor. 10 yılda 16 bin kadına ücretsiz teknoloji eğitimi vererek 
toplumun gelişimine katkı sağlayan TeknoSA, projeye devam ederek 
2023 yılına kadar toplam 25 bin kadını teknoloji okur yazarı yapma-
yı hedefliyor. Kadınların teknoloji ve bilgiye ulaşabilmesi için verdik-
leri emeğin 10 yılda 65 ilde 16 bin kadının ‘teknoloji okur-yazarı’ 
olmasını sağladığını belirten Bülent Gürcan, “Bilgi ile buluşabilen 
kadınlar, kendini, çevresini, yaşadığı toplumu geliştiriyor.” dedi. 
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DÜNYANIN EN ÇOK 
FOTOĞRAFLANAN 30 MEKÂNI
Sony Mobile, #XperiaNewPerspectives araştırması ile dün-
yanın en çok fotoğraflanan 30 mekânını açıkladı. Instagram 
verileri kullanılarak belirlenen dünyanın en ünlü 30 mekânı 
listesinin tepesinde Paris’in ikonu Eyfel Kulesi bulunurken, 
Londra’daki Big Ben ufak bir farkla ikinci sırada yer alıyor. Burj 
Khalifa ise Roma’da bulunan Kolezyum’u geride bırakması ile 
dikkat çekiyor. Rapor, artık birbirinin aynısı Instagram post-
larından sıkıldığımızı ve ilgi çekici mekân fotoğraflarını gör-
mek istediğimizi gösteriyor. Dünyanın yedi harikasından biri 
olan Machu Picchu’da çekilen fotoğrafların %85’inin tama-
men aynı noktalardan çekildiği için, Instagram’da birbirinin 
aynısı yaklaşık yarım milyon fotoğraf bulunuyor. 

BULUT BİLİŞİM DEPOLAMA 
PAZARI YÜZDE 25,8 BÜYÜYECEK 
İşletmeler en değerli varlıkları olan verilerini depolamak için 
güvenli, hızlı ve uygun maliyetli cihazları tercih ediyor. Bireylerin 
tercihi ise yüksek performanslı ve kullanımı kolay cihazlar. Verile-
ri depolayıp istenilen an erişmek, olmazsa olmazlar arasında. 
Kritik öneme sahip verilerin kaybolması iş sürekliliği ile birlikte iti-
bar kaybına da neden oluyor. Veri depolama alanında yapılan 
araştırmalar, bu pazarın giderek büyüdüğünü gösteriyor. 
MarketsandMarkets’in raporuna göre, bulut bilişim depolama 
pazar büyüklüğü 2016 yılında 23,76 milyar dolara ulaştı. Bu raka-
mın 2021 yılında 74,94 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA

0312 284 65 60
www.theparkhotel.com.tr  I  info@theparkhotel.com.tr



U
laştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan 
Arslan ile Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, E-Berk Ma-
kine ve Metalürji AŞ.'nin 

ürettiği Türkiye'nin ilk yerli tünel 
açma makinesinin tanıtımı dolayısıyla 
Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde 
düzenlenen törene katıldı. 
Arslan, burada yaptığı konuşmada, 
eskiden kazma kürekle delinen tü-
nellerin betonarme kısmı için gün-
lerce uğraşıldığını hatırlatarak, "Tü-
nel açma makinesi adeta bir fabrika. 
Ön tarafta kesici ve delici takımlar 
olsa da, geriye doğru 80-100 metre-
yi bulan bir fabrika gibi. Bir taraftan 
tüneli deliyorsunuz, aynı zamanda 
daha önce hazırladığınız beton seg-
mentleri getirip yerleştiriyorsunuz, 
arkasına beton enjekte ediyorsunuz. 
Böylece, bu makine için 45 dakika 
ile 1 saat arasında birer metrelik 
segmentleri yerleştirerek, hem ka-
zıyıp hem imalatı bitirip ilerliyorsu-
nuz." diye konuştu.
Tünel açma makinesinin Türkiye'deki 
birçok projede kullanıldığını anlatan 
Arslan, "Şimdi hedefimiz, İstanbul'da 
yapacağımız 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli'nde 16,8 metre çapında tünel 
delme makinesi kullanmak. Bunları 

her projede özel olarak sipariş etmek 
zorundasınız. Tünelin çapı ve zeminin 
yapısı gereği özel olarak imal ettiriyor-
sunuz. Bugün dünyanın 8. tünel delme 
makinesi üreten ülkesi haline geldik." 
ifadelerini kullandı.
Ekonominin ve ülkenin büyümesi için 
sanayi, endüstri ve ticaretin büyümesi 
gerektiğine dikkati çeken Arslan, "Bu-
nun olmazsa olmazı ulaştırma koridor-
larının tamamlanmasıdır. Asya'dan 
Avrupa'ya ve Londra'dan Pekin'e Tür-
kiye üzerinden giden orta koridoru 
sadece kara değil, deniz ve hava yolla-
rıyla da tamamlamak gerekiyor. Onun 
için son 15 yılda kat ettiğimiz ciddi 
mesafe var. Bununla yetinmeden çok 
daha fazlasını yapmalıyız." değerlen-
dirmesinde bulundu.
Arslan, bir ilki gerçekleştirerek tünel 
delme makinesi yapan şirkete düşen 
sorumluluğun, bununla yetinmemek 
olduğunu dile getirerek, "Yakın za-
manda 8 metre çapında tünel delme 
makinesi planlamaları var. Bu konuda 
Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımız-
la ve hükümetimizle her türlü desteği 
vermeye hazırız. Bu destek, ülkemizin 
sanayisine ve büyümesine, dolayısıyla 
insanımızın refahının, kalkınmışlığı-
nın ve yaşam kalitesinin artırılmasına 
verilen bir destek olacaktır." dedi. 

TÜNELLERİMİZİ YERLİ MAKİNE AÇACAK
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Dünyada 
sadece 8 ülkenin 

üretebildiği  Tünel 
delme makinesi 

tanıtıldı. 16,8 
metre çapındaki 

devasa tünel 
delme makinesi, 3 

katlı büyük 
İstanbul Tüneli'nde 

kullanılacak.   
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

/HABER

Makine, Ergene Projesi’nde kulla-
nılacak
E-Berk Makine ve Metalürji AŞ. tarafın-
dan üretilen 3,25 metre çapında, 92 met-
re boyunda, 175 ton ağırlığında ve 800 
KVA gücündeki Milli Tünel Açma Ma-
kinesi, Tekirdağ'da Ergene Derin Deşarj 
Tünel ve Arıtma Projesi’nde kullanılacak. 
Proje sayesinde Ergene Nehri’nin temiz-
lenmesiyle sağlanacak katkının yanı 
sıra, Çorlu ve Ergene bölgesindeki 9. Or-
ganize Sanayi Bölgesinin arıtma sorunu 
da tamamen çözülecek. Ayrıca söz konu-
su makinenin üretimi, yıllık 250 milyon 
avroluk ithalatın önüne geçecek. Yerli 
tünel açma makinesi üretimiyle birlikte 
Türkiye bu teknolojiye sahip dünyadaki 
8 ülkeden biri oldu. Ergene’de kullanımı 

başlayan makinenin 16.8 metre ça-
pındaki versiyonu 3 Katlı bü-

yük İstanbul Tüneli’ni 
kazacak.

Fabrika gibi çalışıyor
Adeta bir fabrika gibi çalışan makine-
nin ön tarafında kesici ve delici bölüm 
bulunuyor. Makinenin 80-100 metre 
arkasında bir fabrikayı andıran bir ça-
lışma gerçekleşiyor. Bir taraftan tünel 
kazılırken, diğer taraftan daha önce 
hazırlanan beton aparatlar yerleştirili-
yor. Hem kazı hem de üretim ve beton-

lama işlemi eşgüdümlü olarak yapıla-
biliyor. İstanbul'da yapılacak 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli'nde 16,8 metre 
çapında özel bir makine kullanılacak. 
Tünelin çapı ve zeminin yapısı gereği 
makine özel olarak üretiliyor.

Ergene’de başladı 
E-Berk Makine ve Metalurji AŞ tara-
fından üretilen 3,25 metre çapında, 92 
metre boyunda, 175 ton ağırlığında ve 
800 KVA gücündeki Milli Tünel Açma 
Makinesi, Tekirdağ'da Ergene Derin 
Deşarj Tünel ve Arıtma Projesi’nde kul-
lanılmaya başlanacak.  Proje sayesinde 
Ergene Nehri’nin temizlenmesiyle sağ-
lanacak katkının yanı sıra, Çorlu ve Er-
gene bölgesindeki 9. Organize Sanayi 
Bölgesinin arıtma sorunu da tamamen 
çözülecek. Ayrıca söz konusu makine-
nin üretimi, yıllık 250 milyon avroluk 
ithalatın önüne geçecek.

BAKAN ARSLAN: 
"BUGÜN DÜNYANIN 

8. TÜNEL DELME 
MAKİNESİ ÜRETEN 

ÜLKESİ HALİNE 
GELDİK."

HAZIRAN 2017                          13
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Kapılarını açan 
IDEF2017'de 50'yi 
aşkın ülkeden yaklaşık 
800 firma savunma, 
güvenlik, denizcilik, 
havacılık ve uzay 
sanayisi alanlarında en 
modern araç, malzeme 
ve sistemlerini 
sergiledi. 67 ülke ve 2 
uluslararası kuruluştan 
124 heyetin katıldığı 
fuarda milli silahlarımız 
da ilk kez sergilendi.
 YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

DÜNYA 
SAVUNMA 

SANAYİSİNİN 
KALBİ 

IDEF'TE ATTI
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D
ünyadaki ilk 5 savunma fuarı 
arasında yer alan Uluslara-
rası Savunma Sanayii Fuarı 
(IDEF) 13. kez kapılarını açtı. 
Fuarda, bu yıl 50'yi aşkın ül-

keden yaklaşık 800 firma savunma, 
güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay 
sanayisi alanlarında en modern araç, 
malzeme ve sistemlerini tanıttı. Cum-
hurbaşkanlığının himayesinde, Milli 
Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumlu-
luğunda organize edilen fuar, iki yılda 
bir düzenleniyor ve ülkemizin en bü-
yük uluslararası organizasyonu olma 
özelliğini taşıyor. 

50 ülkeden 800 firma katıldı
Başbakan Binali Yıldırım’ın açılışını 
gerçekleştirdiği fuarda bu yıl, 50'yi aş-
kın ülkeden yaklaşık 800 firma savun-

ma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve 
uzay sanayisi alanlarında üretilen en 
modern araç, malzeme ve sistemlerini 
sergilendi. Ayrıca savunma sanayisiy-
le doğrudan ilişkili firmalar dışında, 
diğer sanayi dallarından da çok sayıda 
üretici firmanın fuarda yerlerini aldı. 
IDEF özellikleriyle kendi kategorisin-
de Türkiye'deki tek ve rakipsiz fuar 
olarak öne çıkarken dünyada ilk 5 sa-
vunma sanayisi fuarı arasında bulunu-
yor. Bu yılki organizasyon da gelenek-
sel görüşmelerin, iş bağlantılarının ve 
anlaşmalarının ortak noktası olarak 
da dikkatleri üzerine çekti.

6 milyar dolarlık dev
Yerli savunma sanayiinin öneminin 
altını çizen Türkiye'nin, dünyanın en 
büyük 100 savunma sanayi firması 
arasına 2 firmayla katıldığını belirten 
Başbakan Binali Yıldırım, “2002'de 
savunma sanayimizin ihracatı sadece 
250 milyon dolar mertebesindeyken, 
bugün 6 milyar doları bulan bir ciro-
ya erişmiş durumdayız. İhracatımız 
1,7 milyar dolar seviyesine gelmiştir. 
Ar-Ge harcamalarına ayırdığınız pay 
yıldan yıla artmaya devam ediyor. 1,8 
milyardan 20 milyar mertebesine Ar-
Ge faaliyetlerini çıkarmış bulunuyo-
ruz" açıklaması yaptı.

ROKETSAN’ın yerli füzeleri
KAAN Füzesi, TRG-300 KAPLAN Fü-
zesi, TRG-122 Füzesi ve Mini Akıllı 
Mühimmat MAM-C, ilk kez sergi-
lendiği IDEF 2017’de ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu. Roketsan’ın dünya 
pazarında tercih edilen ürünlerin-
den 2.75” Lazer Güdümlü Füze CİRİT, 
Orta ve Uzun Menzilli Tanksavar Fü-
zeleri UMTAS ve OMTAS, Lazer Gü-
dümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze 
L-UMTAS, SOM ve JSF Uyumlu SOM-J 
Hassas Güdümlü Stand-Off Mühim-
matları, HİSAR Hava Savunma Füze-
leri, TEBER Lazer Güdüm Kiti, tapalar 
ve çeşitli balistik koruma sistemleri 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TUSAŞ HÜRKUŞ fuarda
Daha önce silahlı olarak ilk atışlarını 
başarıyla gerçekleştirilen, pilot eği-

tim ihtiyacının yanı sıra, hafif taarruz 
ve silahlı keşif görevlerinin, düşük 
maliyet ve yüksek hassasiyetle yapı-
labilmesi için geliştirilen HÜRKUŞ-C 
de TUSAŞ standında büyük ilgi gördü. 
Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı 
ihtiyacı kapsamında farklı görev se-
naryolarını destekleyecek şekilde ta-
sarlanan HÜRKUŞ, keşif ve gözetleme 
uçağı olarak tasarlanan "HÜRKUŞ-C 
Hafif Taarruz" versiyonu ile, yakın 
hava desteği, hafif saldırı, keşif gö-
zetleme görevleri için zırhlandırılmış 
yapısı ile düşük maliyetli operasyon 
kabiliyeti sağlıyor. HÜRKUŞ-C'nin ha-
vada kalış süresini artırmak için harici 
yakıt tankları bulunuyor. Yerden gele-
cek tehditlere karşı Elektronik Harp 
sistemi entegre edilmiş, dahili yakıt 
tankları kendini onarabilme yetene-
ği ile donatılan HÜRKUŞ-C'nin çeşitli 
bölgeleri hafif silahlara karşı zırh ile 
korunuyor.
Yerli mühimmat başta olmak üzere, he-
def başarımı yüksek lazer ve INS/GPS 
güdümlü mühimmat taşıyabilen (LUM-
TAS, CİRİT, Teber, HGK, LGK) HÜRKUŞ-C, 
bunların yanı sıra 250 lb ve 500 lb genel 
maksat sınıfı bombalar, roketler ve ma-
kineli top da kullanılabiliyor.

Silahlı ANKA da sergilendi
TUSAŞ tarafından tasarlanan ve 
üretilen Türk İnsansız Hava Ara-
cı Sistemi ANKA, milli mühimmat 
ile donatıldı ve atış testleri başarı 
ile gerçekleştirildi. ANKA İnsan-
sız Hava Aracı Sistemi Silah En-
tegrasyonu ilk kez IDEF 2017'de 
görücüye çıktı. TUSAŞ, ANKA İHA 
Sistemine MAM-L, Cirit ve Lazer 
UMTAS mühimmatının entegras-
yonu için ROKETSAN ile çalışma-
lara yeniden başladı. İlk aşamada 
MAM-L entegrasyonu tamamlandı 
ve atış testleri başarıyla gerçek-
leştirildi ve silah entegrasyonu 
tamamlanmış ANKA İHA Sistemi 
görev bölgesine sevk edildi.

GÖKTÜRK uydusundan ilk görseller
Geçtiğimiz yıl sonunda uzaya fırlatı-
lan GÖKTÜRK-1 uydusundan alınan 
yüksek çözünürlüklü yer görüntüle-

Milli Ana Muhabere Tankı ALTAY'ın asimetrik
muharebe koşullarına uygun geliştirilen yeni
versiyonunu IDEF Uluslararası Savunma Sanayi 
Fuarı’nda ilk kez sergiledi.
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ri Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. 
Dr. İsmail Demir'in katılımları ile 
ilk kez basın ve davetliler ile pay-
laşıldı. Fırlatma gününden bugüne 
kadar test ve devreye alma süreci 
devam eden uydu, 6 ayda 1000'den 
fazla kare ve şerit şeklinde test gö-
rüntüsü çekti. Çekilen görüntülerin 
bir kısmı uydunun görüntü kalibras-
yonu, bir kısmı ise Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın ihtiyaçları için kul-
lanılıyor. 2017 yılı 3. çeyreğinde ni-
hai kabulü gerçekleştirilecek olan 
Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın Ankara Ahlatlıbel 
Keşif Uydu Komutanlığı tesislerin-
de bulunan yer istasyonundan, uydu 
üzerinde yer alan ve milli olarak ge-
liştirilen kripto ile işletiliyor.

Yerli mobil lazer sistemi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve 

Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araş-
tırma Merkezinin (BİLGEM) geliştir-
diği, mobil lazer ilk kez fuarda sergi-
lendi. BMC'nin yeni nesil zırhlı aracı 
Amazon'a başarıyla entegre edilen 
milli mobil lazer savunma sistemi test-
leri başarıyla geçti. Mobil lazer savun-
ma sistemi, sınır güvenliği, insansız 
hava araçları ve el yapımı patlayıcılara 
karşı savunma araçları arasında mali-
yet etkin bir seçenek olarak yoğun bir 
şekilde kullanılmaya başlanacak.

Vestel’den insansız araç
Vestel fuarda yeni nesil İnsansız 
Hava Aracı (İHA) KARAYEL-SU’yu 
tanıttı. Vestel’in Türk mühendislerle 
ve tamamen yerli imkânlarla 2005 
yılından beri geliştirip üretmekte 
olduğu çeşitli segmentteki İHA’ların 
en gelişmiş modeli olan KARAYEL-
SU birçok alanda hizmet verebiliyor. 
Kanat açıklığı artırılan İHA toplam-

da 120 kg mühimmatla görev yapa-
biliyor. Ayrıca, kanattaki istasyon-
lar modüler yapıda geliştirilerek, 
mühimmat dışında farklı yükleri de 
taşıyabilecek hale getirildi.

Yerli tank otokar ALTAY sahnede
Milli Ana Muhabere Tankı ALTAY'ın 
barış destek operasyonları için asimet-
rik muharebe koşullarına uygun ge-
liştirilen yeni versiyonunu IDEF Ulus-
lararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ilk 
kez sergiledi. Otokar bu yılki fuara 15 
aracıyla katıldı. Üstün hareket kabili-
yeti, atış gücü ve teknolojisiyle dünya-
nın en modern ana muharebe tankı ko-
numunda olan ve seri üretim için gün 
sayan ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın 
prototipi de fuarda büyük ilgi çekti.

Bayraktar İHA’ya talep büyük
Türkiye, dünyada İHA'sını tasarlayıp 
milli akıllı mühimmatını özgün bir şe-
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kilde yapabilen 6 ülkeden biri olarak 
savunma fuarında yeni ürünleriyle ilgi 
odağı oldu. Baykar Makina tarafından 
geliştirilen insansız hava araçlarına 
(İHA) 5 ülkeden talep geldi. İHA’nın 
gerekli izinleri alındıktan sonra kısa ir 
süre içinde farklı ülkelere ihraç edilip 
kullanması bekleniyor.

IDEF'te yeni bir tank doğdu
FNSS şirketinin Endonezyalı PT Pin-
dad firması ile ortak bir çalışma kap-
samında geliştirdiği orta ağırlık sınıfı 
tank KAPLAN MT, testlere hazır pro-
totipi ile ilk kez IDEF 2017'de görücü-
ye çıktı. KAPLAN MT, hassas doğru-
dan ateş kabiliyeti, geniş mühimmat 
seçenekleri, üstün taktik ve stratejik 
hareket kabiliyetiyle muharebe saha-
sında güçlü bir oyuncu olarak yer al-
maya hazırlanıyor. Tankın ateş gücü-
nü yüksek basınçlı 105 mm Cockerill 
topu oluşturuyor.

Vuran’da etkili ateş gücü
BMC standında yer alan ve Kirpi 
Ailesi’nin ambulans versiyonunun 
özellikle terörle mücadelede büyük bir 
boşluğu doldurması bekleniyor. Fuarda 
5 aracını sergileyen markanın Vuran 

aracı da büyük ilgi topladı. Yüzde 70 
yerlilik oranıyla üretilen araçta ilk kes 
tam bağımsız süspansiyon sistemi kul-
lanılmış. Ayrıca çift silah sistemiyle et-
kili bir ateş gücü ve parçacık kalkanıyla 
tam bir korum sağladığı da belirtildi.
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P
TT ile Türk Telekom arasında 
mobil iletişim alanındaki 
2013'te başlayan Pttcell iş 
birliği 5 yıl süreyle uzatıldı. 
Birlikteliğin devamı için dü-

zenlenen etkinliğin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, söz 
konusu iş birliği ile güzide iki kuruluşun 
güçlerinin birleştiğini söyledi.
Posta ve telekomünikasyon hizmetleri-
nin 1995 yılında birbirinden ayrılması ile 
Türk Telekom ve PTT gibi iki dev şirketin 
yeniden doğduğunu dile getiren Arslan, 
bu sayede vatandaşa ilgili konularda 
daha kaliteli hizmet verildiğini aktardı. 
Arslan, PTT'nin de Türk Telekom'un da 
176 yıldır ülkeye hizmet verdiğini kay-
dederek, "Türk Telekom da 176 yıllık 
bir şirket olarak bu ülkenin, coğrafyanın 
geleceğine yön veriyor. Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde adımlar atıyor." diye ko-
nuştu. Türk Telekom'un çalışmalarından 
bahseden ve bu çalışmaları öven Arslan, 
şirket yöneticilerine teşekkür etti. Ars-
lan, PTT'nin de 176 yıllık tecrübesi ile çok 
önemli çalışmalar yaptığını belirterek, 
geçmişten aldığı ilham ve tecrübe ile 
ülkenin en ücra köşesine bile hizmet gö-
türdüğünü anlattı. PTT'nin sadece Türki-
ye markası olmakla kalmadığını, dünya 
markası haline geldiğini vurgulayan Ars-
lan, PTT'nin hizmetlerinden de bahsetti.

Pttcell'de 2017 hedefi 1 milyon abone
Arslan, PTT ile Türk Telekom arasında 
çok sayıda iş birliği fırsatı oluşturul-
duğunu ve bunlardan ilkinin 2013 yı-
lında tanıtımı yapılan Pttcell markası 
olduğunu belirterek, şöyle devam etti: 
"Pttcell'in çok daha dinamik çok daha 
kaliteli hizmet vermesi adına 5 yıllık 
yeni bir süreçle taçlandırılması konu-
sunda bugün lansmanı yapıyoruz. Bu-
güne kadar 500 bin kişiye hizmet veren 
Pttcell için hedef bu sene bunu en az 
ikiye katlamak. Bu sene sonu itibarıyla 
1 milyona çıkmayı hedefliyoruz. Ge-
rek Türk Telekom'un güçlü altyapı ağı, 
gerek PTT'nin 2 bin noktada bulunan 
yaygın ofisleriyle bu sonucu doğuracağı 
konusunda hiç şüphem yok. Kaliteli ve 
uygun fiyata mobil iletişim hizmetini 
vatandaşımız almış olacak."

Arslan, Türk Telekom ile PTT'nin sahip 
oldukları ortak gayrimenkulleri değer-
lendirme kararı aldığını anımsatarak, 
"Türkiye ekonomisi adına, daha çok değer 
yaratmak için gayrimenkul geliştirme ve 
değerlendirme anlamında iş birliği yapı-
yorlar. Ülkemizin bu iki köklü kurumu-
nun, daha çok alanda birlikte çalışmasını 
arzuluyor ve destekliyoruz." diye konuştu.

"Mobil cihaz sayısı 75 kat artacak"
Arslan, her geçen gün veri trafiğinin 
katlanarak arttığı bir dönemde olduk-
larını belirterek, sosyal ağlar ve sosyal 
medyanın milyarları bulan kullanıcı sa-
yısına ulaşmasının, uluslararası ilişkiler 
ve ticaretin yoğun olarak internet üze-
rinden yürütülmesinin bunun en önemli 
etkenleri arasında olduğunu aktardı. 
Gelecek yıllarda mobil cihazlarının sa-
yısının şu anda kullanılandan 75 kat 
daha fazla olacağının öngörüldüğünü 
dile getiren Arslan, veri kullanımının da 
bin kat artacağını bildirdi. Arslan, böyle 
önemli bir alanda Türkiye'nin son 15 yıl-
da ciddi atılımlar yaptığını ve dünyanın 
önde gelen ülkeleri arasında yer buldu-
ğunu vurguladı Türkiye'nin fiber uzunlu 
ve mobil şebeke ağındaki gelişmesinden 
bahseden Arslan, 4.5G hizmetlerinden 
yararlanan abone sayısının 1 yılda 52 
milyona yaklaştığının altını çizdi.
 
"E-ticareti artıracağız"
Arslan, mobil abone sayısının toplamın-
da 75 milyonun üzerine çıktığını belir-
terek, mobil abone yoğunluğunun da 
yüzde 94'ü aştığını anlattı. Dünyada 2,5 
trilyon dolarlık e-ticaret pazarı bulun-
duğunu dile getiren Arslan, "Biz 2016 
yılında 10 milyar dolarlık ticaret ger-
çekleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de önemi her geçen gün daha 
çok artan bir e-ticaret hacmi var. Bu 

sene hedefimiz bunun 15 milyar dolara 
çıkması." ifadelerini kullandı. Arslan, 
e-ticaret konusunda Türk Telekom ile 
PTT arasında kurulabilecek iş birliğini 
fırsat olarak gördüklerini kaydederek, 
lojistik hizmetlerinde yapılacak iş birli-
ği fırsatlarından bahsetti.
 
"2023'te PTT çalışan sayımızı 100 bine 
çıkaracağız"
Arslan, PTT'nin hizmet ağını ve yelpaze-
sini bugüne kadar alışılagelmiş klasik 
hizmetlerle sınırlı tutmadığını belirte-
rek, vatandaşa 250 ayrı kalemde hizmet 
verdiklerini söyledi. PTT'nin elindeki 
imkanları kullanarak bu hizmet sayı-
sını artıracaklarını dile getiren Arslan, 
bunun için PTT'nin yeterli altyapıya, 
hizmet ağına ve diğer kriterlere sahip 
olduğunu anlattı. Arslan, sözlerini şöyle 
tamamladı: "PTT'de hizmet yelpazesini 
çok daha genişletip büyüteceğiz. Bunun 
için de 2 bin 500 çalışma arkadaşımızı 
aileye katacağımızı ifade etmiştik. Bun-
larla ilgili süreçler devam ediyor. Yakın-
da bunları aileye katmış olacağız ama 
ortaya koyduğumuz hedefler doğrultu-
sunda bu senenin ikinci yarısında 2 bin 
500 kişiyi daha aileye katacağız. Böy-
lece de büyüyen gelişen PTT'nin daha 
fazla hizmet vermesi adına bu sene 5 bin 
kişiyi aileye katmış olacağız. 2023 he-
deflerine büyürken PTT iş yeri sayısını 
15 bine çıkartacağımızı, buralarda daha 
sağlıklı, kaliteli hizmet verebilmek adı-
na teknolojinin bütün imkanlarından 
faydalanacağız. Ama biliyoruz ki, ne ka-
dar teknolojiyle çalışırsanız çalışın, tek-
nolojik imkanlarla iş yerinizi donatırsa-
nız donatın muhatap kesime, müşteriye, 
vatandaşa güler yüzünüzle, çalışanları-
nızla dokunmanız lazım. İşte 2023'te bu 
15 bin iş yerinde çalışma arkadaşlarımı-
zın sayısını 100 bine çıkaracağız."
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Arslan, e-ticaret konusunda Türk Telekom ile 
PTT arasında kurulabilecek iş birliğini fırsat olarak 

gördüklerini kaydederek, lojistik hizmetlerinde 
yapılacak iş birliği fırsatlarından bahsetti.
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TÜRK TELEKOM VE PTT ‘PTTCELL’ İÇİN 

2022’YE KADAR ANLAŞTI
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: 
“Büyüyen gelişen PTT’nin daha fazla hizmet vermesi adına 

bu sene 5 bin kişiyi aileye katmış olacağız."
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“2003 yılından itibaren demiryollarının 
devlet politikası olarak benimsenmesi ile 

demir atların raylar üzerindeki koşusu 
yeniden başladı.

TCDD GENEL MÜDÜRÜ

 İSA APAYDIN: 
“DEMİRYOLCULARLA BİRLİKTE BAŞARDIK”

mek adına 1856’dan bugüne kadar 
demiryollarının 160 yıllık öyküsü-
nü kısaca anlatabilir misiniz?
Anadolu insanının demiryolu ile ilk 
vuslatı 1856 yılında oldu. 23 Eylül 
1856 tarihinde 130 kilometrelik İz-
mir-Aydın hattının inşası ile Anadolu 
topraklarına ayak basan demir atlar,  
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel şekillenmesinde de bir milat oldu. 
Osmanlı Dönemi’nde demiryollarına 
büyük önem verildi. O günün koşulları 
içerisinde dünyada büyük yankı uyan-
dıran Hicaz Hattı başta olmak üzere 
toplam 8.619 km demiryolu yapıldı. 
Ancak bunların sadece 4.136 km’lik 
bölümü bugünkü sınırlarımız içerisin-
de kaldı.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 1923-
1950 arasında 3.764 kilometre demir-
yolu yapıldı. Bu dönemde demiryolları, 
gelişmeyi ve kalkınmayı kuşatan, bü-
tün sosyal yönleriyle bir modernleşme 
projesi olarak ele alındı. Yabancı şir-
ketler eliyle işletilmekte olan hatlar, 
1928-1948 yılları arasında satın alına-
rak millileştirildi.
1950’li yıllardan 2003 yılına kadar 

olan yarım asrı aşan süre demiryolları-
nın ihmal edildiği dönem olarak tarih-
teki yerini aldı. Bu süre içerisinde sa-
dece 945 kilometre demiryolu yapıldı. 
2003 yılından itibaren demiryollarının 
devlet politikası olarak benimsenmesi 
ile demir atların raylar üzerindeki ko-
şusu yeniden başladı.
Uzun yıllar ihmal edilen demiryolları-
na Hükümetlerimizin desteği ile bugü-
ne kadar 60 milyar lirayı aşan büyük 
yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla yüksek 
hızlı tren projeleri başta olmak üzere 
mevcut hatların modernizasyonundan 
lojistik merkezlere, AR-GE çalışmaları 
ile şehir içi raylı sistemlerin inşasına 
kadar onlarca proje hayata geçirildi. 
Demiryolu endüstrisinin geliştirilme-
si, yerli ve milli üretime yönelik çalış-
malar da devam ediyor.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu 
projeleri, Milli Tren projeleri ile 
mevcut yolların yeniden yenilenme-
si ve modernize edilmesi çalışmaları 
kapsamında son 14 yılda neler ya-
şandı? Modernleşmeye geçiş öyküsü 
nasıl gerçekleşti?
‘Kara Tren’ algısından modern tren iş-

3
0 yıldır görev yaptığı TCDD’de 
10 yıl süreyle Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Yönetim Ku-
rulu Üyeliği görevlerinde 
bulunan İsa Apaydın, yüksek 

hızlı trenler başta olmak üzere demir-
yollarını yeniden hatırlatan projelerin 
arka plandaki mimarıydı. 2016 yılında 
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kuru-
lu Başkanı olarak atanan Apaydın, kısa 
süredeki başarılı çalışmalarıyla UIC 
Başkan Yardımcılığı gibi çok önemli 
uluslararası göreve seçildi. 
Bu süreçte uluslararası ödüllerin sa-
hibi de olan İsa Apaydın’la, TCDD’nin 
yeni hedeflerini, mevcutta yürütülen 
önemli çalışmaları konuştuk. 

Sayın Genel Müdürüm, ülkemizin 
en büyük ve köklü kurumlarından 
birisinde uzun yıllar genel müdür 
yardımcılığı görevinde bulundunuz. 
Şimdi de genel müdür koltuğunda-
sınız. Malumlarınız olduğu üzere 
dünyada ve ülkemizde demiryolu 
alanında büyük gelişmeler yaşa-
nıyor. Bunlara değinmeden önce 
nereden nereye geldiğimizi öğren-

FOTO  TARIK ER  YAZI MELİKE BETÜL

20               HAZIRAN 2017 HAZIRAN 2017                          21



/DEMİRYOLLARI /DEMİRYOLLARI

HAZIRAN 2017                          2322               HAZIRAN 2017

Hızlı Tren (YHT) hattı inşa ederek, 
2009 yılında hizmete açtık. Bu hattın 
açılması ülkemiz demiryolları açısın-
dan dönüm noktasıydı. Gelişmiş ül-
kelerin sahip olduğu hızlı, güvenli ve 
son derece konforlu seyahat imkânı 
sağlayan YHT’leri artık biz de işletir 
hale geldik. Ardından Ankara-Konya, 
Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul 
hatlarında başlattığımız YHT işletme-
ciliği başarıyla sürüyor. Bugüne kadar 
31 milyondan fazla yolcumuzu YHT ile 
seyahat ettirdik.
Sanayicimizin rekabet gücünü ar-
tırmak ve ülkemizi bölgenin lojistik 
üssü yapmak üzere 20 noktada lo-
jistik merkez planladık. Bunlardan 
Samsun, İstanbul-Halkalı, Eskişehir 
(Hasanbey), Denizli (Kaklık), Ko-
caeli (Köseköy), Uşak ve Balıkesir 
(Gökköy)’deki lojistik merkezinin in-
şasını tamamlayarak hizmete açtık. 

Başkentray Projesi yürütüyoruz. 
Banliyö hattı ile yüksek hızlı ve kon-
vansiyonel tren işletmeciliğinin 
birbirinden ayrılması amacıyla Sin-
can-Ankara-Kayaş arasında mevcut 
hatta 2 yeni demiryolu hattı daha ilave 
edilerek, Ankara-Kayaş arası 4 hat-
lı, Ankara-Marşandiz arası 6 hatlı ve 
Marşandiz-Sincan arası da 5 hatlı hale 
getirilecek. Hat üzerindeki istasyon-
larımızın tamamını engelli vatandaş-
larımızın da kullanımına uygun hale 
getiriyoruz.
Yolcu trafiğinin yoğun olduğu Sincan, 
Lale, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, 
Mamak ve Kayaş istasyonlarında yol-
cuların gıda, kitap, gazete vs. ihtiyaç-
larını rahatlıkla karşılayabilecekleri 
kapalı istasyon alanları oluşturulacak. 
Proje kapsamında ayrıca Etimesgut- 
Emirler’e YHT garı inşa edilecek. Sin-
can-Kayaş-Sincan arasında 5 dakika-

Kars, Bilecik (Bozüyük), Erzurum 
(Palandöken), Mersin (Yenice), Kah-
ramanmaraş (Türkoğlu) ve İzmir (Ke-
malpaşa) lojistik merkezlerinin inşası; 
İstanbul-Yeşilbayır, Mardin, Şırnak 
(Habur), Kayseri, Sivas, Konya (Kaya-
cık) ve Bitlis’teki (Tatvan) lojistik mer-
kezlerinin de ihale, proje ve kamulaş-
tırma süreçleri devam ediyor.
Ülkemizin en önemli lojistik merkez-
lerinden biri olacak serhat şehrimiz 
Kars Lojistik Merkezi’nin temeli, 7 Ni-
san 2017 tarihinde Sayın Bakanımız 
tarafından atıldı.
300 bin metre kare alan üzerine ku-
rulan, 175 bin metrekare konteyner 
stok alanı ve yıllık 412 bin ton taşıma 
kapasitesi bulunan lojistik merkezi-
mizin içine 16 km’lik demiryolu, ulusal 
demiryolu ağına bağlantısı için de 6,2 
km iltisak hattı inşa edilecek. 
500 kişinin istihdam edileceği Kars 
Lojistik Merkezi, sadece bölgesinin de-
ğil, hızlı tren hattı ve Kars-Tiflis-Bakü 
demiryoluyla Kafkasların lojistik üssü 
adayı olacak.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMDE ÖNEM-
Lİ MESAFE ALDIK” 
Her yönüyle ülkemize özgün Milli Tre-
nimizi üretmek üzere çalışmalarımızı 
yoğun şekilde sürdürüyoruz. Konvan-
siyonel hatlarımızda hizmet veren 
çeken ve çekilen araç filomuzu yakıt 
tasarrufu ve verimi yüksek araçlarla 
gençleştiriyoruz. Yerli demiryolu tek-
nolojisini ülkemize kazandırmak için 
önemli mesafeler aldık. Bugün artık 
kendi rayımızı, kendi vagonumuzu, 
demiryolu malzemelerimizi, vagon ve 
lokomotiflerimizi üretebiliyoruz.  
Şehir içi ve şehirlerarasındaki seya-
hatleri çile olmaktan çıkarıp keyifli 
hale dönüştürmek için projeler üret-
tik. Yerli dizel tren setlerimizle artık 
şehirlerarası seyahatlerde yolcuları-
mız yeniden trenlerimizi tercih edi-
yor. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi ile 
işbirliği yaparak ülkemizin en uzun ve 
en modern raylı sistemini kurduk ve 
başarıyla işletiyoruz. Asya ile Avrupa 
arasındaki seyahat süresini 4 daki-
kaya indiren asrın projesi Marmaray 
İstanbulluların vazgeçilmezi oldu. 

da bir tren işletilecek. Günde 200 bin 
yolcuya hizmet verecek Başkentray 
ile Ankara trafiği rahat bir nefes al-
mış olacak. Bir an önce Ankaralıların 
hizmetine sunabilmek için geceli gün-
düzlü devam ettiğimiz Başkentray’ın 
inşa çalışmalarını trafiği aksatmadan 
yürütüyoruz.  

Kısa bir süre önce hizmete giren An-
kara YHT Gar’ın özellikleri neler? 
Bu eser Başkent’e neler kazandıra-
cak? 
Ankara ve Türkiye için önemli pro-
jelerden biri olarak gördüğümüz 
Ankara YHT Gar, 29 Ekim 2016 ta-
rihinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımız tarafından hizmete 
açıldı. Başkentray, Ankaray ve Keçi-
ören metrolarına bağlantı yapılacak 
şekilde planlanan ve günümüz mi-
mari anlayışını yansıtan Ankara YHT 

letmeciliğine geçiş kolay olmadı. Her 
şeyden önce ulaşımda demiryolların-
dan yana bir irade gerekiyordu. 2003 
yılına geldiğimizde bizim en büyük 
avantajımız, demiryolu sevdalısı bir 
başbakanımız ve bakanımızın olma-
sıydı. Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın liderliği, Sayın Başbakanımızın 
mimarlığı ve Sayın Bakanımızın des-
teğiyle demiryollarında kıştan bahara, 
karanlıktan aydınlığa geçiş gibi önemli 
değişimler yaşandı. 
Bu süreç içerisinde bir taraftan 100-
150 yıldır el değmemiş yolların yeni-
lenmesini gerçekleştirirken, diğer ta-
raftan bu hatları elektrikli ve sinyalli 
hale getirme çalışmalarına başladık. 
Trenlerin hızını ve hat kapasitesini 
artırmaya yönelik enerji tüketimini de 
asgari düzeye indirecek bu çalışmala-
rımız devam ediyor.
Ankara-Eskişehir arasında Yüksek 

Ankara’da Başkentray, Gaziantep’te 
Gaziray ve Balıkesir’de Balray raylı sis-
tem projelerimiz var. Çalışmalarımız 
sürüyor. Kayseri’de de banliyö sistemi 
kuruyoruz. 

İstanbul’da Marmaray ve İzmir’de 
Egeray’dan sonra Başkentray, 
Ankaralılar için umut ışığı oldu. 
Sabırsızlıkla bu projenin hayata 
geçmesini bekliyorlar. Vatandaşları 
heyecanlandıran bu projeyi biraz 
daha açabilir misiniz? 
Ülkemizde son yıllarda yaşanan hızlı 
kentleşme, nüfus artışı ve ulaşım soru-
nu olarak karşımıza çıkıyor. Başkent 
Ankara da nüfusu hızla artan şehirle-
rin başında geliyor. Ankara’nın kent 
içi trafik sorununa çözüm getirmek ve 
Ankaralılara güvenli, rahat ve konfor-
lu ulaşım hizmeti vermek üzere Sin-
can-Kayaş arasındaki 36 km’lik hatta 
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imkânları sunmanın yanı sıra şimdi-
den Ankara’nın sosyal ve kültürel ha-
yatında önemli yer tutmaya başladı.

Mevcut yüksek hızlı tren hatlarının 
yanı sıra yeni inşa edilen yüksek 
hızlı tren hatlarında hizmet vermek 
için yeni YHT setlerine ihtiyaç du-
yulmayacak mı? Bu yönde çalışmala-
rınız var mı? 
Yüksek hızlı tren hatlarımızda hizmet 
vermek üzere bugüne kadar 250 km/

saat hıza uygun 12 adet, 300 km/saat 
hıza uygun 7 adet YHT seti temin ede-
rek, işletmeye aldık. Bunlara ilaveten 
toplam 106 YHT yeni seti temin edilme-
sine yönelik proje yürütüyoruz. İhtiyaç 
nedeniyle acil olarak temin edilecek ilk 
10 adet setin ihale süreci devam etmek-
tedir. Bakiye 96 adet set ise Sanayi İşbir-
liği Programı (SİP) modeliyle temin edil-
mesiyle ilgili ihale hazırlıklarımız devam 
ediyor. Söz konusu 96 adet YHT setinin; 
ilk 20 adedinin doğrudan yüklenici ta-
rafından, 60 adet YHT setinin yüzde 53 
yerlilik oranıyla TÜLOMSAŞ’ta, kalan 
16 adet YHT setinin ise yüzde 74 yerlilik 
oranıyla Milli Tren olarak TÜLOMSAŞ’ta 
üretilmesini planladık.

Demiryolu Sektörünün serbestleşme 
sürecinde ve TCDD’nin yeniden yapı-
lanmasında hangi aşamaya gelindi? 
Yeni dönemde TCDD hangi görevleri 
yürütecek?
Türkiye’de demiryollarının serbestleş-
mesine dair 2013 yılında çok önemli bir 
adım atıldı. Serbest, rekabetçi, ekono-
mik ve sosyal açılardan sürdürülebilir 
AB mevzuatı ile de uyumlu bir demir-
yolu sektörü oluşturulması amacıyla 
hazırlanan 6461 sayılı Türkiye Demir-
yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilme-
si Hakkındaki Kanun TBMM’de kabul 
edildi. Demiryollarının yeni miladı 

Gar, günlük 50 bin yolcuya hizmet ve-
rebilecek büyüklükte inşa edildi. Top-
lam 8 kattan oluşan ve engellilerin 
tüm ihtiyaçlarının kolaylıkla karşı-
lanabildiği YHT Gar’da; 1.910 araçlık 
otopark, ticari alanlar, kafe-resto-
ran, iş ofisleri, çok maksatlı salonlar, 
mescit, ilk yardım ve güvenlik bi-
rimleri ile otel gibi sosyal ve kültürel 
donatılar yer alıyor. 3 adet peron ve 6 
adet YHT hattı bulunan Ankara YHT 
Gar, yolcularımıza konforlu seyahat 

sayılan Kanun kapsamında TCDD’nin 
yeniden yapılanması ve TCDD Taşı-
macılık A.Ş.’nin kurulma çalışmalarını 
başarıyla tamamladık. Yeni dönemde, 
TCDD demiryolu altyapı işletmecisi 
olarak faaliyetlerine devam ederken, 
tren işletmeciliği TCDD’nin bağlı ortak-
lığı olarak kurulan “TCDD Taşımacılık 
A.Ş.” tarafından yürütülmeye başlandı. 
Kamunun yanı sıra Bakanlıkça yetki-
lendirilmiş şirketler de demiryolu tren 
işletmecisi olabilecekler. 

“BAŞARIMIZDA EN BÜYÜK PAY ÇALI-
ŞANLARIMIZIN”
Sizin göreve gelmenizle birlikte 
demiryolu projelerinin ivme ka-
zandığını görmekteyiz. Bu gayretli 
çalışmalarınızla TCDD Genel Müdür-
lüğü görevinizin yanı sıra ulusal ve 
uluslararası alanda yeni görevlere 
seçildiniz, ödüller aldınız. Biraz da 
bunlardan söz eder misiniz?
Yüksek hızlı demiryolu başta olmak 
üzere başarıyla yürütmekte olduğumuz 
projelerimiz uluslararası kuruluşların 
da dikkatlerinden kaçmıyor. Biz, 30 
bin kişilik demiryolu ailesi olarak, ekip 
ruhuyla gece gündüz çalışıyor, birlikte 
başarıyoruz. O nedenle fedakâr çalışan-
larımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.
Genel Müdürlük görevine geldikten 
sonra 5 kıtada 195 üyesi bulunan Ulus-
lararası Demiryolları Birliği’nin (UIC) 
önce Orta Doğu Bölgesel Kurulu Baş-
kanlığına, 01 Aralık 2016 tarihinde de 
bu kuruluşun Başkan Yardımcılığı gö-
revine seçildim. UIC tarihinde ilk defa 
üst düzey görevine seçilen bir kişi Türk 
olarak, ülkem ve TCDD adına büyük 
onur ve gurur duymaktayım.
YHT projelerimiz Mimar Sinan Ulusla-
rarası Proje Olimpiyatları kapsamında 
düzenlenen "Mühendislik, Mimarlık 
ve Şehircilikte Kıta Aşan Projeler" 
kategorisinde ‘Haydar Aliyev Yılı 
Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Bir-
liği tarafından Teşekkülümüz adına 
şahsıma “İpek Yolu Medeniyetleri Üs-
tün Hizmet Nişanı Ödülü” verilmiştir. 
Bu ödüllerin kazanılmasında en bü-
yük pay sahibi olan mesai arkadaşla-
rıma bir kez daha teşekkür ediyorum.

TCDD’NİN 2023 HEDEFLERİ NELER?

Genel Müdür İsa Apaydın, TCDD’nin 
2023 hedeflerini şöyle sıraladı: 

 3.500 km yüksek hızlı demiryolu, 8.500 
km hızlı demiryolu ve 1.000 km konvansi-
yonel demiryolu olmak üzere 13.000 km 
demiryolu yaparak 2023 yılında toplam 
25.000 km demiryolu uzunluğuna ulaşıl-
ması. 

 4.400 km’lik hat yenilenmesi yapılarak 
tüm hatların yenilenmesinin tamamlan-
ması.

 Demiryolu taşımacılık payının; yolcuda 
%10 ve yükte %15’e çıkarılması.

 Demiryolu sektörünün serbestleşme 
sürecinin tamamlanması.

 Milli demiryolu standartlarının oluştu-
rulması.

 Emniyet Yönetim Sistemi’nin altyapı ve 
işletmeciliğin her kademesinde etkin ve 

sürekli uygulanmasının sağlanması ve 
bunun sektörel kültür haline getirilmesi. 

 Geliştirilen “Milli Sinyal Sisteminin” yay-
gınlaştırılarak marka haline getirilmesi. 

 Mevcut araçların hızlı tren hatlarına 
uygun hale getirilmesi, her türlü demiryo-
lu aracının ülkemizde üretilmesi.

 Yük potansiyeli bulunan lojistik merkez-
leri, fabrika, sanayi, OSB ile limanlara iltisak 
hattı bağlantılarının artırılarak kombine ve 
yük taşımacılığının geliştirilmesinin sağ-
lanması.

 Demiryolu Ulaşım Enstitüsü’ nün kuru-
larak faaliyete geçirilmesi.

 Milli Demiryolu sanayisi ile AR-GE’ sinin 
desteklenmesi ve her türlü demiryolu 
teknolojisinin geliştirilmesi.

 Uluslararası demiryolu koridorlarının 
geliştirilmesinin sağlanması.

TCDD’NİN GÖREVLERİ

İsa Apaydın, 6461 sayılı Türkiye Demir-
yolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 
Hakkındaki Kanun ile TCDD’nin görev-
lerini şöyle anlattı:

 Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde-
ki demiryolu trafiğini tekel olarak 
yönetmek.

 Tasarrufunda olan demiryolu altyapısı 
üzerinde verdiği trafik yönetimi ücret-
lerini, bütün tren işletmecileri için eşit 
şartlar içeren ve ayrımcılık oluşturma-
yan bir şekilde belirlemek, ilgili demir-
yolu tren işletmecilerine tahakkuk 
ettirmek ve tahsil etmek.

 Tasarrufunda olmayan ulusal demir-
yolu altyapı ağı üzerinde verdiği trafik 
yönetimi ücretlerini, bütün demiryolu 
altyapı işletmecileri için eşit şartlar içe-
ren ve ayrımcılık oluşturmayan bir 

şekilde belirlemek, ilgili demiryolu alt-
yapı işletmecisine tahakkuk ettirmek 
ve tahsil etmek.

 Tasarrufunda olan demiryolu altyapı-
sının demiryolu trafiğiyle ilgili olmayan 
alanlarını işletmek, işlettirmek veya 
kiraya vermek.

 Tasarrufunda olan demiryolu altyapı-
sını iyileştirmek, yenilemek, genişlet-
mek, bakım ve onarımını yapmak veya 
yaptırmak.

 Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı 
için demiryolu altyapısı yapmak veya 
yaptırmak.

 Haberleşme tesisleri ve ağı kurmak, 
kurdurmak, geliştirmek, işletmek veya 
işlettirmek.

 Ana statüsü ile verilen diğer görevleri 
yapmak.
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önce piyasaya çıkardığı miCoach adlı 
bu top, FIFA onayı taşıyor ve hız, dönüş, 
vuruş sertliği ve uçuş güzergahını tespit 
edebilen algılayıcıları iç kısmında barın-
dırıyor. Bu algılayıcıların elde ettiği veri-
ler, akıllı telefondaki uygulamaya canlı 
olarak aktarılıyor. Bu topu kullanmanın 
faydası, sadece bu verileri ölçmek değil. 
Topun neresine, ne şiddetle vurulduğu ve 
sonra bununla neler olduğunu görerek, 
oyuncunun son vuruşları, ortaları, hatta 
frikik, korner gibi ölü toplara vuruşları 
da yeniden biçimlendirilebilir.

ISI HARİTASI ÇIKARTMAK ARTIK 
ÇOK KOLAY
Günümüzün futbolunda, istatistikler 
her yerde. Sadece teknik direktörler de-
ğil, yayıncı kanallar da birçok istatistiğe 
anında ulaşıyor. Bir maç izlerken kim 
ne kadar koştu, kaç doğru pas ya da kaç 
hatalı pas yaptı gibi basit bilgilerin yanı 
sıra, oyunun ağırlığını gösteren ısı hari-
taları gibi gelişmiş veriler de karşımıza 
çıkıyor. Kendi oyununuzu analiz etmek 
isterseniz, Playertek Pod adlı cihazı 
kullanarak siz de sahada bulunduğunuz 
yerlere göre ısı haritası çıkartabilir, ne 
kadar koştuğunuzu öğrenebilirsiniz. Vü-
cudun üst kısmına takılan küçük bir atle-
te benzeyen bu cırt cırtlı giysinin içerisine 
bir GPS cihazı yerleştirilmiş. Playertek 
Pod’u takıp maçınızı tamamladıktan 
sonra, cihazı eşleştirmek gerekiyor. Web 

Z
man içerisinde futbolda oyna-
nış biçimleri değişiyor. Her on 
yılda bir o dönemin büyük ve 
uluslararası kupalarını izler-
seniz, bunu net bir şekilde gör-

mek mümkün. Ayrıca, futbola başlama 
yaşı gerilerken, jübile yaşı da artıyor. 
Bunun yanında futbolcuların fizikleri 
ve oyun tarzları da değişiyor. Yeni top-
lar sayesinde, topa vururken bundan 
20 yıl önceki kadar çok güç uygulamak 
gerekmiyor. Ayrıca çeşitli ölçümler ve 
futbolcuların geri bildirimlerine göre 
toplar üretmek mümkün. Bunun yanı 
sıra, sahanın zemini de iyileştirilmiş 
durumda. Ancak bunlar, oyunun ken-
disine belirli bir oranda etki edebiliyor.
Teknolojinin uygun fiyatlı, ufak ve yete-
nekli mamulleri, sadece oyun esnasında 
değil, antrenman esnasında da birçok ölçü-
mün yapılabilmesini sağlıyor. Ayrıca karşı 
takımla ilgili analizler ya da bilgiler sunma 
konusunda da iş görüyorlar. Avrupa’da bazı 
futbol kulüpleri spor bilimcilerini işe alma-
ya başladılar bile. Bu gelişmeler yaşanır-
ken, ürünlerin büyük bölümü de bireysel 
kullanmak isteyenlerin beğenisine sunul-
du. İşte bu ürünlerden bazıları...

AKILLI TOP İLE OYUNCULARIN TEK-
NİĞİ GELİŞECEK
Futbolu geliştirme amacıyla hazırlanan 
ilk modern teknolojilerden birisi akıl-
lı top oldu. Adidas’ın bundan birkaç yıl 

uygulamasının yanı sıra, Android ve iOS 
cihazlarla uyumlu mobil uygulamaları 
da yer alıyor. Eşleştirmeden sonra veriler 
ekrana geliyor. Cihaz, satın alındıktan 
sonra analiz hizmetleri için de aylık bir 
ücret ödemek gerekiyor ama oyununuzu 
geliştirmek için ufak bir meblağ olduğu-
nu belirtelim. Güzel yanlarından birisi 
ise oyununuzu İngiltere Premier Ligi’nde 
oynayan futbolcularınkiyle karşılaştıra-
bilir, oyununuzun tepe ve dip noktalarını 
görebilirsiniz. 

EN FİT OYUNCU KİM, SÖYLÜYOR
Viper Pod ise futbol için öncü bir per-
formans takip aracı olarak öne çıkıyor. 
Kıyafet içerisine yerleştirilen algılayıcı-
larla antrenmanda ya da sahada kullanı-
labiliyor. İçerisindeki GPS’in yanı sıra, ha-
reket algılayıcı ve nabız ölçer yer alıyor. 
Böylece mesafe, hız, ivmelenmenin yanı 
sıra, adım dengesi, nabız gibi ölçümler ya-
pabiliyor. Viper Pod’un bir farkı da çarpış-
maları takip edebilmesi ve futbolcuların 
anlık yorgunluklarını puanlayabilmesi. 
Böylece, oyuncu değişikliği için de doğru 
kararı vermeyi kolaylaştırdığı gibi, uzun 
vadede en fit oyuncuların kim olduğunu 
anlayabilmeyi sağlıyor. Giyilebilir cihaz-
lar bununla kalmıyor. Zepp adlı, aslında 
golf izleme cihazı üretimiyle dikkat 
çeken şirketin Zepp Soccer adlı modeli, 
alt kısmın cepli bir çorapla geliyor. Bunu 
giydikten sonra mesafe, vuruş, vuruş hızı, 

TEKNOLOJİ 
FUTBOLU DA İYİLEŞTİRECEK

Bir futbolcunun oyun tarzını istatistiklere dökebilen akıllı toptan, 
kendilerini geliştirmek ve sakatlıkları önlemek için öneriler 

sunabilmeye kadar varan farklı işlevlere sahip cihaz ve yazılımlar 
hayatımıza girdi. Bireysel kullanıma açık olanları inceledik. 

YAZI AYTUN ÇELEBİ
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yoğunluğunu ayarlamak, sakatlıkları 
azaltmak ve futbolcuların eğitim yükü 
ve yorgunluğu gibi durumları ayarlaya-
bilmek için sağlıkla ilgili göstergeleri de 
takip eder. Aşırı yüklenme durumunda, 
sporcu derhal uyarı alabilir. Sakatlık 
sonrasında çalışma limitleri de rehabi-
litasyon sürecini destekler. AC Milan ve 
Hannover 96 gibi ünlü futbol kulüpleri-
ni de destekleyen Avustralya merkezli 
Catapult’ın GNSS özellikli izleme cihazı, 
veri doğruluğunu artırmak için içe ve 
dışa hareketi yakalamak için kablosuz 
yerel konumlandırma sistemi ve IMA 
için Mikro hareket metrikleri kullanıyor. 
Catapult, futbolcuların ve topun sahada 
nasıl hareket ettiğinin iki boyutlu bir 
modelini üretmek için oyuncuların tak-
tığı GPS araçlarıyla top takip teknoloji-
sini birleştiriyor. Bunu yaparak, iki fayda 
sağlıyor. Birincisi, teknik ekibe sürekli 
olarak veri göndererek, oyuncuların giy-
diği cihazlarla, aralarında kimin en üst 
seviyede performans gösterdiğini, kim-
lerin yolduğunu ve topla oynama oran-
larındaki değişikliklerin oyunu nasıl et-
kileyebileceğini belirliyor. İkincisi; sağlık 
fonksiyonlarını izlemeyi sağlarken, oyun 
içi stratejiye ve analize de katkı sağlıyor.

TEKNOLOJİ TARAFTARLARI DA 
UNUTULMADI
Teknoloji, topun kimde olduğundan, onu 
ne kadar ayağında tuttuğuna, sahanın 
neresinde olduğuna, oraya nasıl ve hangi 
hızla geldiğine kadar birçok veriyi ista-
tistiklerde kullanıyor. Gerçek zamanlı 
verileri incelemek de, antrenörlerin tak-
tiklerin ve oyuncuların zayıf noktalarını 
keşfetmelerine yardımcı oluyor. İşin hep 
saha içi kısmıyla ilgili şeylerden bahset-
tik ama taraftarı ilgilendiren bir giyile-
bilir teknoloji de Wearable Experiments 
(http://wearablex.com/football) tarafın-
dan üretildi. Bu taraftar tişörtü, haptik, 
yani titreşimle geribildirim teknolojisi-
ne sahip. Böylece önemli pozisyonlarda 
gollerde titremenin yanı sıra, koreografi 
yapabilmeyi de sağlıyor. Bu da, takım ve 
seyircinin daha yakın olmasını sağlıyor. 
Diğer yandan, takıma da bu verileri ana-
liz ederek, taraftarın ne zaman heyecan-
landığını ya da hareketlendiğini görme 
imkânı veriyor.

koşu ve azamî koşu hızı gibi bilgiler takip 
ediliyor. Bunlar Zepp Soccer uygulama-
sıyla görülebiliyor. Uygulama oyunun en 
iyi anlarını da kaydetme olanağı sağlıyor. 
Kenardan çekeceğiniz bir videoyu uygu-
lamaya gösterdiğinizde, bu klipleri oto-
matik hazırlıyor. Takımda beş kişi bu ci-
hazdan kullanırsa, verileri birleştirerek 
takım istatistikleri de oluşturabiliyor. 

HATALI DURUŞUN SONUCU HATALI 
VURUŞ
Qualcomm’un AiQ Smart Clothing ile 
hazırladığı Smart Legging adlı tayt, diz, 
ayak bileği ve kıyafetin omurgasının 
merkezindeki toplam 5 algılayıcıyla 
duruş ve konum ölçümü yapıyor. Blue-
tooth ile bu verileri telefona gönderen 
cihaz, nabız ve solunumla ilgili de veri 
toplayarak performans konusunda fark-
lı bir alanda ilerliyor. Kulüpler tüm bu 
sistemler yerine tek bir sistem kullana-
rak da antrenmanları takip edebiliyor. 
Goal Control’ün 4D adlı sistemi, bu tarz 
profesyonel sistemlere iyi bir örnek. 
Goal Control-4D sistemi, stadyuma ve 
sahanın çevresine yerleştirilen 14 adet 
yüksek hızlı kamerayla (hedef başına 7 
tane) çalışıyor. Kameralar, sahadakilerin 
ve topun hareketlerini, güçlü bir görüntü 
işleyici ile takip ediyor. Oyuncuları, ha-
kemleri ve diğer nesneleri birbirinden 
ayıran sistem, sahadaki her şeyin üç bo-
yutlu konumlarını sahanın koordinat sis-
teminde birkaç milimetre hassasiyetle 
yerleştiriyor. Top, gol çizgisini geçtiğinde, 
yetkililerin akıllı saatlerine bir titreşim 
ve optik sinyal gönderiyor. Böylece, golün 
tüm görüntüleri yeniden oynatılabiliyor. 

SAKATLIĞI ÖNLEMEK İÇİN UYARI 
VERİYOR
Futbolcuların becerilerini geliştirmek 
için de Kinexon ONE adlı çözümünü ince-
ledik. Futbolcuları ve takım performan-
sını, taktiklerini, oyun ve antrenmanlar-
da analiz edip ölçen Kinexon ONE, belirli 
hedeflere ulaşmak için doğru egzersiz 
çalışmalarını gerçekleştirmeyi sağlıyor. 
İçerisinde, önde gelen spor bilimcileri, 
antrenörler ve spor birliklerinin oyun-
cuların tam potansiyele ulaşmasını sağ-
lamak için geliştirdiği ve önerdiği çeşitli 
egzersizleri barındırıyor. Antrenman 
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EN GENÇ, 
EN GEZGİN

200 farklı havayolu şirketiyle 
900’den çok uçak yolculuğu 

yapmış ve on tane pasaportu 
doldurmuş olan Danimarka 

vatandaşı Henrik Jeppesen ile 
seyahati üzerine konuştuk.

YAZI AYTUN ÇELEBI
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dünyayı dolaşmaya karar verdim. İlk kez 
17 yaşımda, yalnız başıma Mısır’a ve Gü-
neydoğu Asya’ya gittim.

Yoldayken neleri özlüyorsun?
Her zaman bir şeyler özlemiyorum ama 
bazen ailemi ve arkadaşlarımı özlediğim 
oluyor. Bazı ülkelerde de güzel yemekleri 
özlüyorum.

Seyahat etmek bir insanın hayatında 
neleri değiştirebilir?
Yaşam ve dünya hakkında daha iyi bir 
bakış açısı edinmek için seyahat edebilir-
siniz. Başkalarından bir şeyler öğrenebi-
lirsiniz. Daha açık fikirli olabilirsiniz ve en 
güzeli de, sonradan birçok anıya dönüşe-
cek deneyimler yaşayabilirsiniz.

Uzun bir süre yollardasın. Kariyer, aşk 
gibi konularda ne düşünüyorsun?
Gezmek artık benim işim oldu. Benim 
için en iyi kariyer bu, en iyi hayat bu. Aşk... 
Onun da bir gün gezerken karşıma çık-
masını umuyorum. İstediğim hayatı be-
nimle yaşayabilecek doğru insanı bulur-
sam, bir gün evlenmeyi ve çocuk sahibi 
olmayı istiyorum.

Başına gelen en kötü şey neydi? Hiç 
umutsuz kaldın mı?
Hindistan’da sınır kontrolü olan Sıkkım 
adlı bir bölge bulunuyor. En çok bura-
da korkmuşumdur. Belki de hayatımı 
tehlikede hissettiğim tek seferdir. Batı 
Bengal’e gitmek için otostop çekmeyi 
denedim ama kimse benimle konuşmadı 
bile. Ben de derdimi resmî bir makama 
açıklamaya karar verdim. Daha sonra 
bana bir şoför tutmam gerektiğini söyle-
diler ve İngilizce bilmeyen bir şoförle aynı 
araca bindim. Gittiğimiz yollar son derece 
kötü ve tehlikeliydi, burada gerginleşme-
ye başladım. Fakat beni daha çok geren 

B
irleşmiş Milletler’in tanıdığı 
193 ülkeye gidebilmek için ha-
yatının 3 bin gününü (9 yılını) 
yollarda geçirmiş, binden fazla 
otelde kalmış ve otostopla bin-

den fazla taşıta binmiş, 200 farklı havayo-
lu şirketiyle 900’den çok uçak yolculuğu 
yapmış ve on tane pasaportu doldurmuş 
olan Danimarka vatandaşı Henrik Jeppe-
sen ile seyahati üzerine konuştuk.
Tüm bunları 28 yaşından önce yapan 
Jeppesen, hikayesini Türkiye’de kimlere 
anlatabileceğini sormak üzere Twitter’da 
arkadaşlık isteği gönderince, önce bunları 
gerçekten yapıp yapmadığı konusunda 
biraz şüpheyle yaklaştım. Her ne kadar 
dünyadaki tüm ülkeler ibaresi 196 ol-
duğundan, tam tutmuyorsa da, BM’nin 
tanıdığı tüm ülkeler, yani 193 ülke de ya-
bana atılacak gibi değildi. Üstelik bunları, 
henüz ben sadece 15 ülke gezdiğim yaşta 
(teknoloji gazeteciliği, dünyanın dört bir 
yanındaki fuarlar ve tanıtımlar derken 
ciddi bir gezi imkânı da sağlıyor) yapması, 
açıkçası biraz da kıskandırdı.
Röportaj sorularını gönderdiğim sırada, 
dünyadaki tüm bölgeleri (tanınmayan ül-
keleri de içeren) gezerek rekor kırmaya 
hazırlanan Jeppesen, sorularımı da yolda 
cevapladı. Bu işe 17 yaşında başlayan ve 
kendini Mısır’da bulan Henrik, Eritrae ile 
bahsettiğim turu tamamlamış. Şimdiki 
yolculuğu ise başka ülkelerin tanıyıp tanı-
mamasına aldırmadan, kalan 132 ülkeye/
bölgeye gitme hedefini gerçekleştirmek. 
Aslında bunların 94’ünde bulunmuş bile. 

Nasıl başladın bu seyahate?
Danimarka vatandaşıyım. Kuzey Batı 
Jutland’ın Thy bölgesindenim. Burası 
sonradan Danimarka’nın ilk doğal parkı 
kabul edilen National Park Thy’ın da ol-
duğu bir bölge. Çocukken çok seyahat et-
medim, fakat deneyimsizliğime rağmen, 

Röportaj sorularını gönderdiğim sırada, 
dünyadaki tüm bölgeleri (tanınmayan ülkeleri 

de içeren) gezerek rekor kırmaya hazırlanan 
Jeppesen, sorularımı da yolda cevapladı.
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       Web sitesinde (HenrikTravel.com) 
tüm gezdiği ülkelerden fotoğraflar ve 
gezisinin son durumu hakkında 
bilginin yanı sıra, çeşitli tavsiyelerde 
de bulunuyor.

Para harcamadan seyahat
 Ciddi bir bütçe ayırmaksızın da seyahat 

edilebileceğini söyleyen Henrik 
Jeppesen, en büyük masrafların 
kalacak yer ve ulaşım olduğunun altını 
çiziyor. Henrik’e göre, kalacak yer 
problemini CouchSurfing adlı web 
sitesinin sunduğu hizmet ile çözmek 
mümkün. CouchSurfing, gideceğiniz 
yerde evinin bir odasını ya da 
koltuğunu paylaşmak isteyen kişilerle 
daha önceden iletişim kurmanızı 
sağlıyor. Güvenli bir konaklama için 
kişilerin profillerindeki yorumları 
okumak ve ortak yönler olan insanları 
bulmak önemli. Otostop ise biraz daha 
güvensiz gözüküyor ama bir yerden bir 
başka yere gitmenin ücretsiz tek yolu. 
Jeppesen, binden fazla otomobile 
bindiğini ve normal taşımacılıktakinden 
daha fazla problem yaşamadığını 
belirtiyor.

Düşük bütçeli seyahat
 Sıfır bütçeye oranla biraz daha konforlu 

olabilirsiniz. Örneğin hostel tarzı 
tesislerde ya da benzer fiyatlarda bir 
yerler bulabilirseniz, Airbnb evlerinde 
kalabilirsiniz. Airbnb de CouchSurfing 
gibi paylaşımlı alan, oda ya da tüm evi 
tutabilmenizi sağlıyor, fakat bunlar da 
sitede profil oluşturanlar. Hem ev 
sahibi hem de konaklayan için belirli 
ülkelerde sigorta kapsamı da bulunan 
Airbnb, yine daha önce kalan kişilerin 
yorumlarına bakarak tercih 
yapabilmenizi sağlıyor.

 Ulaşımda ise charter adı verilen düşük 
ücretli uçuşları tercih edebilirsiniz. 
Bunlardan faydalanmak için uçuş 
planınızı tatilden birkaç ay önce 
yapmanızda fayda var. 

Karşılaştırma yapmadan yola çıkmayın
 Jeppesen, farklı otellerin tekliflerini 

Booking.com, Hotels25.com gibi 
siteleri kullanarak karşılaştırıyor. 
Oteller hakkında bilgiyi ise TripAdvisor, 
Trip.com ve HolidayCheck’ten alıyor.

 Lüks oteller içinse yorumlara çok 
takılmamamızı tavsiye ediyor. Bunun 
yerine Relais & Chateaux, Small Luxury 
Hotels of the World ve The Leading 
Hotels of the World gibi 
organizasyonlara bağlı otelleri tercih 
edebilirsiniz. 

HENRIK’TEN GEZGİN OLMAK 
İSTEYENLERE TAVSİYELER
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şey, birkaç kilometre sonra otomobili 
durdurmasıydı. Daha sonra bir şişe içki 
çıkarttı ve hepsini kafasına dikti. Otomo-
bilden inseydim, bu tehlikeli yollarda tek 
başıma kalacaktım, bu yüzden inmeme-
ye karar verdim. Son derece korkutucu 
bir yolculuktu ama birkaç saat sonra Batı 
Bengal’deki bir kasabaya ulaştık. Bir tak-
si tutmalıydım diye düşündüm, fakat her 
ülkeyi gezme projemi tamamlayabilmek 
için bütçemi kontrol altında tutmalıydım, 
bu yüzden de dünya yolculuğum boyunca, 
genelde otostop yaparak seyahat ettim.

Şimdiki hedefinden bahseder misin?
Aslında büyük hedefi tamamladım. 
Dünyadaki BM’nin tanıdığı tüm ülkeleri 
gezdim. Şimdi tüm bölgeleri, yani tanın-
mayan ülkeleri de ziyaret etmek istiyo-
rum ve 36 tane kaldı. Artık uç uca ekle-
necek noktalar olmadığından seyahat 
maliyetlerim daha yüksek, bu yüzden 
beni biraz daha zorluyor.

Sırt çantasına mutlaka koyduğun bir 
şeyler var mı? 
Her zaman en hafif şekilde kalabilmek 
için yanıma olabildiğince az eşya alı-

yorum. Sanırım telefonum, deodorant, 
krem, kredi kartı ve pasaport önceliğim. 
Böyle bir yolculuğa çıkacaksanız çok 
fazla kıyafet almanızı önermem. Gittiği-
niz yerde ihtiyacınız oldukça yeni kıya-
fet alabilirsiniz.

Kendine örnek aldığın 
birileri var mı?
Favori kaşifim diyebileceğim birisi yok 
herhalde ama Peter Greenberg de be-
nim gibi çok seyahat eden birisi, benden 

çok daha uzun yıllar boyunca bunu yap-
mış. En çok onun verdiği ipuçlarından 
çok faydalandım.

Bir ülkeye ilk kez gittiğinde ne 
hissediyorsun?
Hangi ülke olduğuna göre elbette değişi-
yor ama genellikle çok iyi hissediyorum, 
bir şeylerden etkilenmeye açık oluyo-
rum. Artık dünyanın büyük bölümüne 
gittiğim için bu hissi yaşayamayacak 
olmak ise biraz üzücü.

İlk kez uzun seyahat yapacaklara tavsiyeler de sitede yerini almış. Ergenken seyahat 
etmekten korktuğunu söyleyen Jeppesen, zamanla bu konuda rahatladığını 
belirtiyor. Birçok insan seyahat etmeyi sevmiyor ya da ondan korkuyor ama bunu 
aşmanın yolu, Henrik için güven alanından çıkmadan seyahat etmek olmuş. İşte 
dünya gezgini olmak için adım adım tavsiyeler...

 Yakın bir şehirden başlayın.
 Kendi ülkenizi daha çok gezin.
 Komşu ülkeleri görün.
 Kendi kültürünüzden çok farklı bir yere ilk kez gidecekseniz, bir tur ile gidin ya da işi bir 

seyahat acentesine bırakın.
 Bol turist alan ülkelere ya da turistler için altyapısı gelimiş ülkelere gidin.
 Artık maceraya hazırsınız. Örneğin, Afrika’nın güvenli bir bölgesine seyahat 

edebilirsiniz.
 Bunu tamamladıysanız, bir dünya gezginisiniz ve her yere gidebilirsiniz.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN
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T eknoloji hayatımızın bir 
parçası haline gelmişken 
ebeveynler çocuklarını 
teknolojiyle nasıl tanıştı-
racağının cevabını arıyor. 

Uzmanlar, sağlık için yaş sınırı geti-
rilmesi gerektiğini düşünürken, ço-
cuğun teknolojiyi bilinçli kullanımı 
da kriter olarak gösteriliyor.
Yeni neslin ekranı rekor hızla 
tuşlaması, gözleri kapalı şekilde 
parmağıyla dokunmatik ekranı 
kaydırması, artık kimseyi 
şaşırtmıyor. Anne babasının elinden 
kaptığı telefonla saatlerce vakit 
geçiren çocuklar, ailelere dinlenme 
fırsatı verirken elinden telefon 
alındığında, ‘bana ne zaman telefon 
alınacak?’ sorusunun peşine düşüyor. 
Sahi bir çocuğa cep telefonu alma yaşı 
kaç olmalı? Ya da çocuk teknolojiyle 
ne zaman tanışmalı?
Bilgisayarlardan cep telefonlarına, 
dijital aletlerin çocuklar üzerindeki 
zararları tartışılırken, ebeveynler 
ellerinden düşürmedikleri cep 
telefonları konusunda nasıl bir yol 
izleyeceklerine karar veremiyor. 
Kimi ebeveyn, çocuğunu uzunca bir 
süre bu aletlerden mahrum etmeyi 
planlarken; kimi de diğer çocukların 
gerisinde kalır endişesiyle çok 
küçük yaşlarda tablet ve cep 
telefonu alıyor. Peki, nasıl bir yol 
izlenmeli? 

Cep kullanımı çocuğun olgunluk 
seviyesine göre değişir
Araştırmalar çocukların dijital 
aletler nedeniyle yüz yüze iletişim 
kabiliyetlerini kaybettiklerini ve 
derslerde başarılarının düştüğünü 
ortaya koyuyor. ABD’de bulunan 
‘Çocuk ve Teknoloji Merkezi’ 
çocukların cep telefonu kullanım 
yaşının şartlara ve çocuğun 
olgunluk seviyesine göre değişim 
göstereceğini savunuyor. Cep 
telefonunun çocuğun güvenliği 
için gerekli olduğuna dikkat çeken 
merkez, önemli olanın çocuğun 
telefonunu nasıl kullandığını 
kontrol altında tutmak olduğunu 
dile getiriyor. Psikologlar ve 

pedagoglar çocukların akıllı 
telefondan uzak kalması 
gerektiğinde hemfikir. Çocukların 
spora ve sosyal etkinliklere 
yönlendirilmesi, hobi edinmelerinin 
sağlanması, el becerilerine önem 
verilmesi, bisiklete binmeleri, 
maket ve artık malzemelerle kolaj 
çalışmaları yapmaları, enstrüman 
çalmayı öğrenmeleri, ev işlerine 
yardım etmeleri, deney yapımı 
ile ilgilenme gibi çalışmaların 
çocukları mümkün olduğu 
kadar telefondan uzak tutacağı 
söyleniyor. Ayrıca zamanın değerli 
olduğu vurgusunun da çocuklara 
zaman zaman hatırlatılması 
gerektiğine dikkat çekiliyor. 

15 yaş altını olumsuz etkiliyor 
Cep telefonlarının çocukları olumsuz 
etkilediği MR görüntüleriyle 
ispatlanmış. Buna göre telefon 
konuşmalarının çocuklarda korteksi 
daha fazla etkilediği söyleniyor. 
Önerilebilecek bir cep telefonu 

kullanım yaşı ise henüz yok. Ancak 
yaş küçüldükçe elektromanyetik 
alanların emilmesi daha fazla olduğu 
için özellikle ilkokul çağındaki 
çocukların cep telefonu kullanımını 
uygun değil. Cep telefonu kullanımı 
konusunda ebeveynlerin çocuklara 
iyi birer rol model olması gerektiğini 
söyleyen Pedagog Öznur Simav, 
çocukları akıllı telefondan uzak 
tutmak için yapılması gerekenleri 
şöyle belirtiyor: “Çocuklarda 
teknolojinin olumsuz etkileri 
fiziksel ve psikolojik sağlık 
noktasında kendini çok net 
gösterebiliyor. Onları olumsuz 
etkilerden korumak için yapılması 
gerekenlerden bir tanesi anne ve 
babanın iyi bir rol model olması… 
Sürekli akşam eve geldiğinde elinde 
telefonu ile meşgul olan, tüm gün 
çocuğunun onu beklemesine rağmen 
gözünü telefondan, parmaklarını 
ekrandan kaydırmaktan 
alıkoyamayan ebeveynler çocuk için 
olumsuz bir örnektir.”

/SAĞLIK/SAĞLIK

ÇOCUKLAR CEP TELEFONUYLA
NE ZAMAN TANIŞMALI? 

Cep telefonlarının 
çocukları olumsuz 

etkilediği MR 
görüntüleriyle 

ispatlanmış. 
Buna göre telefon 

konuşmalarının 
çocuklarda 

korteksi daha fazla 
etkilediği 

söyleniyor.  
YAZI BERİL ŞEN

  Birinci sınıfa başlamış olan çocuklara yalnızca konuşma işlevini yerine getiren 
     basit telefonlar ihtiyaca göre verilebilir. 

  Çocuğun iletişim kurabileceği 3-4 kişinin telefon numarası, 
     ailelerin kontrolünde telefona kaydedilebilir. 

  Çocuklar ve hatta gençler okulda telefon kullanmamalıdır.
  Telefonla bağlantıda olmanın akademik başarıyı olumsuz etkileyeceği açıktır. 
  Telefona ihtiyaç; çocuğun sağlığını merak etmek, uzakta yaşayan 

      ebeveynlerle iletişimi sağlıklı şekilde sağlayabilmek gibi nedenlerle olabilir. 
   Ekstrem durumlar yaşanmıyorsa ve çocukla haberleşme sıkıntısı yoksa 

      telefona gerek yoktur. 
   Çok gerekmedikçe çocuklara 12 yaşından önce telefon verilmemelidir. 
  Telefon kullanımı, çocuk ya da gençlere uygun olmayan sitelere girilmesi ile 

      kimi zaman amacının dışına çıkar. Bu nedenle internet için filtre sistemine 
      aileler önem vermelidir. 

ÇOCUK-TELEFON İLİŞKİSİ NASIL OLMALI?

Önerilebilecek bir cep telefonu kullanım 
yaşı ise henüz yok. Ancak yaş küçüldükçe 

elektromanyetik alanların emilmesi daha fazla 
olduğu için özellikle ilkokul çağındaki çocukların 

cep telefonu kullanımını uygun değil.
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Ekranlarda 
kendilerine yer bulamayan 

ya da ekran yasaklarına takılmak 
istemeyen ünlüler YouTube'da kendi 

kanallarını açıyor.

YOUTUBE KANALI 
AÇAN ÜNLÜLER

ÇAĞLA ŞİKEL
MAKYAJ SIRLARINI ANLATIYOR

Ünlü manken Çağla Şikel’in televizyonda yer aldığı 
projeler arka arkaya yayından kalkınca kendi 

YouTube kanalını kurmaya karar verdi. Geçtiğimiz 
günlerde yayın hayatına başlayan ‘Çağla’ adını verdiği 

kanalında ünlü manken, sağlık, güzellik, modayla 
ilgili çekimler yapıyor. Kendi güzellik sırlarını 

takipçileriyle paylaşan Şikel, en keyifli işlerinden 
birinin bu kanalı açmak olduğunu söylüyor.  

YAZI: BERİL ŞEN   

Ü
nlüler dünyası Fa-
cebook, Instagram, 
Twitter’dan sonra 
YouTube’a da merak 
sardı. Meziyetlerini 

Youtube kanalında sergileyen 
isimler; sağlıktan güzelliğe, 
spordan modaya kadar birçok 
konuda deneyimlerini takip-
çileriyle paylaşıyor. Özellikle 
ekranlarda kendilerine yer 
bulamayan ya da ekran ya-
saklarına takılmak istemeyen 
ünlüler YouTube’da kendi 
kanallarını açıyor.
İşte YouTube kanalı açan 
ünlüler…

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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EBRU ŞALLI
PİLATES VİDEOLARI ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALIYOR 

Ünlü model Ebru Şallı 
YouTube’un eskilerinden. 

2014 yılında açtığı ‘Ebru Şallı’yla Sağlıklı Yaşam’ isimli 
kanalında yemek, spor, moda, çocuk gelişimiyle ilgili 

çok sayıda bilgi veriyor. Özellikle pilates dersleriyle 
ünlenen mankenin çektiği pilates videoları takipçileri 

tarafından en fazla izlenen videolar arasında 
yer alıyor.  
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İBRAHİM BÜYÜKAK
BİLİNMEYENLERİNİ ANLATIYOR 

 ‘Çok güzel Hareketler Bunlar’ programıyla ünlenen 
İbrahim Büyükak da YouTube kanalında boy 

gösterenlerden. 2 bine yakın abonesi var. Kanalında 
kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. ‘İbrahim 

Büyükak hakkında bilinmeyenler’ konulu videolarıyla 
takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor. Kanalda 18 

videosu bulunuyor.

CEM YILMAZ
2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

YouTube’daki ünlüler arasında en fazla takipçi 
sayısına sahip isim Cem Yılmaz. 2 milyona yakın 
takipçisi bulunan ünlü komedyenin 357 videosu 

var. Kanalında stand up gösterilerinden, filmlerine 
kadar çok sayıda video yayınlayan Yılmaz’ın abisi Can 

Yılmaz’la ‘Kötü Sanat Fikir’ adını verdiği skeçler de 
çok sayıda beğeni alıyor. 

ESER YENENLER
TAKİPÇİLERİNDEN GELEN SORULARI CEVAPLIYOR

Aliye dizisiyle oyunculuğa başlayan Eser Yenenler, 
son zamanların ünlü simalarından. Televizyondaki 
başarılı programı ile son zamanlarda popülerliğini 

artıran Yenenler, YouTube kanalında kendisi 
hakkında çektiği videolarla gelen soruları 

cevaplıyor. 18 adet videosu bulunan Yenenlerin bin 
900 abonesi var.

ÜMİT ERDİM
RALLİ TUTKUSUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞIYOR 

Ralli tutkunu olan ünlü oyuncu ‘Garaj Adamı’ ismiyle 
YouTube’da yer alan ünlülerden. Kanalında çok fazla 

aktif değil. Sadece 3 videosu bulunuyor. 
Ralli yarışlarında gösterdiği performansları 

kanala yükleyen Erdim, bu sporu takipçilerine 
tanıtmak için kanalı açtığını 

söylüyor
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MURAT BAŞOĞLU
ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA EVDE EGZERSİZ YAPMAYA TEŞVİK EDİYOR

90’lı yıllarda Sabah Şekeri olarak tanınan ünlü sunucu Murat 
Başoğlu, YouTube kanalını aktif kullanan isimlerden. 20 bin 

abonesi bulunan Başoğlu, ‘Murat Fit’ adını verdiği kanalda, 
vücut geliştirme, fitness videolarına yer veriyor. Ünlü sunucu 

Türkiye'nin en iyi spor eğitmenleri ile beraber spor salonuna 
gitmeden basit ekipmanlar ile herkesin evde yapabileceği 

egzersiz programları yayınlıyor. 

SERMİYAN MİDYAT
TEK KİŞİLİK GÖSTERİ VİDEOLARINI YAYINLIYOR

Ünlü sinema oyuncusu ve yönetmen 
Sermiyan Midyat’ın YouTube kanalında 

42 videosu yer alıyor. Sermiyan 
Midnight ismini verdiği tek kişilik gösteri 

videolarını yayınlayan ünlü oyuncunun 
5 bin 600 

abonesi var. 

GUPSE ÖZAY
INSTAGRAM VİDEOLARI ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALIYOR 

Son dönemin dikkat çeken kadın komedyenlerinden 
biri olarak anılan Gupse Özay ‘Gupse Özay Tv’ adını 

verdiği kanalında Instagram videoları, burç yorumları 
ve oluşturduğu karakterlerle ilgili çektiği videolara 

yer veriyor. 2014’ten bu yana YouTube kanalı bulunan 
ünlü oyuncunun 97 videosu, 

15 bin abonesi var.

ATA DEMİRER
YOUTUBE KANALINI ARŞİV GİBİ KULLANIYOR

Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden Ata Demirer, 
YouTube kanalını aktif kullanan isimlerden. 196 

videosu bulunan Demirer, kendisine ait tüm video 
içeriklerini bu kanalda arşivlemiş durumda. Ünlü 
komedyen filmlerini, özel röportajlarını ve sosyal 

medya hesaplarından paylaştığı videolarına burada da 
yer veriyor. Demirer’in 10 bine yakın takipçisi var.  
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NAMAZ VAKİTLERİ
Namaz Vakitleri programı 
Ramazan ayınızı kolaylaştıracak 
ilk programlardan biri. 203 ülkenin 
namaz vakitlerini gösteren bu 
programın vakitleri www.diyanet.
gov.tr sitesinden alınıyor. İsteğe 
bağlı olarak ezan okunabiliyor ve her 
vakit için ezan sesi değiştirilebiliyor. 
İftar Sayacı, Sahur Davulu, İmsakiye, 
Oruç-Namaz İlmihali, Hatim Takip, 
Zekatmatik, Fitre-Zekât Bilgileri, 
Bayram Namazı Zamanı gibi bilgiler 
yer alıyor. Uygulama özelliklerinde 
ezan vakitlerinde uyarı, vakitler 

girmeden önce hatırlatma 
uyarısı, Namazdayım modu, 
vakitlerde otomatik sessize alma, 
bulunduğunuz yere göre GPS’den 
vakit hesaplayabilme gibi özellikleri 
barındırıyor. 

RAMAZAN DAVULU 
Ramazan Davulu uygulaması ise 
Ramazan ayının ritüeli olan davul 
sesini telefonunuza taşımanıza 
yardımcı oluyor. Alarmı dilediğiniz 
saate ayarlayarak davul ritmi 
ile sahurunuzu yapmak için 
uyanabilirsiniz. Aynı zamanda 

A
kıllı telefon kullanan kişi-
lerin yaşamını Ramazan’da 
kolaylaştırabilmek için 
bazı uygulamalar kullanı-
cıların hizmetine sunuldu. 

Ramazan ayının önemini anlatan, için-
de duaların, imsakiyenin, namaz kılı-
nışı, iftar için kurulabilir sayacın, kıble 
yönü ve pusulanın yer aldığı bu uygu-
lamalar Android ve Apple cihazları 
kullanan kişilerin teknolojiyle iç içe 
Ramazan ayını yaşamasını sağlıyor. 
İşte Ramazan ayında ve hatta 
sonrasında da işinize yarayacak mobil 
uygulamalar... 

On bir ayın sultanı Ramazan ayını teknolojiyi kullanarak 
rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. İsterseniz cep telefonunuzu ‘ramazan 

davulu’ haline getirip sahura kalkabilir, isterseniz iftar vaktinde 
cebinizden yükselen ezan sesiyle orucunuzu açabilirsiniz. 

YAZI BERİL ŞEN

ON BİR AYIN SULTANI  MOBİL    CİHAZLARDA 
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cihazlar üzerindeki en doğru namaz 
saati ve ezan uygulaması olarak 
biliniyor. Muslim Pro ayrıca Arapça 
yazımı, fonetiği, çevirileri ve sesli 
okumalarıyla, Kuran’ın tamamını ve 
Kıble bulma gibi birçok başka özelliği 
de barındırıyor. Ayrıca uygulamalar 
sayesinde yakınınızda bulunan 
restoranı tespit edip iftar ya da 
sahur yapabilir ve camiler haritası 
sayesinde en yakın camide namaz 
kılabilirsiniz.
 
KUR’AN-I KERİM
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Kur'an-ı 
Kerim’ uygulaması ise Kur'an-ı 
Kerim'i ve mealini okumak, istenilen 
surenin istenilen ayetine kolayca 
ulaşabilmek isteyenlerin hizmetine 
sunulmuş bir başka program. Bu 
uygulama sayesinde Kur’an-ı Kerim; 
Sure, Cüz, Ayet ve Hatim okuma, 
konularına göre Kur'an-ı Kerim 

fihristi, Sure-Ayet arama, Sureler ile 
ilgili özet bilgiler, notlar ve kaldığınız 
yerleri yönetebilmek için yer imleri 
gibi özellikleri içinde bulunduruyor. 
Aynı zamanda okunan ayeti takip 
için Otomatik Zoom, Hicri Gün ve 
Aylar, otomatik kaza takibi gibi 
kılmadığınız namazları kaydedip 
sonrasında kaza yapıp yapmadığınızı 
kontrol ediyor. Kıble Pusulası, 
Kıble Haritası, Yakındaki Camileri 
bulma, Sahur uyandırma, Pazartesi 
perşembe oruç hatırlatma, Cuma 
Namazı Hatırlatma, Sabah Namazına 
Uyandırma özelliğiyle ilgi çekiyor. 

HADİS FİHRİSTİ
Bu uygulama, çeşitli konu ve sorular 
hakkında derlenmiş 7300 adet 
Hadise kolayca ulaşmanızı sağlamak 
amacı ile hazırlanmış. Ayrıca 
uygulama Peygamber Efendimizin 
(SAV) ve sahabelerin hayatlarını da 
detaylı olarak içinde bulunduruyor. 

KUR’AN FİHRİSTİ
Kur'an Fihristi Kur’an-ı Kerim’i 
okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, 
çeşitli konu ve sorular hakkında 
Kur'an'da verilmiş cevaplara kolayca 
ulaşmanızı sağlamak amacı ile 
hazırlanmış bir program. Programa 
girdiğinizde Kur'an-ı Kerim'de 
bulunan surelerin Türkçe mealini 
ve birçok dini terimin anlamını 
bulmanız için tasarlanmış. 

HAYALHANEM
Hayalhanem İslamiyet’in akıl, kalp 
ve günlük hayatımıza yerleşmesi ve 
insanların ahiret inancı konusunda 
daha da bilinçlenip, dünya ve 
dünya sonrası hayatta mutluluğu 
yakalayıp hiç kaybetmemesi amacı 
ile oluşturulmuş bir uygulama. 

2017 İMSAKİYE
Her sene en çok indirilen imsakiye 
uygulaması olarak biliniyor. Apple 
Watch ile uyumlu ilk ve tek imsakiye. 
Her gün iftar ve sahur zamanını 
size hatırlatma yapan uygulamada 
özellikle tam ekran iftara geri sayım 
saati ilgi çeken düzenlemelerden...

telefonunuzda bulunan hareket 
sensörleri ile entegre olarak çalışan 
Ramazan Davulu uygulaması, 
telefonu hareket ettirme ritminize 
göre davul çalmakta.

RAMAZAN REHBERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Ramazan uygulaması olarak 
kullanılan "Ramazan Rehberi" 
Türkiye'nin tüm illerindeki imsak 
vakitlerini, Ayet-i Kerimeleri ve 
Hadis-i Şerifleri içinde bulunduruyor. 
Aynı zamanda oruç, zekât ve fitre, 
Ramazan hakkında genel dini 
bilgiler, makaleler, hutbeler ve 
vaazları da içinde bulunduran bu 
program Ramazan ayında en çok 
tercih edilen uygulamalardan biri. 

MUSLIM PRO
Dünyada 30 milyonun üzerinde 
Müslüman tarafından tanınan, mobil 

/ HABER
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KÖTÜ HUYLARINIZDAN 
MOBİL UYGULAMALARLA 

KURTULUN

Sürdürmekten hoşnut 
olmadığınız, ancak bir türlü de 
vazgeçemediğiniz kötü 
huylarınızdan kurtulmak, 
yerine yararlı yenilerini koymak 
istiyorsanız, mobil uygulamalar 
yardımınıza koşabilir.  
YAZI AYTUN ÇELEBI
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sessiz duran birçok kişi, hatta çiftler 
bile görebilirsiniz. Moment, gün 
boyunca akıllı telefonunuzla ne kadar 
etkileşime girdiğinizi göstermek 
için kullanımınızı takip eder. Bu 
takibin sonucunda, şaşırabilirsiniz. 
En çok kullandığınız uygulamaların 
listesini görebilirsiniz. Paralı sürümü 
satın alırsanız, 24 saatlik bir sürede 
hangi uygulamanın ne kadar süreyle 
kısıtlanabileceğini de belirleyebilir, 
kalan vaktinizi de kendinize ve 
sevdiklerinize ayırabilirsiniz.

PACT
www.pactapp.com
Sabah sporu için kurduğunuz alarmı 
kaç kez erteleyerek, vakti geçirdiniz? 
Alarmınızı daha erkene kurabilirsiniz 
ama inanın, beyniniz bunu da aşmak 
için bir yol bulacaktır. Pact ise, egzersiz 
çabalarınıza maddî bir teşvik katarak, 
bunu başarma oranınızı artırıyor. Haftaya 
bir sağlık hedefi koyarak işe başlayın. İster 
koşuya çıkın, ister spor salonuna gidin ya 
da hedefiniz daha sağlıklı beslenmek 
olsun; bunu gerçekleştirirseniz ne kadar 

para kazanmak istediğinizi de belirtin. 
Hafta boyunca etkinliklerinizi kaydeden, 
GPS kullanarak spor salonuna gidip 
gitmediğinizi anlayan, telefonunuzun 
ivmeölçeriyle yürüyüşleri takip 
eden ve diğer kullanıcılar tarafından 
doğrulanacak şekilde yemek 
fotoğraflarına bakan uygulama, 
haftanın sonunda hedefine 
ulaşanların ödülünü, hedeflerine 
ulaşamayanlardan topluyor.

WAY OF LIFE
www.wayoflifeapp.com
Bir alışkanlık yaratma uygulaması 
olan Way of Life, yaptıklarınızı evet-
hayır seçecek kadar basit bir şekilde 
kayıt altına alıyor. Günleri yeşil veya 
kırmızı olarak işaretlendiğinden, 
haftalık durumunuzu kolayca 
anlayabilirsiniz. Bugün spor salonuna 
neden gitmediğinizi açıklamak için 
notlar eklenebilir. Bu uygulamanın 
gerçek gücü, uzun vadeli takip özelliği 
sunmasıdır. Veri eklemeye devam 
ederken, grafikler ve tablolarla, 
geçmiş iki yılda neler yaptığınızı, 

A
kıllı telefonlarımız, her ne-
rede olursak olalım, hayatla-
rımızdaki varlıklarını genel-
likle uzanma mesafemizde 
sürdürüyorlar. Bu, istenme-

yen huyları önlemek için son derece iyi 
bir mesafe. Çünkü bizi bazı şeyler için 
demotive, bazı şeyler için de motive et-
melerini istiyoruz. Bu yüzden yakınımız-
da olmaları önemli. Bu yazımızda, uzun 
vadeli değişimin yanı sıra, bütçeleme ve 
zihinsel sağlık gibi önemli yaşam bece-
rilerini güçlendirmek üzere tasarlanan 
uygulamalara da yer veriyoruz.

MOMENT
www.inthemoment.io
Günümüzün dijital toplumunda, 
akıllı telefonu elinden düşürmemek, 
giderek daha büyük bir sorun hâline 
geliyor. Çoğumuz akıllı telefonlarımıza 
günün büyük bir kısmında deyim 
yerindeyse yapışıyoruz. Herhangi 
bir parkta, kahvecide Facebook'a 
göz atan, e-postalarını kontrol 
eden ve Instagram'a süslü yemek 
fotoğrafları gönderirken sessiz 
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oluyor. Örneğin çok fazla kahve 
içmeyi bıraktığınızda, bir süre sonra 
telefonunuzu ya da yeterince beklerseniz, 
bilgisayarınızı bile yenileyebilirsiniz. 
Quit That, ne kadar tasarruf ettiğinizi 
görmenizi sağlayan bir uygulama. Kötü 
alışkanlığınızın bütçenizde açtığı deliği 
belirtin, o da size bırakarak ne kadar 
para kazanacağınızı göstersin. Kötü 
alışkanlığınızı bırakmanızdan bu yana 
kaç gün, saat ve dakika geçtiğini da 
görüp, paylaşabilirsiniz.

SMILING MIND
http://smilingmind.com.au
/smiling-mind-app 
Birçoğumuz hayatımızın fiziksel 
yönlerine odaklanmış durumdayız. 
Ancak bazen bundan uzaklaşıp, 
ruhanî dünyamıza da göz atmakta, 
onunla ilgilenmekte fayda var. 
Meditasyon, stresi azaltmak, dikkati 
arttırmak ve günlük hayatımızda 
yaşanan düşünce ve duyguları fark 
etmemize yardımcı olmak için 
bilimsel olarak kanıtlanmış bir 
yöntemdir. Smiling Mind, her yaştan 

kaydettiklerinizi üstte gösterirken, 
anımsatıcılar da diğer görevlerinize 
sadık kalmanıza yardımcı olmak için 
ayarlanabiliyor.

HABITBULL
www.habitbull.com
İlk başta yeni bir alışkanlık 
kazanmak kolay görünse de, aslında 
uzun vadede bu alışkanlığa sadık 
kalmak oldukça zor olabiliyor. 
Habitbull adlı mobil uygulamanın 
verilerine göre, yeni alışkanlığın 
kalıcı olması için en a 60 gün buna 

insana yardım etmek için tasarlanmış 
bir uygulama. Hem tarzı hem de süresi 
değişen oturumlarla, hem çocuklar 
hem de yetişkinler için meditasyon 
süreçleri başlatabilir. Uygulama, 
ayrıca, meditasyonunuzdan önce ve 
sonra durum raporu almanızı sağlar; 
böylece sizde yarattığı değişikliklerin 
de farkına varabilirsiniz.

STREAKS
www.streaksapp.com
Kötü huylardan kurtulmak kırmak 
ve iyi huylar edinmek, olabildiğince 

bağlı kalmak gerekiyor. Habitbull, 
neredeyse her tür görevi takip 
etmenizi sağlıyor. Bu, spor da olabilir, 
bahar temizliği de... Alışkanlıklar 
yanıtı evet/hayır (egzersiz yaptın 
mı?) ya da sayılar (örneğin kaç dakika 
meditasyon yaptım) olan sorularla 
sisteme giriliyor. Ayrıca, görevlerin 
belirli günlerde veya haftada kaç 
kez tamamlanacağını da ayarlamak 
mümkün. Uygulama, başarılı 
olduğunuz günler için yüzdeli bir 
puan oluştururken, grafik şeklinde 
ilerleme gösteriyor.

ne kadar ilerlediğinizi size gösterir. 
Performansınızdaki anlamlı eğilimleri 
de fark etmenize yardımcı olur. 
Ücretsiz sürümü, üç farklı görevin 
takibini yaparken, bir kerelik ücret 
ödeyerek hedef sayısı limitini 
kaldırabilir, bulut üzerinde yedekleme 
ve birden fazla anımsatıcı ayarlama 
seçeneğine sahip olabilirsiniz.

THINGS I DIDN’T BUY
www.nonsume.com/tidb
İnternet, sadece bir dakikada satın 
alabileceğiniz sayısız nesneyle dolu. 
Üstelik bunlar bir sonraki sokakta 
olabildiği gibi, dünyanın diğer 
ucundaki ürünleri de içerdiğinden, 
alışverişin cazibesi dışarı çıkıp bir 
mağazaya gitmekten çok daha yüksek 
olabiliyor. Bu uygulama, işinize 
yaramayacak şeyler satın almanızı 
önleyerek, tasarruf ettiğiniz miktarı 
hesaplıyor. Bir öğenin fiyatının 
yanına, bir fotoğraf, ürün açıklaması 
ve onu satın almak için ne kadar 
çaresiz hissettiğinizi ekleyebilirsiniz. 
Uygulama, daha sonra bu listeyi 
bulutla eşleştiriyor ve görsel bir grafik 
ve tabloyla size neleri almadığınızı 
gösteriyor.

POCKETBOOK
www.getpocketbook.com
Harcamalarınızı takip etmiyorsanız, 
bir süre sonra kontrolden çıkabilir. 
Özellikle düzenli ödemeleri olanlar için 
bu gibi problemleri ortadan kaldırarak 
büyük rahatlık sağlayacak olan 
Pocketbook, harcamalarınızı kayıt 
altına alıyor. Haftalık harcama limiti 
koyarak kullanabileceğiniz uygulama, 
gelir ve giderlerin kaynaklarını da 
kategorilere ayırabiliyor.

QUIT THAT
www.cozyapps.com/quitthat
Bazı kötü alışkanlıkları sonlandırmanın 
günlük hayatınızı nasıl olumlu 
etkileyebileceğini, özellikle de finansal 
olarak gösterebilmek mümkün 

yumuşak bir geçişle gerçekleşmelidir. 
Bu uygulama, süreci son derece 
kolay bir şekilde takip etmenizi 
sağlar. Streaks, bir kitabı bitirip 
bitirmediğinize, spor salonuna gidip 
gitmediğinize ya da köpeği yürüyüşe 
çıkartıp çıkartmadığınıza aldırmaz 
ama aynı anda 6 farklı görevi takip 
edebilir. Apple’ın Sağlık uygulamasıyla 
da merdiven çıkma, yürüme, koşma 
gibi görevleri kendi takip eder. 
Görevler, renk ve simge etiketleriyle, 
haftanın belirli günlerine atanabiliyor. 
En düzenli yapılanları, yani ilerleme 
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Birçoğumuz 
hayatımızın 

fiziksel yönlerine 
odaklanmış 
durumdayız. 

Ancak bazen 
bundan 

uzaklaşıp, ruhanî 
dünyamıza da göz 
atmakta, onunla 

ilgilenmekte 
fayda var.
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Fonksiyonellik ve konforun 
buluşmasından doğan teknolojik 
tasarımlar geleceği kolaylaştırıyor.

YAZI SELİN AKGÜN

YARINI 
BUGÜNDEN 

KOLAYLAŞTIRAN 
TASARIMLAR

A
kıllı hoparlörler, 
nesnelerin 
internetinin her 
geçen gün ne 
kadar gelişti-

ğinin ispatı olan akıllı ev 
çözümleri, dünyanın en 
küçük dizüstü bilgisayar-
ları, kendi kıyafetlerinizi 
basmanızı kolaylaştıran 
dijital örgü makineleri, üç 
boyutlu yazıcılar yardımıy-
la tasarlanan spor ayakka-
bılar, kayıp eşyaları bulmak 
için geliştirilen akıllı takip 
cihazları ve çok daha faz-
lası, 21’inci yüzyıl insanına 
hak ettiği fonksiyonelliği 
ve konforu teknolojinin 
gücüyle sunuyor…

HARMAN KARDON’UN CORTANA 
DESTEKLİ AKILLI HOPARLÖRÜ INVOKE  
Google Home ve Amazon Echo rakibi olarak 
geliştirilen Cortana destekli hoparlör, ilk kez orta-
ya çıktı. Harman Kardon’un ön tanıtımını yaptığı 
hoparlör, Invoke markasıyla ve Cortana’nın yanı 
sıra 360 derece ses, not alma, müzik oynatma ve 
Skype desteği gibi önemli özelliklerle geliyor. 
Invoke’un en büyük avantajı, akıllı asistan pazarını 
domine eden Google Home ve Amazon 
Echo’nun Skype desteğine sahip olmaması. 
Amazon Echo benzeri silindir şeklinde bir tasarı-
ma sahip olan Invoke, rakiplerine oranla daha pre-
mium bir ürün gibi görünüyor. Gümüş ve siyah 
renk seçeneklerine sahip olması beklenen 
Invoke’un fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi 
bulunmuyor. Fakat Harman Kardon Invoke’un 
rakiplerine oranla daha yüksek bir fiyat etiketiyle 
satışa çıkması beklenebilir. Geçtiğimiz yıl Sam-
sung tarafından satın alınan Harman Kardon’un 
ses teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir 
firma olduğu düşünüldüğünde, Invoke’un ses 
performansı anlamında rakiplerinin önüne geç-
mesi kuvvetle muhtemel. Ürünün tam olarak ne 
zaman satışa çıkacağı hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmasa da, akıllı hoparlörün 2017’nin sonba-
har aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.

AKILLI EV ÇÖZÜMÜ NODEZ  (NODEZ)
Nesnelerin interneti alanında çalışan yerli girişimlere, akıllı 

ev dikeyinde Nodez ile bir yenisi daha ekleniyor. Yerli 
Tinylab projesinin ekibi tarafından hayata geçirilen 

Nodez, Kickstarter kampanyasına hızlı başladı. Nodez, 
Kickstarter’daki ilk gününde fon hedefinin yüzde 85’ini 

topladı. 1 Mayıs itibariyle Kickstarter’daki kampanyasına 
başlayan Nodez, akıllı ev çözümlerine uygun fiyatlı bir 

alternatif olmak istiyor. 9 parçadan oluşan kapsamlı bir 
akıllı ev çözümü olan Nodez, evinizi bir mobil uygula-

mayla kontrol etmenize olanak sağlıyor. Güvenlik konu-
sunu oldukça ciddiye alan Nodez, sahip olduğu sensörler 

sayesinde gaz, duman ve hırsız başta olmak üzere pek 
çok alarm çeşidi de sunuyor. Kişiselleştirilebilen bir akıllı 
ev çözümü olarak farklılaşan Nodez’i mobil uygulaması 
sayesinde değişik senaryolar için planlamak da müm-
kün. Örneğin Nodez’i saat 17.00’de tüm alarmları aktif 

duruma getirmesi için veya düğme modülüne basıldığı 
anda tüm ışıkları kapatacak şekilde programlayabiliyor-
sunuz. Amazon’un sanal asistanı olan Alexa ile entegre 
bir şekilde çalışabilen Nodez, kızılötesi destekli Remote 

modülü sayesinde diğer cihazlarınızı da kontrol etmenizi 
sağlıyor. NFC ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojilerine de 
sahip Nodez modüllerinin düşük enerji tüketimi sayesin-

de uzun batarya ömrü bulunuyor. Nodez erken erişim 
döneminde 196 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. 
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GPD POCKET, DÜNYANIN EN KÜÇÜK DİZÜSTÜ 
BİLGİSAYARLARINDAN BİRİ… 
Çin merkezli GPD Game Console firmasının ilginç proje-
lerden biri olan GPD Pocket, dünyanın en küçük dizüstü 
bilgisayarlarından biri olmaya aday. Taşınabilirlik anla-
mında rakiplerinin önüne geçmek isteyen GPD Pocket, 
kısa sürede 3 milyon dolar fon topladığı Indiegogo kam-
panyasıyla, platformun en başarılı teknoloji projelerinden 
biri olarak kayıtlara geçti. 7 inç büyüklüğünde bir ekranla 
gelen GPD Pocket, bir zamanlar oldukça popüler olan 
netbook’ları hatırlatıyor. 1080x1920 piksel çözünürlü-
ğünde olan Pocket’ın PPI değeri ise 323. Ubuntu 16.04 
veya Windows 10 işletim sistemiyle gelen GPD Pocket, 
18.5 mm kalınlığında ve sadece 480 gram ağırlığında. 
Metal bir tasarıma sahip olan GPD Pocket, Intel Atom 
işlemci kullanıyor. 4 çekirdekli x7-z8750 işlemcisinden 
gücünü alan GPD Pocket, grafik işlemci olarak ise Intel 
HD Graphics 405 kullanıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili 
depolama sunan GPD Pocket’ın dokunmatik ekranı 
Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Yaklaşık 12 saatlik 
bir pil ömrü vaat eden Pocket, 7000 mAh büyüklüğün-
de bir bataryaya sahip. Bağlantı seçenekleri konusunda 
da oldukça zengin olan Pocket, USB 3.0, Micro HDMI ve 
USB Type C bağlantılarını sunuyor. 469 dolar fiyat etike-
tine sahip olan GPD Pocket, boyutları nedeniyle tablet-
lerle rekabet eder durumda ancak sunduğu işletim 
sistemi ve klavye desteği gibi önemli avantajları var. 

16 LENSLİ FOTOĞRAF MAKİNESİ: 
THE LIGHT L16  

 İlk olarak 2015 yılında karşımıza çıkan ve 
DSLR fotoğraf makineleriyle aynı kaliteyi 

vaat eden 16 lensli The Light L16, iki yılın 
ardından final tasarımıyla karşımıza çıktı. 

2015 yılındaki haline benzer bir tasarım 
sunan The Light L16, ön yüzeyinde 16 

farklı lens barındırıyor. Standart bir akıllı 
telefonla benzer boyutlara sahip olan 

The Light L16, boyutları nedeniyle 
DSLR fotoğraf makinelerini yanlarında 

taşımak istemeyen fotoğraf meraklıları 
için geliştirildi. 2017’nin Temmuz ayında 
gönderimine başlanacak olan The L16, 
1699 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 

256 GB dahili depolama da sunacak 
olan The Light L16, 52 megapiksellik 

fotoğraf çekebilecek. Güncellemelerini 
Over The Air (OTA) yani kablosuz bir 

şekilde alacak olan L16, 5x optik zooma 
da sahip olacak. Firma tarafından geliş-
tirilen özel bir yazılım sayesinde fotoğ-

rafları birleştiren The Light L16, DSLR 
fotoğraf makinelerinin yüksek lens 

fiyatları düşünüldüğünde pazarın güçlü 
alternatiflerinden biri olabilir.

MIRABOOK FARKI
Microsoft Continuum’la başlayan akıllı telefonları bilgisa-
yarlara dönüştürme furyası, 2017 yılında da hızla devam 
ediyor. Kısa zaman önce Indiegogo’da ortaya çıkan Mira-
book, bir kablo yardımıyla akıllı telefonunuza bağlanarak 
telefonunuzu bir laptopa dönüştürüyor. Microsoft Conti-
nuum, HP Desk Dock ve Samsung Dex’ten farklı olarak 
bir dock çözümü sunmayan Mirabook, HP’nin Elite X3 
modeli için geliştirdiği Lap Dock’la benzer bir çalışma 
mantığına sahip. 13.3 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen 
Mirabook, 1080x1920 piksel çözünürlüğünde. 24 saatlik 
bir batarya ömrü vaat eden Mirabook, dokunmatik ekran 
ve arkadan aydınlatmalı klavye gibi özelliklere de sahip. 
Şık bir tasarımla karşımıza çıkan Mirabook, 1 kg ağırlığında 
ve 15 mm kalınlığında. Özellikle ofis uygulamalarını kullan-
mak ve mobil oyunları geniş ekranda oynamak için başa-
rılı bir alternatif olan Mirabook, 6 özel işletim sistemini 
içerisinde barındırıyor. Samsung DeX, Oxi OS, Leena OS, 
Maru OS, Remix OS ve Microsoft Continuum işletim sis-
temine uygun akıllı telefonlarla çalışabilen Mirabook, bu 
özelliği sayesinde rakiplerinden ayrılıyor. Kısa zaman içe-
risinde 20 bin dolar toplamayı başaran Mirabook’un 
hedefi ise 50 bin dolar. Intel Compute Stick ve Raspberry 
Pi gibi çözümlerle birlikte de çalışabilen Mirabook, 199 
dolar fiyat etiketine sahip durumda. Mirabook gönderim-
lerine Aralık 2017’de başlayacak.

KENDİ KIYAFETLERİNİZİ BASMANIZI SAĞLAYAN 
DİJİTAL ÖRGÜ MAKİNESİ: KNITERATE  

İspanyol tasarımcı Gerard Rubio, 3D yazıcılardan ilham 
alarak yepyeni bir dijital örgü makinesi geliştirdi: Knite-

rate… Yeni tasarlanmış bu dijital örgü makinesi, kulla-
nıcıların rahatlıkla kullanabileceği yazılımı sayesinde 

kullanıcılarına sıfırdan, örülmüş bir kıyafet üretmeleri-
ne imkan veriyor. Bu yazılım, sahip olduğu şablonların 

özelleştirilmesine imkan veriyor ve bu sayede bu 
örgü makinesine sahip kişiler kendi özel tasarımlarını 

üretebiliyor. Herkesin dilediği boyutta ve tasarımda 
kendi özel kıyafetlerini üretmesine imkan sağlamak 

amacıyla yola çıkan bu ürün, özellikle kendi tasarımla-
rını giymek isteyen ve fakat bunu yapmak için yeterli 

vakti bulunmayan kişiler için harika bir araç. Tabii ki 
modacılar için de büyük bir fayda sağlayacak olan bu 

ürün birçok büyük giyim markası için de farklı bir iş 
kolu yaratacak. Bilgisayar tarafından kontrol edilen 

yüzlerce iğne, şekilleri, boyutları ve renkleri önceden 
yazılım aracılığıyla belirlenmiş kıyafeti dokuyor. Tasa-
rımcı Gerard Rubio, yazılımın hâlâ geliştirildiğini belirti-

yor ve şirketinin ana odağının artık bu olduğunu 
belirtiyor. Kickstarter üzerinde fon toplamaya başla-
yan Kniterate, şu ana kadar 300 bin doların üzerinde 

fona ulaştı. Çok uzun zaman değil, yaklaşık 15-20 
önce her evde bulunan dikiş makineleri şekil değişti-

rerek evlere tekrar girebilir gibi görünüyor. 

50               HAZIRAN 2017 HAZIRAN 2017                          51



/ İNOVASYON/İNOVASYON

MOTUS, IPHONE’UNUZU SİZİ TAKİP EDEN 
BİR ROBOT KAMERAMANA DÖNÜŞTÜRÜYOR 
Dünyanın ilk akıllı robot kameramanı olma iddiasıyla yola 
çıkan Motus, mayıs ayının başında Kickstarter’da destek 
toplamaya başladı. Oldukça ilginç bir fikri hayata geçiren 
Motus, akıllı telefonunuzu sizi takip edebilen akıllı bir robot 
kameramana dönüştürüyor. 2014 yılında geliştirilmeye 
başlanan Motus, özellikle aksiyon sporlarının videoya 
alınmasını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı iki adet sessiz 
motor ile çalışan Motus, kimsenin yardımı olmaksızın kendi 
videolarınızı çekmenize olanak sağlıyor. Sahip olduğu alıcılar 
sayesinde bir kişiyi veya objeyi takip edebilen Motus, basit 
bir kullanıma sahip. Motus’un alıcısını cebinize koyabiliyor 
veya kaskınıza sabitleyebiliyorsunuz. Kesintisiz bir şekilde 
alıcısına odaklanarak video kaydı yapabilen Motus, GPS 
yerine ultra geniş bantlı RF takip teknolojisini kullanıyor. 
Yaklaşık 60 metre takip menziline sahip olan Motus, USB 
Type C bağlantısına sahip ve acil durumlarda powerbank 
olarak da kullanılabiliyor. 720P 30/60 fps, 1080P 30/60 
fps, 4K 30 fps ve ağır çekim video kaydı yapabilen robot 
kameraman, iki buçuk saatin üzerinde bir pil ömrü sunuyor. 
Mobil uygulaması sayesinde kontrol edilen Motus, şu 
an için sadece iPhone 6/6 Plus, 6S/6S Plus ve 7/7 Plus 
modelleriyle çalışabiliyor. Kaydedilen video veya fotoğrafları 
kolay bir şekilde paylaşma imkanı da sunan Motus’la canlı 
yayın yapmak da mümkün. Oldukça kısa süre içerisinde 98 
Kickstarter kullanıcısından 32 bin dolar destek toplamayı 
başaran Motus’un hedefi ise 45 bin dolar. Gönderimlerine 
haziran ayında başlanacak olan Motus’un fiyatı ise 329 dolar.

YENİ ELEKTRİKLİ
 OTOMOBİL EMOTION

Otomotiv sektörünün önde gelen tasa-
rımcılarından biri olan Henrik Fisker, 

tanıtmayı planladığı elektrikli spor oto-
mobilinin ilk ipuçlarını geçtiğimiz ekim 

ayında paylaşmıştı. Fisker, yeni elektrikli 
otomobili olan EMotion’ı ise 17 Ağustos’ta 
tanıtacağını duyurdu. EMotion’ın Fisker’in 
ilk elektrikli otomobil denemesi olmadığı-

nı da ekleyelim. BMW Z8 ve Aston Mar-
tinDB9 gibi otomobil dünyasının 

efsaneleşen modellerini de tasarlayan 
Fisker, ilk elektrikli spor modeli olan 

Karma’yı 2011 yılında karşımıza çıkarmış-
tı. 643 km’den daha fazla menzile sahip 
olması beklenen Fisker EMotion, elekt-
rikli otomobillerin standardı haline gelen 

lithium-ion bataryalar yerine yüksek 
kapasiteli grafen süper kapasitörlere 

sahip olacak. Otonom sürüş yetenekleri-
ne de sahip olması beklenen elektrikli 

otomobil, kamera ve sensörlerle donatı-
lacak. Otonom sürüş teknolojileri geliştir-
mek için bir firmayla iş birliğine gittiklerini 
de açıklayan Fisker, iş birliği yapılan şirke-
tin ismini açıklamadı. Saatte 260 km saat 

hızlarına kadar çıkması beklenen Fisker 
EMotion, yaklaşık 35 bin dolar fiyat eti-

ketine sahip olan Tesla Model 3’ten daha 
uygun bir fiyatla satışa sunulacak.

YAZICIDAN KİŞİYE ÖZEL AYAKKABI 
Adidas, Futurecraft 4D adını verdiği 
ayakkabı modelini yeni bir yöntem kullanan 
üç boyutlu yazıcılar yardımıyla üretiyor. 
Daha önce de benzer bir ayakkabı üreten 
firma artık ayakkabıyı seri üretim modeli 
olarak satışa sundu. 2018’e kadar 100 
bin adet satılması planlanan ayakkabının 
henüz fiyatı belli değil. Digital Light 
Synthesis adı verilen bu yöntemle diğer 
üç boyutlu yazıcılardan 10 kat daha hızlı 
üretim yapılabiliyor. Geleneksel 3 boyutlu 
yazıcılar katman katman baskı yaparken, 
bu teknikle alttan yukarı doğru kesintisiz 
baskı yapılabiliyor. Ayrıca hammadde 
olarak kullanılan sıvı reçine daha fazla 
esneklik sağlıyor. Bu şekilde üretilen taban, 
geleneksel yöntemlerle üretilen üst kısma 
monte ediliyor. Hızlı prototip üretilebilmesi 
ve karmaşık şekillerin denenebilmesi köpük 
benzeri diğer malzemelere göre çok daha 
yüksek performanslı ürünlerin ortaya 
çıkmasına olanak veriyor. Farklı sporlar 
için farklı sertlikte tabanlar gerekiyor. 
Oluşturulan taban geometrisinde 
yapılacak değişikliklerle istenilen kıvam 
yakalanabiliyor. Her bir ayakkabı için 
farklı bir taban üretmek mümkün 
olduğundan gelecekte isteyen herkesin 
kendi ihtiyaçlarına uygun ayakkabı siparişi 
vermesini sağlamak planlanıyor.
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TILE, KAYIP EŞYALARI BULUYOR 
Kayıp eşyaları bulabilmek için geliştirilen 

akıllı takip cihazı Tile, 25 milyon dolarlık 
yeni yatırımla akıllı konumlandırma ağını 

genişletmek istiyor. Tile, kare şeklindeki bir 
akıllı konumlandırma aygıtı… Tile uygula-
masını telefonunuza indiriyor ve iki farklı 

boyuttaki Tile’ı anahtarlığınıza, cüzdanınıza 
veya başka bir nesneye iliştiriyorsunuz. 

Eğer Tile’ı taşıyan nesne yakın çevrenizde 
ise hemen telefonunuz üzerinden bildirim 
göndererek Tile cihazının ses çıkarmasını 
sağlayabiliyorsunuz. Böylece kaybettiği-
niz veya kaybettiğinizi sandığınız nesneyi 

bulabiliyorsunuz. Eğer Tile’ı taşıyan nesne-
den uzaklaştırsanız, bu kez Tile ile aynı 

konumlandırma ağına sahip diğer cihazlar 
devreye giriyor ve kaybettiğiniz şey bu 

cihazlara yakın bir yerde olursa telefonu-
nuza bir bildirim geliyor. Tile, 2016’da 100 

milyon dolar kazanç elde etmiş ve 10 mil-
yon adet cihaz satmış. Tile kurucu ortağı 
ve CEO’su Mike Farley, her gün 2 milyon 

nesnenin konumunu tespit ettiklerini söy-
lüyor. Son yatırımla birlikte yeni üst düzey 
çalışanlarını tanıtan Tile’ın 100’ün üzerinde 

çalışanı bulunuyor ve Tile kullanıcıları 230 
ülke ve bölgeye yayılıyor.
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JEEP’TEN 
SUV’LARIN 

EFENDİSİ
Jeep, dünyanın en 

güçlü ve hızlı SUV’u 
olacak 6.2 lt V8 

motorlu 707 beygirlik 
Grand Cherokee 
Trackhawk 2018 

yılında yollara 
çıkartacak.

YAZI ERTUĞRUL ARSLAN
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J
eep, dünyanın en güçlü ve en 
hızlı SUV’u tanıttı. Superchar-
ger beslemeli 6.2 litre hacimli 
V8 motorla donatılan 707 bey-
gir, 875 Nm tork değerlerine 

sahip Jeep Grand Cherokee Trackhawk 
performans değerleriyle spor otomobil-
lere meydan okumaya hazırlanıyor. Geç-
tiğimiz günlerde New York Autoshow’da 
görücüye çıkan ve 0-100 km/s hızlan-
masını 3,5 saniyede tamamlayan Jeep 
Grand Cherokee Trackhawk, 96-0 km/s 
fren testini 34.7 metrelik performansla 
tamamlamasıyla ön plana çıkıyor.

290 KM/S SON HIZI VAR
Jeep Grand Cherokee Trackhawk, SRT ha-
riç diğer Grand Cherokee versiyonlarına 
göre 2,5 cm daha alçak bir yürüyen aksam 
ile yollara çıkıyor. Farklı karoser özellik-
leri, gelişmiş 4x4 sistemi ve özel donanım 
paketlerine sahep özel model, 290 km/sz 
soh hıza ulaşabiliyor. Markanın Detroit’te 
bulunan Jefferson North fabrikasında 
üretilen Jeep Grand Cherokee Trackhawk 
2018’in ilk çeyreğinden itibaren kademeli 
olarak dünya genelinde satışa sunulacak.

Skoda’nın beklenen SUV’u Kodiaq Türkiye’de

S
koda’nın SUV atağının en 
önemli adımı olan Kodiaq, 
Türkiye’de satışa sunuldu. 
Güçleri 125-190 beygir 
arasında değişen 1.4 TSI 

benzinli veya 2.0 TDI dizel motor-
larla tercih edilebilen aracın fiyatı 
109.900 TL’den başlıyor. DSG oto-
matik şanzımanın da alınabildiği 
Kodiaq standart olarak 5 koltukla 
sunulurken, 7 kişilik ve 4x4 versi-
yonları da bulunuyor. Kodiaq, 4.697 

mm uzunluğuyla sınıfının en büyük 
bagaj hacmini sunuyor. 5 kişilik se-
çenekte 720 lt’lik bagaj hacmi, arka 
koltuklar katlandığında 2065 lt’ye 
yükseliyor.

ÜÇ DONANIM SEÇENEĞİ VAR
Ambition, Style ve Prestige olmak 
üzere 3 donanım seviyesine sahip 
Kodiaq, 125 HP ile 190 HP arasında 
değişen güçler sunuyor. Tercihe göre 
6 ileri manuel veya 6-7 ileri DSG oto-

matik şanzımanla satın alınabilen 
Kodiaq, aynı zamanda 2 çeker veya 4 
çeker seçeneklerine de sahip. Stan-
dart olarak 5 koltuklu olarak su-
nulan büyük SUV modeli, opsiyonel 
olarak 7 kişilik kapasiteyle de satın 
alınabiliyor. Bununla birlikte Kodi-
aq, 4.697 mm uzunluğuyla sınıfının 
en büyük bagaj hacmini sunuyor. 
5 kişilik seçenekte 720 lt’lik bagaj 
hacmi, arka koltuklar katlandığında 
2065 lt’ye yükseliyor.
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Peugeot 
308’e 
gençlik 
aşısı

Tam 
otomatik 
Citroen C3 
bayilerde

Porsche gücüne 
güç kattı

Alfa’nın ilk SUV’u 
gün sayıyor

P
eugeot’nun kompakt sınıftaki 
temsilcisi 308 makyajlandı. 
Yeni görünüm, yükseltilen 
donanım ve yeni motor seçe-
nekleri eklendi. Otomobilde 

markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve 
‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey 
konumlu ön ızgara, oldukça şık ve dinamik 

Ü
çüncü nesil Citroën C3, 1.6 
litrelik benzinli motor ve 
tam otomatik EAT6 şan-
zıman seçeneğiyle ürün 
yelpazesini genişletiyor. 

Geçtiğimiz yıl sonunda 1.2 lt 82 HP 

tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım 
seviyelerinde sunulan LED gündüz farla-
rı ile son derece etkileyici bir dış tasarım 
sergiliyor. İç mekanı, yeni grafik efektle-
riyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm 
fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan “ka-
pasitif” dokunmatik ekrana sahip Peuge-
ot i-Cockpit® kullanılmaya başlandı. Yeni 

PureTech, 1.6 lt BlueHDi 75 HP S&S 
ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S motor 
seçenekleriyle satışına başlanan 
yeni C3, seriye eklenen 1.6 VTi 115 
HP EAT6 sayesinde, otomatik şan-
zımanlı B segmenti hatchback oto-

P
orsche tüm modelleri için 
yeni renkler ve daha fazla 
güç sunuyor. Yeni model 
yılı için iç ve dış renk yel-
pazesini genişleten Pors-

che, 911 S modelleri için motor 
A

lfa Romeo’nun Giulia’dan 
sonra ikinci önemli model 
atağını temsil eden Stelvio, 
ülkemizde satışa sunulma-
ya hazırlanıyor. Türk tüke-

ticilerle ilk kez stanbul Auto Show 
2017’de tanışan lüks SUV, sınıfının 
en iddialı modellerinden biri olarak 

BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S 
dizel motorlar ile kombine edilen yeni 
sekiz kademeli otomatik şanzıman en 
önemli yenilikler olarak öne çıkarken, 
Peugeot gerek benzinli, gerekse de 
dizel motor seçeneklerinde devreye 
almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma 
sistemiyle Euro 6 normunu karşılıyor.

mobil arayanlara hitap ediyor. Feel 
ve Shine donanım seçenekleriyle 
ithal edilen yeni Citroën C3 1.6 VTi 
115 HP EAT6, küçük sınıfta otomo-
tik ve konforlu bir seçenek olarak 
dikkatleri üzerine çekiyor.

gücünü fabrika çıkışında 22 kW 
(30 beygir) artırarak 331 kW’a (450 
beygir çıkaran özel bir yükseltme 
kiti seçeneği sunuyor. Müşteriler 
bu özel kiti üretim aşamasında iste-
ğe bağlı olarak satın alabilecek.

yollara çıkacak. Araçta biri turbo ben-
zinli, diğeri turbo dizel olmak üzere 
iki farklı motor seçeneği sunulacak. 
2.0 litrelik turbo benzinli motor 280 
beygir güç üretirken 2.2 litrelik tur-
bo dizel motor 210 beygir gücünde. 
Stelvio’nun, Türkiye’de yılın son çey-
reğinde satışa sunulması planlanıyor.
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Vodafone Türkiye,  
Nisan - 2016 Mart 2017  
arası dönemi kapsayan 

mali yılı sonuçlarını 
açıkladı. Mobil abone 

sayısı 22,8 milyon, sabit 
hizmetler abone sayısı 

0,6 milyona ulaştı.

/SEKTÖRDEN

V
odafone Türkiye, Nisan 
2016 - Mart 2017 arası dö-
nemi kapsayan mali yılı 
sonuçlarını açıkladı. Sonuç-
lar, Vodafone Türkiye’nin 

dijitalleşmesi yolunda yürüttüğü stra-
tejik yatırım programı sayesinde güçlü 
büyümesini sürdürdüğünü ortaya koy-
du. Vodafone Türkiye, 2016-17 mali 
yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre 
%16 artırarak tüm zamanların en yük-
sek gelir seviyesi olan 8 milyar TL’ye 
çıkardı. Böylece şirket son 7 yıldır 
kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı 
büyümesine devam etti. Türkiye’nin 
uçtan uca dijitalleşmesi hedefiyle 
çalışmalarını yürüten Vodafone, 
31 Mart 2017 sonu itibariyle son 
bir yılda 1,2 milyar TL yatırım 
yaptığını açıkladı. 

FAVÖK büyümesinde 
sektör lideri
Şirket, Faiz, Amortisman 
ve Vergi Öncesi Kâr’ını 
(FAVÖK) %30 artış ile bu-
güne kadarki en yüksek 
seviye olan 2,3 milyar TL’ye 
ulaştırdı. Böylece şirket, te-
lekomünikasyon sektöründe 
Faiz, Amortisman ve Vergi Ön-
cesi Kâr’ını en fazla artıran ope-
ratör oldu. Şirketin Faiz ve Vergi Ön-
cesi Kâr’ı (FVÖK) ise %27 artış ile 750 
milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin diji-
talleşmesi hedefiyle 2016-17 mali yı-
lında 1,2 milyar TL’lik yatırım yapan 
Vodafone Türkiye’nin Operasyonel 
Nakit Akışı 1,4 milyar TL’ye ulaştı.  

9 milyonu aşkın 4,5G abonesi
Vodafone Türkiye’nin mobil abone 
sayısı ise 2016-17 mali yıl sonu iti-

bariyle 22,8 milyona ulaştı. 2016-17 
mali yılında toplam 616 bin net abone 
artışı sağlayan şirketin 4,5G abone sa-
yısı da yılsonu itibariyle 9 milyonu aştı. 
Türkiye’nin 81 ilinde 10 bini aşkın 4,5G 
iletişim noktası ile hizmet veren Voda-
fone Türkiye böylece 4,5G’de en geniş 

kapsamaya sahip operatör olmayı sür-
dürdü. Şirketin, faturalı abone sayısı 
ise yaklaşık 1 milyon artış ile 10,8 mil-
yona çıkarken, şirketin toplam bazının 
%47’sini faturalı aboneler oluşturdu. 

Sabit hizmetlerde 
200 bin net abone artışı
Vodafone Türkiye’nin sabit geniş-
bantta hızlı büyümesi ise devam etti. 
Mali yılda 200 bin net abone artışı 
sağlayan şirketin sabit genişbant 
abone sayısı, geçen yılın aynı dö-
nemine göre %55 artarak 562 bine 
ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden 

elde ettiği servis gelirleri ise mali 
yılında %60 arttı. 

Akıllı telefon 
penetrasyonu %72

Vodafone Türkiye abone-
lerinin veri kullanımı, 
2016-17 mali yılında ge-
çen yılın aynı dönemine 
kıyasla iki katına çıka-
rak 400 petabyte’a yük-

seldi. Şirketin akıllı tele-
fon penetrasyonu bu mali 

yılın sonunda geçen yılın 
aynı dönemine göre 9 puan 

artarak %72’ye yükseldi. 

Kurumsal servis 
gelirlerinde %21 büyüme 
Türkiye’de işletmelerin dijital ha-
ritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını 
belirlemek amacıyla Yarına Hazırım 
Platformu ile şirketlere fark yaratan 
Vodafone Türkiye, kurumsal alanda 
da istikrarlı büyümesini sürdürdü. 
Vodafone Türkiye kurumsal servis 
gelirlerini 2016-17 mali yılında bir 
önceki yıla göre %21 artırdı. 

VODAFONE MOBİL ABONE 
SAYISI 22.8 MİLYONA ULAŞTI
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Vodafone 
Türkiye CEO'su 
Colman Deegan
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T
urkcell, ihtiyaç duyduğu 
bilgilere kolayca ulaşmak 
isteyen kadınlar için yeni 
bir uygulama geliştirdi. 
Kadınlara özel akıllı te-

lefon uygulaması SiM, kişisel ba-
kımdan astrolojiye, dekorasyondan 
çocuk bakımına kadınların ihtiyaç 
duyduğu tüm bilgilere kolay ve hız-
lı ulaşmalarını sağlayacak. SiM’de 
yer alan “Benim İçin” bölümünde, 
Tülin Şahin güzellik sırlarını pay-
laşacak; sağlıklı saçlar için bilgiler, 
uygulamalı günlük makyaj önerile-
ri, moda, sağlıklı beslenme ve cilt 
bakımıyla ilgili tüyolar verecek. 
“Çocuğum için” bölümünde ise an-
neler; Pedagoji Derneği’nden onaylı 
içeriklerle çocuk gelişimi hakkında 
pratik bilgiler ve çocukların seve-
ceği yemek tarifleriyle buluşurken, 
çocukları için de eğlenceli ve eğitici 
videolar bulacak. Kadınlar ayrıca 
Loreal, Koçtaş, Lidyana, Pakoli-
no, Mustela, E-Bebek ve Memorial 
Hastanesi’nden uzmanların hazır-
ladığı içeriklerle kendilerine ve 
ailelerine iyi gelecek öneriler elde 
edebilecek. SiM’den tüm operatör 
kullanıcıları faydalanırken, Turk-
cell aboneleri uygulama içinde yer 
alan tüm içerik ve videoları inter-
net paketlerinden yemeden özgür-
ce izleyebilecek. 

Annelere rehber olacak bilgiler
Turkcell’deki akıllı cihaz penetrasyo-
nunun yüzde 68’e ulaştığını söyleyen 
Turkcell Marka Yönetimi ve İletişim 
Direktörü Dilara Demir Kısakürek, 
şöyle konuştu: “İnternet artık ha-
yatımızın her notasında. Kadınlar 
akıllı telefon kullanarak hayatlarını 
kolaylaştıracak her türlü gelişmeyi 
öğrenmek ve paylaşmak istiyor. Sa-
dece iş kadını değil, ev kadınlarında 
da bu trendi görüyoruz. Çocuklarıy-
la ilgili bir sorun olduğunda ya da 
mutfakta yemek yaparken internete 
danışıyorlar, ne giyecekleri, ne yapa-
cakları, dekorasyon seçenekleri gibi 
milyonlarca bilgi için internette va-
kit harcıyorlar. Ancak hayatın yoğun 
temposunda doğru bilgiye ulaşmak 

her zaman kolay olmuyor. Merak et-
tikleri soruların cevaplarına kolay ve 
hızlı ulaşmaları için kadınlara özel 
SiM’i geliştirdik. Özellikle annelerin 
çocuk gelişimi konusunda güncel bil-
gilere kolay ve hızlı ulaşması bizim 
için çok önemli. Bu sebeple çocukla-
rın gelişimini takip ederken Pedagoji 
Derneği’nden onaylı pratik bilgilerle 
tüm anneleri buluşturmak istedik. 
Umuyoruz ki SiM tüm kadınlara iyi 
gelecek.” 

‘Pohpohla Beni’ ile 
kendini iyi hisset
Kadınların akıllı telefon uygulaması 
SiM’in en eğlenceli bölümlerinden 
birisi de ‘Pohpohla Beni’ olacak. ‘Poh-
pohla Beni’ butonu ile SiM, kadınlara 
istedikleri her an tek bir tıkla iltifat 
edecek. Süsle-Paylaş fonksiyonu ile 
fotoğraf süsleme ve albüm yapma 
seçeneklerinin de bulunduğu uygu-
lama ile kadınlar çocuklarının bilgi-
lerini arşivleyebilecek, bebeklerin 
boy-kilo detayını girerek büyüme 
hızlarını takip edebilecek. SiM uy-
gulaması, Apple Store ve Google Play 
üzerinden yüklenebiliyor.
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     Turkcell’in başta Suriyeli mülteciler 

olmak üzere anadili Arapça olan 
bireylere yardımcı olmak amacıyla 
hayata geçirdiği ‘Merhaba Umut’ 
uygulaması, dünyanın en iyi 
uygulamalarından biri seçildi. 
UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 
düzenlediği ‘Dijital Dünyada Okur-
Yazarlık’ kampanyasına 60 ülkeden 
gelen 130 başvuru geldi. Dünyanın 
en iyi 14 uygulaması listesinde, 
Türkiye’den sadece Turkcell’in 
Merhaba Umut projesi yer aldı.   
UNESCO önümüzdeki aylarda 
internet sitesinde ve etkinliklerinde 
bu 14 başarılı örneğin hikayeleriyle, 
dijital teknolojilerin her eğitim 
seviyesinden insanın hayatını nasıl 
kolaylaştırabileceğini tüm dünyaya 
anlatacak. Turkcell’in hikayesi de 
dahil olmak üzere tüm hikayelerin 
ayrıntıları, sonbaharda UNESCO’nun 
sayfasına eklenecek.

TURKCELL’İN 
‘MERHABA UMUT’ UYGULAMASI 
UNESCO’DA İLHAM ÖYKÜSÜ OLDU

Kadınların ihtiyaç 
duyduğu konularda 

güvenilir ve faydalı 
bilgiler içeren sim 

uygulamasından, 
tüm operatör 

kullanıcıları 
faydalanabilecek.

AKILLI TELEFON UYGULAMASI 
SiM KADINLARA İYİ GELECEK 
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Türkcell Marka 
Yönetim ve 

İletişim Direktörü 
Dilara Demir 

Kısakürek
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Akademi ve İç İletişim Direktörü 
Mehmet Aldanmaz, şunları söyle-
di: “Türk Telekom Akademi olarak 
odağımıza çalışanlarımızı ve onların 
gelişim ihtiyaçlarını alıyor, dünyada-
ki güncel iletişim teknolojilerinden 
faydalanarak onlara eşsiz bir eğitim 
deneyimi sunuyoruz. Çalışanlara ve-
rilen eğitim süresi bakımından dün-
ya ortalamasının üzerindeyiz ve yeni 
iletişim teknolojilerini eğitimlere 
taşıma konusunda öncü bir kurumuz. 
Ülkemizin sınırlarını aşan, kurumsal 
eğitim alanındaki köklü tecrübemizi, 
alanında yetkin iç eğitmenlerimizin 
deneyimini ve özel olarak tasarlan-
mış eğitim programlarımızı yeni 
dönemde kamu kuruluşları ve özel 
sektörle de buluşturmayı hedefliyo-

T
ürk Telekom’un, çalışanları-
nın gelişimine ve eğitimine 
destek vermek üzere faali-
yet gösteren kurumsal okulu 
Türk Telekom Akademi, ku-

rumsal eğitim alanındaki bilgi biriki-
mi ve tecrübelerini aktarmak üzere 
Türkiye’nin önemli kamu kurumla-
rından BOTAŞ ile iş birliğine gitti. İş 
birliği kapsamında Türkiye’nin iki 
köklü kurumu arasında “Eğitim Faa-
liyetlerine Dair İş Birliği Protokolü” 
imzalandı. Ankara’daki BOTAŞ Genel 
Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza tö-
renine, Türk Telekom Akademi ve İç 
İletişim Direktörü Mehmet Aldanmaz 
ve BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ab-
dülkadir Yaylacı katıldı.
İki kurum arasında yapılan iş birliği kap-

ruz. Bu kapsamda Türkiye’nin saygın 
kuruluşlarıyla iş birliği anlaşmaları 
imzalıyoruz. Türk Telekom Akademi 
olarak çalışmalarımızı bir adım öteye 
taşıdığımız bu günde, ülkemizin önde 
gelen şirketlerinden BOTAŞ’la eğitim 
alanında iş birliği yaparak güçlerimi-
zi birleştirmiş olmaktan gururluyuz. 
BOTAŞ eğitimlerimize, ‘Fiber Ölçü 
Tekniği ve Fiber Ek ve Terminasyon 
Eğitimi’ ile başlayacak; sonrasında 
içeriği genişleterek devam edeceğiz. 
Teknik, mesleki ve kişisel gelişim 
programlarımızın yanı sıra güçlü 
liderlik kültürünü yaymak ve ge-
liştirmek amacıyla tasarladığımız 
“Liderler Okulu” gibi eğitim program-
larımızı da kamu kuruluşlarımıza 
sunmayı ve eğitim alanındaki köklü 

samında ilk olarak BOTAŞ çalışanlarına, 
Türk Telekom Akademi’nin tecrübeli 
eğitmenleri tarafından “Fiber Optik Ölçü 
Tekniği” ve “Fiber Optik Ek ve Termi-
nasyon” eğitimleri verilecek. Ağustos 
ayında Türk Telekom Akademi Anka-
ra yerleşkesinde gerçekleştirilecek 
eğitimlerle katılımcıların; fiber optik 
kablonun çalışma prensibi, yapısı, çe-
şitleri, avantajları, bağlantı elemanları, 
ölçümü, fiber optik kablo eki ve termi-
nasyonu uygulamalarıyla ile ilgili bilgi 
ve beceri kazandırılması hedefleniyor. 

“Türkiye İçin 
Değer Yaratmayı Hedefliyoruz”
Türk Telekom Akademi ile BOTAŞ 
arasındaki iş birliği hakkında değer-
lendirmede bulunan Türk Telekom 

tecrübemizle Türkiye için daha fazla 
değer yaratmayı hedefliyoruz.”

“TÜRK TELEKOM AKADEMİ İLE ÇA-
LIŞMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ” 
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ab-
dulkadir Yaylacı, iş birliği hakkında; 
“BOTAŞ Türkiye’nin en büyük kurum-
larından biri. Türkiye’de çok önemli 
hizmetler veren ve stratejik öneme 
sahip varlıkları yöneten bir kurum. 
Bu varlıklar açıkçası bizim insan 
kaynaklarımız ile yönetiliyor. Bu 
yüzden insan kaynaklarımızı eğiti-
me açık, gelişen ve sürekli geliştiren 
bir yapıda bulunmamız gerekiyor. 
Bu noktada kendi alanında uzman-
lık kazanmış kurumlar ile çalışmak 
istiyoruz. Bu konuda kendini ispat-
lamış Türk Telekom Akademi ile ça-
lışmak bizim için çok değerli. Teknik 
personelimizi daha iyi geliştirmek 
ve ileride bunların iş alanlarında 
etkinliklerini ölçmek bizim temel 
hedeflerimizden biri. İlaveten yöneti-
cilerimize ve yönetici adaylarımızın 
da gelişimine katkı sağlamak, kurum 
içi eğitmenlerin eğitilmesi, kendi eği-
timcilerimizle bir düzen kurmak da 
öncelikli hedeflerimiz arasında. Esas 
amacımız ise BOTAŞ’ın insan kay-
naklarını şirketimizi daha da iyi bir 
noktaya taşıyacak temel değer hali-
ne getirmektir. Türk Telekom Akade-
mi ile bugün başlayan iş birliğimizin 
bizi hedeflerimize en doğru şekilde 
ulaştıracağına inanıyor, protokolün 
her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum.” dedi.
“Teknoloji İçin İnsan, İnsan İçin Ge-
lişim” mottosuyla, Türk Telekom 
çalışanlarını bugüne ve geleceğe 
hazırlayarak, kişisel, mesleki ve 
teknik alanda gelişimlerini destek-
leyen Türk Telekom Akademi, ku-
rum içerisinde çalışanlara verdiği 
eğitimlerden farklı kurum ve kuru-
luşların faydalanmalarını sağlaya-
rak tüm Türkiye’ye erişilebilir kıl-
mayı ve sahip olduğu donanım, bilgi 
ve tecrübe ile tasarlanmış eğitim 
içerikleri ve gelişim programlarını 
Üniversite, Özel ve Kamu Kurumla-
rına yansıtmayı hedefliyor.

TÜRK 
TELEKOM VE 

BOTAŞ’TAN 
EĞİTİMDE 
‘FİBER’ İŞ 

BİRLİĞİ 

Türk Telekom 
Akademi 

Telekominikasyon 
ve sektördeki 
tecrübesini ve 

modern eğitim 
teknolojilerinden 

aldığı güçle 
tasarladığı 

eğimlerini, Botaş ile 
paylaşmak üzere 

işbirliği protokolü 
imzaladı. 



K
amu Teknoloji Platformu 
tarafından bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen Uluslarara-
sı Akıllı Şehirler Konferan-
sı, Congressium Ankara’da 

gerçekleşti. Bu yıl “Şehirler İçin İno-
vasyon ve Değişim Zamanı” temasıyla, 
Huawei’nin altın sponsorluğunda ger-
çekleşen etkinlikte kamu kurumla-
rından yerel yönetimlere, özel sektör 
temsilcilerinden üniversitelere kadar 
alanında lider isimlerin katılımıyla 
geleceğin yaşamı ve şehirleri masaya 
yatırıldı. Etkinlikte ‘Sürdürülebilir Şe-
hirler: Akıllı Şehirlerde Başarılı Vaka 
Analizleri’ konulu panelde söz alan 
Huawei Güvenli Şehir Çözüm Direktö-
rü Ufuk Yurtsever, Huawei’nin entegre 
yeni nesil akıllı şehir çözümlerini an-
latırken, Huawei olarak geliştirdikleri 
teknolojilerle akıllı şehirlerin ayrıl-
maz bir parçası olduklarını ifade etti.

“Projeler Türkiye’ye değer katıyor”
Huawei Enterprise akıllı şehir vizyo-
nundan bahseden Yurtsever, büyük 
veri, nesnelerin interneti, telekom 
şebekeleri ve bilgi teknolojileri bile-
şenlerinin harmanlanmasıyla ortaya 
çıkan yeni nesil teknolojileri kullana-
rak nihai amaca ulaşmak istediklerini 
ifade etti. Bu dört alanda da çalışmaları 
bulunduğunu söyleyen Yurtsever, akıl-
lı şehirlerin bugün geldiği noktayı de-
ğerlendirdi ve Huawei’nin akıllı şehir 
çözümlerini anlattı: “Şehirleşmenin 
artmasıyla dünya ekonomisinin yüz-
de 70’i şehirlerden sağlanmaya baş-
ladı. Bugün dünya nüfusunun yüzde 
50’sinden fazlası şehirlerde yaşarken, 
Frost&Sullivan tarafından yapılan 
araştırmalar,  2025 yılında bu oran 
yüzde 57’e yükseleceğini öngörüyor. 
Tüm bu veriler ışığında akıllı şehirle-
rin bugünkü yaşamımızın ayrılmaz bir 
parçası, vazgeçilmezi haline geliyor. 
Huawei olarak,  platform, şebeke ve uç 
cihazlar olmak üzere akıllı şehirler için 
şart olan üç alanda kendimizi konum-
luyoruz. Buna ek olarak iş ortaklarımız 
tarafından geliştirilen her türlü akıl-
lı şehir uygulamasını destekliyoruz. 
Akıllı şehir kavramında Huawei olarak 
müşteri ve iş ortaklarımızın da dâhil 

HUAWEI AKILLI 
ŞEHİR ÇÖZÜMLERİ 

SUNUYOR
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Huawei  güvenli 
şehir çözüm 
direktörü Ufuk 
Yurtsever 
Huawei'nin 
entegre yeni 
nesil akıllı şehir 
çözümlerini 
anlattı.

olduğu üçlü bir işbirliği ile daha verimli 
sonuçlar alınacağını öngörüyoruz. Bu 
sebeple OpenLab dediğimiz, iş ortak-
ları ve müşterilerimizi davet ettiğimiz 
açık inovasyon laboratuarlarını hayata 
geçirdik. Bu laboratuarımızı Almanya, 
Rusya, Meksika, Singapur, S. Arabistan 
ve Güney Afrika’nın ardından geçti-
ğimiz ay İstanbul'da da açtık. İstanbul 
OpenLab’ımızda odak konularımızın 
başında nesnelerin interneti, belediyeler 
ve Telekom operatörleri ile ortak projeler 
geliştirmek geliyor. Tüm ekosistem ve iş 

HUAWEI GÜVENLİ ŞEHİR ÇÖZÜM DİREKTÖRÜ UFUK 
YURTSEVER: “HUAWEI OLARAK,  PLATFORM, ŞEBEKE 
VE UÇ CİHAZLAR OLMAK ÜZERE AKILLI ŞEHİRLER İÇİN 
ŞART OLAN ÜÇ ALANDA KENDİMİZİ KONUMLUYORUZ.”

BU YIL KONUK ÜLKE KATAR OLDU

“Geleceğin Öngösterimi” yola 
çıkan Uluslar arası Akıllı Şehirler 
Konferansı bu yıl “Akıllı Şehir 
360” konseptiyle düzenlenirken, 
binden fazla katılımcıyı ağırladı. 
Katar’ın konuk ülke olarak yer 
aldığı ülkede, Katar’ın başkenti 
Doha’ya 15 km mesafede olan ve 
dünyanın ilk olarak sıfırdan 
kurulan akıllı şehri “LUSAIL CITY” 
örnek akıllı şehir olarak ele alındı. 
25’ten fazla eşzamanlı oturumun 
gerçekleştiği etkinlikte Şehirlerin 
Geleceği, Akıllı Şehirlere 
Adaptasyon:360, Şehirler İçin 
Sosyal İnovasyon, Akıllı 
Şehirlerde Yenilenebilir Enerji, 
Enerji Yönetimi ve Enerji İzleme, 
Akıllı Şehirler İçin Akıllı Data, İklim 
Değişikliği ve Yeşil Şehirler, Trafik 
Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, 
Nesnelerin İnterneti Şehirlerin 
Hizmetinde, Akıllı Şehirlerde 
Sağlık Çözümleri, Akıllı Tarımda 
Nesnelerin İnterneti, Akıllı 
Binalara Dönüşüm, Akıllı Yaşam 
Teknolojileri Bankacılık, 
Perakende ve Akıllı Yaşam 
Teknolojileri gibi başlıklar altında 
geleceğin şehirleri tartışıldı. 
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ortaklarımızı bu fırsattan yararlanmak 
üzere laboratuarımıza davet ediyoruz. 
Ortak projeler ile Türkiye’ye değer kata-
cağımız düşünüyoruz.”
Huawei tarafından geliştirilen akıllı 
şehir projelerine örnekler veren Yurt-
sever, Kenya’da geliştirdikleri Safe 
City Projesi ile suç oranlarında yüzde 
40 azalma, artan şehir güvenliği saye-
sinde turist sayısında ise yüzde 14 ora-
nında artış sağlandığını belirtti. 
Yurtsever Huawei’nin diğer akıllı şe-
hir örneklerini ise şöyle sıraladı:

Pekin e-devlet projesi: Bilgi 
silolarının kullanım ihtiyacı ortadan 
kaldırılarak IT kaynak kullanımı 
yüzde 16 ‘dan yüzde 55’e yükseldi.
Jiaxin Hastanesi Tanı Sistemi 
Bulut Bilişim Projesi: Hasta başına 
maliyetler azalırken, zamandan 
tasarruf edildi.
Nanjing eLTE Projesi: Şehir çapında 
eLTE Telsiz Şebekesi ile Acil 
durumlara müdahale süresi yüzde 
55 azaldı.
Heathrow Havaalanı eLTE Projesi: 20 
bin terminal destekleyen ve gelecek 
teknolojilerine uyumlu ses, video ve 
veri iletişimini sağlayan havaalanı 
telsiz altyapısı kuruldu.
Smart Longgang: Cihaz, şebeke, 
veritabanı, video ve bulut 
yapısını kullanan, eğitim, sağlık, 
ulaşım,yönetim ve güvenlik 
adımlarından oluşan entegre bir 
proje gerçekleştirildi.
Dubai Silikon Vahası Projesi: Proje 
ile akıllı sokak lambaları ile hem akıllı 
aydınlatma, hem WiFi AP, CCTV işlevleri 
bir arada yapılması sağlandı. Ayrıca 
akıllı çöp konteynırları ile çöp toplama 
zamanlarının tayin edilmesi sağlandı.
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Anaerkillik

Fakruzaruret

Bir konu üzerine

Çağrı belgesi

Ağ tabaka

Hayat arkadaşı 

Beyaz

Kuşatma

İlişkisi olan

Yüce, yüksek

Güven, emniyet

Mezra 

Meşime

Avanakça davranış 

Arınmış, 
soyutlanmış

 Biraz ufak

İncelmiş, arıtılmış

İtikat 

Emare

Tümör 

İşinin eri

Dogma

Şaşma bildiren 
bir söz

Bunamış

Rasyo

Ön karşıtı

Siyasi inancını 
gizleyen kimse 

Kermen

Uzaklık bildirir

Çarpan balığı

Yürürlükte olan

Gelecek

Ribonükleik asit

Boru sesi

Utanma

İndiyumun simgesi 

Göçebelerin 
konak yeri

Nitelik 

1965 Ankara 
doğumlu resimde 
gördüğünüz TCDD 
Genel Müdürümüz

Çubuklu çizgileri 
olan kumaş

Paylama, 
azarlama

Ulaşım ve Trafik 
Düzenleme 

Kurulu (ksc.)

Bilginler

        Sayaç

Rey

Siper, herdek

Kısaca ordinaryüs

İlenme, beddua

Posta paketi

Karışık renkli olan

Kiloamperin 
simgesi

Tanrıtanımaz

Bir tabiat olayı

Yücelme

Piyangoda 
bilet değeri 

kadar kazanılan 
ikramiye 

Kişinin geçmişte 
yaşamış olan 

büyükleri 

Yaban 
hayvanlarının 

kendilerine yuva 
edindikleri kovuk

İnandırma işi

Aklama belgesi 

Lahza

Yunan 
mitolojisinde
aşk tanrısı

Toplama 
işlemindeki 
işaretin adı
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