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SEKTÖRDE HANGİ NOKTAYA 
GELDİK?
BU AYKİ KAPAĞIMIZA, 2002 YILINDAN BU YANA 
ULAŞTIRMA, İLETİŞİM SEKTÖRÜNE YAPILAN 
YATIRIMLARIN BÜTÜNÜNÜ TAŞIDIK. SONUÇLAR 
ÜMİT VERİCİ… 

Dünyanın geri kalanının artık bizim için yabancı olmadığı 
dönemlerdeyiz. İnsanlarda farklı coğrafyaları görme, yeni 
yerleri keşfetme isteği her zamankinden daha fazla… 
Bunları yapabilmek ise kişisel imkânların yanı sıra 
yaşadığınız devletin size sağladığı ulaştırma, teknoloji, 
bilişim imkânları ile de ilgili…
Tüm dünyanın ulaşıma, teknolojiye yatırım yaptığı bu 
dönemde Türkiye gibi önemli bir konuma sahip bir ülke 
de geri kalamazdı. Bu ihtiyacı gören yöneticiler 2000’li 
yılların başından itibaren söz konusu alanlara yatırımları 
hızlandırdı. Türkiye, kara, demir, deniz ve havayolları 
yatırımlarıyla atağa geçen, mega ulaşım projelerine imza 
atan, dünyanın en dikkat çeken projeleri hayata geçiren 
önemli bir ülke konumuna ulaştı. YHT, başta olmak üzere, 
MARMARAY, tüneller, duble yollar, havalimanlarının 
yapımı ile ülke ulaşım altyapılarıyla birbirine bağlandı. 
İletişim altyapısına 2003 yılından günümüze kadar 
milyarlarca yatırım gerçekleştirildi. Büyük projelerin 
birbiri ardına devreye alınması da devam ediyor. 
Bağlantı Noktası olarak, bu ayki kapağımıza, 2002 
yılından bu yana ulaştırma, iletişim sektörüne yapılan 
yatırımların bütününü taşıdık. Tek tek birçok projeyi 
sayfalarımıza daha önce de taşıdık ancak bu parçaları bir 
araya getirdiğimizde gördük ki ortaya devasa bir yatırım 
çıkmış. Kapak haberimizde son 10 yılda kara, demir, 
deniz ve havayollarında alınan mesafeye yakından tanıklık 
edebilirsiniz. 
Yaz döneminin son ayını yaşadığımız bu günlerde, seyahat 
sayıları da artıyor. Güvenli, sağlıklı ulaşım için alınması 
gereken tedbirleri göz ardı etmemeniz temennisi ile… 

Hoşçakalın…  

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Borçsuz, faizsiz alışveriş 
için Cep Nakit Kart
Vodafone Cep Merkezleri ve PTT’lerde! 
Güvenli alışveriş yapmak
Vodafone’la işte bu kadar kolay!

Vodafone

Cep Nakit, Vodafone’un PTT ve diğer çözüm ortaklarıyla beraber sunduğu Visa logolu, ön ödemeli bir karttır. Aboneler aktivasyon ve bakiye yükleme işlemlerini Vodafone Cep Merkezleri’nden ve PTT işyerlerinden 
gerçekleştirebilirler. Abonelerin, Cep Nakit Kart’ı aktive edebilmek için cep telefonlarına gelen SMS’i EVET yazarak cevaplamaları gerekmektedir. Cep Nakit Kart ile para gönderimi, Cep Lira yükleme, alışveriş ve para çekme 
işlemleri gerçekleştirilebilir. Para çekme işlemleri PTTmatiklerden ve diğer ATM’lerden gerçekleştirilir. Para gönderimi, Cep Lira yükleme, sorgulama ve kart iptal işlemleri 4848 Ücretsiz Cep Nakit Hattı’ndan gerçekleştirilir. 
Cep Nakit Kart ücreti 5 TL’dir. 15 yaşın üzerindekilere verilir. Cep Nakit Kart’ın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda kart bedeli iade edilmeyecek olup, alınacak yeni karttan da 5 TL kart ücreti alınacaktır. Bir 
GSM numarası üstüne en fazla 3 kart alınır. Cep Nakit Kart’a 35 TL altı günlük ilk 3 para gönderimi ücretsizdir. Diğer tüm para gönderimleri için işlem ücreti 2,5 TL’dir. Cep Nakit Kart bakiyesi PTTmatiklerden ücretsiz olarak 
çekilebilir. Diğer ATM’lerinden 5 TL sabit ücret ve çekilen tutarın %1’i işlem ücreti olarak tahsil edilir. Hareket sorgulama 1 SMS olarak ücretlendirilir. Bakiye sorgulama 4848 üzerinden ücretsiz olup diğer banka ATM’lerinden 
1 TL olarak ücretlendirilir. Cep Nakit Kart’tan yapılan diğer tüm işlemler ücretsizdir. İşlem ücreti alınan para gönderimlerinde gönderim tutarı kadar Vodafone içi dakika abonelerin hattına tanımlanır. Hediye dakikalar  
1 hafta geçerlidir. Cep Nakit Kart aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra Cep Nakit Kart’a yapılacak ilk 5 TL ve üstü bakiye yükleme işlemi karşılığında 250 dk Vodafone yönüne 1 hafta geçerli hediye dakika kazanılır. 
Cep Nakit Kart’la bir yıl içerisinde en fazla 2.000 TL, bir gün içerisinde en fazla 1.000 TL, tek seferde en fazla 250 TL’lik para gönderim işlemi gerçekleşebilir. Cep Nakit Kart’ta anlık en fazla 1.000 TL bakiye bulunabilir. Bir yıl 
içerisinde en fazla 5.000 TL bakiye yüklenebilir. Vodafone ve PTT’nin ürün özellikleri ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Vf Cep_Nakit_Kart_215x275.indd   1 19/06/15   11:51
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MARKALARIN 
INSTAGRAM 
KARNESİ
Son zamanlarda 
popülerliği artan 
sosyal medya 
sitelerinin başında 
Instagram geliyor.         
İlk çıktığı zamanlarda 
kullanıcıların 
efektlerle 
fotoğrafçılığını 
konuşturduğu 
Instagram, bugün 
ticari bir platform 
halini aldı. 
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TÜRKİYE, 
ULAŞIM VE 
ALTYAPI 
PROJELERİYLE 
BÜYÜK BİR 
DEVRİME 
HAZIRLANIYOR
Karayolları, 
demiryolları, 
havayolu ile 
denizyolu 
sektörlerine 
yapılan yatırımlarla, 
Türkiye ulaşım 
alanında çağ atladı.

YOLCULUKLARDA AŞIRI TERLEME KÂBUSUNUZ OLMASIN
Aşırı terleme günlük hayatımızı olumsuz etkileyip yaşam kalitemizi 

düşürdüğü gibi ciddi hastalıkların belirtisi de olabiliyor. 

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN İSTANBUL TWEETLERİ
Birçok konser, müzikal ve gösteriye ev sahipliği yapan İstanbul, 

dünyaca ünlü isimlerin twitter yorumlarına neden oluyor.

TÜRK İNSANI 
BİSİKLETİ SEVDİ
Dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde ve 
özellikle de 
Avrupa’da yaygın 
olarak kullanılan 
bisikletin, 
Türkiye’de de 
kullanımı giderek 
artıyor. 

14

ALFAROMEO MÜZESİ 105 YILLIK TARİHE IŞIK TUTUYOR 
Otomobil sektörünün en köklü markalarından biri olan İtalyan Alfa 

Romeo, 105 yıllık tarihini Milano-Arese’de bu yılın temmuz ayından 
itibaren açılan müzede ziyaretçilere tanıtıyor. 

38
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ÇAĞRI 
MERKEZLERİNDE 
KADIN HÂKİMİYETİ
IMI Conferences 
işbirliğiyle gerçekleştirilen 
araştırma verilerine göre 
Türkiye çağrı merkezi 
sektöründe istihdam 
edilen kadın çalışan sayısı 
52 bine ulaştı. Yüzde 
65’lik bir oranla kadın 
istihdamına öncülük eden 
sektöre ilgi ise her geçen 
gün artıyor.

BİLİŞİMDE TÜRKÇEYE DÖNÜŞ
İngilizcenin hâkimiyetinde olan bilişim sektöründe, türkçe kelimeleri 

kullanmak zor değil.

WİNDOWS 10,                  
190 ÜLKEDE 
KULLANICILARA 
SUNULDU
Cortana, Microsoft Edge, 
Xbox uygulaması, Başlat 
Menüsü, yeni Office Mobil 
uygulamaları ve daha 
birçok özelliğe sahip olan 
Windows 10 ile kullanıcılar 
ve kurumlar önemli işler 
başaracak.
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FERRARI 488 GTB
Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarının 

dİstrİbütörlüğünü yürüten FerMas, Ferrari’nin en yenİ süper spor 
modelİ 488 GTB’yİ 523 bİn 475 Euro’dan başlayan anahtar teslİm 

satış fİyatıyla Ağustos ayından İtİbaren Türkİye’de İlk müşterİlerİne 
teslİm etmeye başladı.

GELECEĞİN  TASARIM VİZYONU, YAŞAMI 
KOLAYLAŞTIRMAKTAN İLHAM ALIYOR

Ofis hayatını kolaylaştırmak için tasarlanan robotlar, 
seyahatlerinize eşlik eden drone’lar, insanüstü işitme kabiliyeti 

sunan kulaklıklar… Bakalım yakın gelecekte bizi daha ne gibi 
inovatif tasarımlar bekliyor?

ÇOCUĞUNUZU SOSYAL MEDYANIN 
TEHLİKELERİNDEN KORUYUN!

Sosyal medyada yazdıkları sebebiyle hakkında dava açılanlar, 
boşananlar, şantaja uğrayanlar ve bunun gibi problemli durumlarla 

karşılaşanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 

58
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TATİL.COM MOBİLE UYUMLU YENİ WEB 
SİTESİNİ YAYINA ALDI 
Metglobal bünyesinde faaliyet gösteren tur operatörü Tatil.
com, internet kullanıcılarının mobil cihazlar üzerinden tatil 
rezervasyonu yapmasını ve tamamlamasını kolaylaştıran, 
mobile uyumlu yeni web sitesini yayına aldı. Kullanılabilirliği 
artırılan web sitesinin en önemli özelliği, internet sayfası 
üzerindeki tüm kampanya ve avantajlara mobil cihazlar 
üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabilmesi ve sade arama 
sonuçları sayesinde internet kullanıcılarının aradıkları bilgiye 
en kolay ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN, İLK 6 AYDA 
YOLCU SAYISINI YÜZDE 17 ARTIRDI 
Elde ettiği yolcu artış oranlarıyla sadece Türkiye’de değil yurtdışında 
da birçok başarı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı, 2015 yılında da aynı başarısını devam ettiriyor. 2014 
yılının ilk 6 ayında toplam 10 milyon 845 bin 33 olarak gerçekleşen 
yolcu sayısı, içinde bulunduğumuz 2015 yılının aynı döneminde 
yüzde 17’lik bir artışla 12 milyon 646 bin 205 oldu. Bu arada sadece 
haziran ayı baz alındığında geçen yıl toplam 2 milyon 185 bin 715 
olarak gerçekleşen yolcu sayısı, yüzde 12 oranında artarak 2015 
yılının haziran ayında 2 milyon 453 bin 500 oldu.

UBERTEKNE İLE BOĞAZ’DA HIZLI ULAŞIM 
DÖNEMİ BAŞLADI 
UBER, İstanbul Boğazı’ndan özel sürat teknesi çağırabilmek için 
lüks deniz taşımacılığı firması Navette-Tezman Holding işbirliği 
yaparak UberTEKNE servisini başlattı. UberTEKNE, diğer Uber 
hizmetleri gibi kullanılacak ve mesafeye göre ücretlendirilecek. 
7-10 kişi kapasiteli teknelerle verilecek hizmet için yaklaşık Bebek-
Kandilli arası 50-60 TL, Ortaköy-Kuzguncuk 50-60 TL, Çırağan-
Ataköy 390-410 TL talep edilecek. Kullanıcılar, diğer Uber 
hizmetlerinde olduğu gibi ücret bölüş seçeneği ile tek bir tuşla bu 
bedeli aralarında paylaşabilecek. UBER, zaman içerisinde 
UberTEKNE sistemindeki sayısını artırmayı hedefliyor.
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GOOGLE ÇEVİRİ İLE DÜNYAYI 
TÜRKÇE GÖRÜN 
Google Çeviri uygulaması ile artık yazılı metinler cep telefonu 
ekranında anında Türkçe olarak görüntülenebiliyor. 
Çevri lmek istenen yazıl ı  metne telefon kamerasını 
doğrultarak anında Türkçe olarak görüntülemeye imkan 
tanıyan Google Çeviri uygulamasını kullanmak için internet 
veya mobil şebeke bağlantısı da gerekmiyor. Desteklenen 
dillerin sayısı son güncellemeyle 7’den 27’ye çıkan 
uygulama ile artık dilediğimiz metnin görsel çevirisine 
Türkçe olarak da erişmek mümkün hale geliyor. 

TEKNOLOJİ ÇAĞININ AŞIKLARI İÇİN                    
AKILLI YÜZÜK 
Giyilebilir ve Akıllı Teknolojilerin yerli markası Quadro, Quadro 
Akıllı Yüzük ürünlerini de tüketicilerle buluşturuyor. Teknolojiden 
kopamayan ve teknoloji ile iç içe yaşayan dijital aşıklardan 
esinlenerek tasarlanmış olan Quadro Akıll ı Yüzükler NFC 
kablosuz iletişim teknolojisiyle çalışıyor. Değerli madenlerden 
üretilmiş olan akıllı yüzükler oldukça şık tasarımlara sahip. 
Teknoloji çağının dijital aşıkları, Quadro SR-98 Akıllı Yüzük 
dokunuşuyla birbirlerinin Android ve Windows Phone işletim 
sistemine sahip akıllı telefonlarına resim ve karakter içerikli özel 
mesajlarını, tarayıcılarındaki linkleri gönderebiliyorlar. 

OYUN GÖRÜNÜMÜNDE KİMLİK HIRSIZI 
SAHTE KOVBOYA DİKKAT (kovboy)
Global antivirüs yazıl ım kuruluşu ESET, Android sistemli 
telefonlara yönelik uygulamaların yer aldığı Google Play 
mağazasında Cowboy Adventure ve Jump Chess oyunları gibi 
davranan iki yeni kötü amaçlı yazılım örneğini tespit etti. ESET’in 
analizine göre bu uygulamalar, içlerinde Facebook kimliklerini 
elde etmeye yönelik truva atları barındırıyor. 
Aslında söz konusu durum bir kimlik avı saldırısı… Android 
cihazlarda bu uygulamalar çalıştırılmaya başlandığında, sahte 
Facebook giriş sayfası görüntüleniyor. E-posta veya telefon bilgisi 
ve şifre isteniyor. Ancak giriş yapan kullanıcıların bilgisi 
Facebook’a değil, bir truva atı yoluyla doğrudan saldırganların 
sunucusuna yönlendiriliyor.

SAHİBİNDEN.COM’DA YILIN 2. ÇEYREĞİNDE 
EN ÇOK RENAULT SATILDI
Sahibinden.com, 2015 yılı ikinci çeyrek sahibindex “vasıta” 
verilerine en çok satılan markaları açıkladı. Verilere göre 
2015 yılının Nisan – Mayıs – Haziran aylarını kapsayan 
döneminde en çok tercih edilen marka Renault oldu. 
Renault’u sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Ford takip etti. Tüketici 
tercihlerinde ise en çok 2012, 2011 ve 2013 model, beyaz 
renkli, yakıt tipi benzin ve LPG araçlar ön plana çıktı. Yüzde 75 
oranla manuel vites, yüzde 54 oranla da Sedan kasa araçlar 
en çok aranan özelliklerde ilk sıraya yerleşti.
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HAVALİMANLARINDAKİ İLK 
KADEME GÜVENLİK NOKTALARI 
KALDIRILDI
Milli Sivil Havacılık Güvenliği Kurulu, iki yeni uygulama 
başlatılmasına karar verdi. Temmuz ayından itibaren 
havalimanı binalarına ilk girişteki güvenlik kontrol 
uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, 1 Eylül’den itibaren yurtdışına 
açık 11 havalimanında, “vücut tarayıcı” cihaz kullanılmaya 
başlanacak. Böylelikle havayoluyla Türkiye’ye gelen ya da 
Türkiye’den yurtdışına çıkan tüm yolcuların vücudunun 
tamamı üzerinde kontrol yapılabilecek. 

/HABER TURU /HABER TURU



TATİLDE DE KULLANICILARIN YÜZDE 
88’İ TWITTER’DA 
Twitter, Türk kullanıcıları arasında yaptığı analizle tatil 
alışkanlıklarını ortaya koydu. Araştırmaya göre Türk Twitter 
kullanıcılarının yüzde 88’i tatilde de Twitter’dan vazgeçmiyor. 
Bu kullanıcıların yüzde 95’i ise tatilde mobil aygıtlarıyla 
Twitter’a erişiyor. Peki kullanıcılar tatilde Twitter’ı en çok ne için 
kullanıyor? Analize göre yüzde kullanıcıların yüzde 42’si tatil 
bölgesindeki lokal aktiviteleri aramak için kullanırken yüzde 
37’si local restorant ve önerileri araştırıyor. Kullanıcıların dörtte 
biri ise özel fırsatları takip ederken 5’te biri ise seyahat vasıtası 
bulmak ve güncel seyahat bilgilerini takip etmek için 
kullanıyor. Türk kullanıcıların yüzde 73’ü ise Twitter’da bir 
promosyon gördüklerinde teklifi değerlendirdiklerini söylüyor.
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İNTERNETTEN EN ÇOK CEP TELEFONU 
ALIYORUZ 
Tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan 
sahibindex “alışveriş” verilerine göre, 2015 yılının ikinci çeyreğinde 
en çok cep telefonu satıldı. Cep telefonunda en çok tercih edilen 
marka ortalama 680 TL’lik satış fiyatıyla Samsung olurken, onu 
Apple, LG ve Nokia takip etti. Akıllı telefonlar içinde ise en çok 
satılan cep telefonu altın renkli iPhone 5S oldu. Satışı gerçekleşen 
cep telefonlarında Android işletim uygulamalı, dokunmatik ekran 
en çok tercih edilen özellikler arasında yer aldı. İncelenen 
dönemde sahibinden.com kullanıcıları dizüstü bilgisayarda en 
çok HP markasını tercih etti. Netbook’larda Acer, Tablet PC’de de 
Apple kullanıcıların ilk tercihi oldu. Klasik severlerin tercihi SLR 
fotoğraf makinelerinde ise en çok satılan marka Canon oldu. 
Canon’u, sırasıyla Nikon ve Sony takip etti.

İETT OTOBÜSLERİNDE “KARAKUTU” 
DÖNEMİ BAŞLIYOR 
İETT, uçaklarda kullanılan kara kutu sistemini otobüslerde 
uygulayarak devrim yapmaya hazırlanıyor. “Sürdürülebilir Toplu 
Taşıma İçin Karakutu Geliştirilerek Sürüş Güvenliği ve Yakıt 
Tasarrufu Sağlanması” projesi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 
tarafından desteklenecek. Projenin hedefleri öncelikli olarak yol ve 
sürüş güvenliğinin artt ırı lması, kaza sayılarının ve bakım 
giderlerinin düşürülmesi, yolcu konforunun artırılması, yakıt 
tasarrufunun sağlanması olarak belirlendi.

5G TEKNOLOJİSİNDE TÜRK BİLİM 
İNSANLARININ BAŞARISI (5g)
Tolga Dinç ve Samet Zihir, 5G ve ötesindeki kablosuz 
iletişim teknoloji leri alanında fonksiyonellik ve güç 
özellikleri ile ulaşılabilecek en yüksek performansa sahip 
devreleri geliştirdi. Geliştirilen bu devreler, günümüzdeki 
en yüksek mobil iletişim standardı 4G/LTE’nin bir sonraki 
adımı olan 5G teknolojisinin çalışma frekansı olacağı 
tahmin edilen 60GHz’de çalışıyor. Bu yüksek frekans 5G 
standardı ile HD kalitesindeki videoları bir saniye içinde 
cep telefonumuza indirebileceğiz. Ayrıca bu teknoloji ile 
günümüzde kullanılan çok yüksek maliyete sahip sistemler 
çok daha ucuz ve yüksek performanslı sistemler ile 
değiştirilebilecek.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI FERCO 
MOTO DAY’DE BULUŞTU 
Vespa, Moto Guzzi, Aprilia ve Piaggio’nun Türkiye distribütörü 
Ferco Motor, motosiklet tutkunlarını Gis Park’ta düzenlenen 
Ferco Moto Day etkinliğinde bir araya getirdi. Festival; test 
sürüşleri, eğlenceli aktiviteler ve sürprizlere sahne oldu. Bu yıl 
ilki düzenlenen festivalde Moto Guzzi V7II ve diğer modeller 
ziyaretçilerin deneme amaçlı kullanımına açıldı. Altın Elbiseli 
Adam Barkın Bayoğlu’nun moderatörlüğünde ve DJ Burak 
Erkut’un performansı eşliğinde gerçekleşen festivale Tamer 
Karadağlı ve Arzu Balkan gibi ünlü isimler katıldı.

EN UZUN VİDEOYU TÜRKLER İZLİYOR 
Interactive Advertising Bureau’nun 24 IAB ülkesinin ortak 
katılımıyla gerçekleştirdiği, mobil video tüketimini küresel 
ölçekte irdeleyen araştırmaya göre, mobil ekranlar genel 
kanının aksine düzenli olarak uzun videolar izlemek için de 
kullanılıyor. Katılımcıların yüzde 36’sı telefonlarıyla günlük 
veya daha sık olarak 5 dakika ya da daha uzun süreli videoları 
izlediklerini söylüyor. Akıllı telefonlardan uzun süreli video 
seyredenlerin arasında Türkiye, Finlandiya, Çin, Rusya ve 
Singapur izleyicileri başı çekiyor. Hatta uzun metrajlı film ya da 
te lev izyon programlar ın ın bölümler i  de te lefondan 
izlenebiliyor. Film ve program izleme konusunda özellikle 
Çinliler ön plana çıkıyor.

DİJİTAL REKLAM AVRUPA’DA 
BİRİNCİLİĞE OYNUYOR
Avrupa dijital reklam yatırımlarını kapsamlı biçimde irdeleyen 
AdEx Benchmark 2014 Raporu yayınlandı. 2006 yılından bu 
yana Avrupa dijital reklamcılık sektörünün büyüklüğünü 
raporlayan IAB Avrupa’nın, IHS Technology işbirliği ile 
yayınladığı rapora göre, Avrupa dijital reklam yatırımları 2014 
yılında yüzde 11,8 ile beşinci kez çift haneli büyüme kaydetti ve 
30,7 milyar Avro’ya ulaştı. Sektörün 2013 yılındaki büyüme oranı 
yüzde 11,9, hacmi ise 27,3 milyar Avro’ydu. Rapor, Avrupa’da 
dijital reklamcılığın giderek güçlendiğini ortaya koyarak, 
sektördeki pozitif büyümeyi destekledi. AdEx Benchmark 2014’e 
göre, gelişmekte olan ülkeler dijital reklamcılık teknolojilerinden 
yararlanarak gelişmiş ülkelere önderlik etti ve böylece sektörün 
sürdürülebildiğine de önemli bir katkı sağladı.

ÇORBANIZDA IBM’İN DE  
TUZU BULUNSUN 
IBM ve ABD’de yayımlanan mutfak dergisi Bon Appétit, 
bugün kavramsal bilgi işlem alanında türünün tek örneği 
olan Chef Watson yemek tarifi uygulamasının, artık yeni 
lezzetleri seven herkese açık olduğunu duyurdu. Kavramsal 
bilgi işlem sistemi desteğiyle çalışan web uygulaması 
sayesinde IBM, teknolojinin yardımıyla insan yaratıcılığının 
geliştirilebileceğini kanıtlıyor. Herkesin kullanımına açık 
ücretsiz uygulama, malzemelerin farklı yemeklerde ve 
pişirme stillerinde nasıl kullanıldığı konusuna ek olarak Chef 
Watson, Bon Appétit Dergisi’nin veritabanında bulunan 10 
bin tarifi anlayacak şekilde eğitildi.

/HABER TURU /HABER TURU
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KARAYOLLARI, DEMİRYOLLARI, HAVAYOLU İLE DENİZYOLU SEKTÖRLERİNE YAPILAN 
YATIRIMLARLA, TÜRKİYE ULAŞIM ALANINDA ÇAĞ ATLADI. 

Kara, demir, deniz ve hava yolları yatırımlarıyla atağa 
geçen Türkiye’de mega ulaşım projeleri büyük bir 
hızla devam ediyor. Son yıllarda toplam 221.3 milyar 
TL yatırımla hayata geçirilen projelerle ülke ulaşım 

altyapılarıyla birbirine bağlanıyor. Ülke açısından hayati önem 
taşıyan iletişim altyapısına 2003 yılından günümüze kadar 
toplam 221.3 milyar TL yatırım yapılarak birbirine bağlanan 
bölgelerde büyük projeler birbiri ardına devreye alınıyor.
Tarımdan turizme, sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa 
diğer bütün sektörlerin itici gücü olan ve Türkiye’nin kalkınma 

hedeflerinin lokomotifi olarak ön plana çıkan iletişim altyapıları 
için 2003 yılından bu yana 221,3 milyar TL’lik yatırım yapıldı. 
Ekonomi açısından büyük önem taşıyan bu yatırımları her yıl 
katlanarak büyüyor. Yatırım tutarlarının ayrıntılarına bakmak 
gerekirse, karayolu sektörüne 140 milyar TL, demiryolu 
sektörüne 42 milyar TL, havayolu sektörüne 11,7 milyar TL, 
denizyolu sektörüne 3,3 milyar TL, haberleşme sektörüne ise 
24,3 milyar TL olarak gerçekleştirildi.
İşte Türkiye genelinde biten ve devam eden ulaşım ve altyapı 
projeleri…

ULAŞIM VE ALTYAPI PROJELERIYLE 
BUYUK BIR DEVRIME 

TURKIYE,

[ ERTUĞRUL ARSLAN ]

HAZIRLANIYOR

KARAYOLLARI 

HAVACILIK

DEMİRYOLLARI

DENİZCİLİK

/KAPAK /KAPAK
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Türkiye’nin 12 yıl önce toplam 6.101 km olan bölünmüş 
yolu, günümüze kadar hızlı bir büyüme yaşayıp, yeni 
yatırımlarla katlanarak arttı. Toplam bölünmüş yol 
uzunluğuna 17.615 km ilave edilerek 23.716 km’ye ulaştı. 

12 yıl önce sadece 6 il bölünmüş yollar ile birbirine bağlıyken 
bugün 75 il birbirine bölünmüş yol ile bağlandı.
Yeni yatırımlarla birlikte yolların standardının yükselmesinin 
önemli kazanımları oldu. Bölünmüş yol hamlesinden önce 
yollarda ortalama hız 40 km/s olarak görülürken bu hız 
günümüzde 80 km/ye ulaşarak iki kat arttı.

OTOYOL AĞI ÜLKEYİ KUŞATIYOR
Türkiye’nin şu anda 2.282 km olan otoyol ağı uzunluğunun 
2023’te yaklaşık 4 kat artarak 8.030 km’ye ulaşması 
hedefleniyor. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kafkasya, 
Uzak Doğu, Akdeniz ülkelerini birbirine bağlayan doğal 
köprü konumunda... Bu konum Türkiye’ye uluslararası 
transit-taşımacılık alanında doğu-batı ve kuzey-güney 
akslarında stratejik bir önem kazandırıyor. Bu nedenle 
Türkiye’nin dört bir yanını otoyol ağıyla kuşatmak hayati 
önem taşıyor.

ÖNCELİK NÜFUSU YÜKSEK OLAN MARMARA’DA
Otoyol ağının uzunluğu 2.282 km. Hedef yılı 2023’te 
8.030 km otoyol ağı olarak planlanıyor. Öncelik nüfusun 
en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’ne veriliyor. Bu ağın 
en önemli parçaları olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 
(433 km) ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar 
yoğun şekilde sürüyor. Bu kuşağın diğer bir önemli 
bölümü olan ve üzerinde demiryolu da bulunan Çanakkale 
Köprüsü’nün de yer aldığı güzergâhta proje çalışmaları 
tamamlamak üzere.

KAPIKULE HABUR’A BAĞLANIYOR
Çok yakın bir gelecekte ihalesi tamamlanacak Yap-İşlet-
Devret (YİD) projeleri için çalışmalar son aşamaya geldi. 
Özellikle Ankara-Niğde Otoyolu’nun devreye girmesiyle 
Batı ile Güneydoğu arasındaki otoyol seyahatinin kesintisiz 
hale gelmesi sağlanacak. Otoyol, Edirne’den başlayan 
TEM (Trans European Motorway) Otoyolu’nun İstanbul-
Bolu-Ankara-Pozantı-Adana-Gaziantep-Şanl ıurfa 
kesiminin yapılmayan tek bölümü. İleride yapılması 
planlanan Şanlıurfa-Habur kesimi de tamamlandığında, 
Kapıkule’den başlayan TEM Otoyolu Suriye sınırındaki 
Habur’a uzanacak. 

İSTANBUL-İZMİR BİRBİRİNE OTOYOLLA BAĞLANIYOR 
Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasındaki karayolu trafiğini 
daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirecek olan İstanbul-
Gebze-İzmir Otoyolu Türkiye’nin gerçekleştirmekte olduğu 
devasa projelerden birisi. Proje devreye girdiğinde ülkenin iki 
sanayi ve ticaret bölgesini birbirine daha hızlı ve konforlu bir 
şekilde bağlamış olacak.
384 km otoyol ve 49 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 
433 km uzunluğundaki proje YİD modeli ile gerçekleştiriliyor. 
İzmit Körfez Geçişi’ni de kapsayan otoyol, güzergâh üzerinde 
Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa gibi illerin de ekonomik ve 
sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacak. Bu projenin 
tamamlanmasıyla İstanbul-İzmir arası 8 saatten 3,5 saate, 
İstanbul-Bursa arası 2,5 saatten 1 saate inecek  

TÜRKİYE TÜNELLER ÜLKESİ OLUYOR
Türkiye zorlu bir coğrafyaya sahip... Köprü, tünel ve viyadükler 
bu tür zorlu coğrafyanın aşılmasında önemli birer araç. Çok kısa 
mesafeli gibi görünen bir tünel, köprü ya da viyadük aslında 
süre ve yol bakımından çok önemli tasarruf sağlayabiliyor. 
Örneğin sadece 2015 yılında tamamlanacak tüneller ile yol 
mesafesinde 62 km ve seyahat süresinde 4 saat 35 dakika 
kısalma sağlanacak. 2003’te toplam uzunluğu 50 km olan 83 
tünel vardı. 2014 sonu itibarıyla toplam uzunlukları 207 km. 
olan 227 tünel var.

HEDEF 470 TÜNEL
2015 yılında 284 km uzunluğunda 114 tünelde çalışma 
yapılacak. 128 km uzunluğunda 62 tünel tamamlanacak. 
Cumhuriyetin 100. yılında 700 km uzunluğunda 470 adet 
tünel olacak. 

440 KM VİYADÜK UZUNLUĞU
2003’te 5.967 adet köprü ve viyadük vardı. Uzunlukları 
toplamı 311 km idi. Bu sayı 7.723’e yükseldi. Toplam 
uzunlukları da rekor artışla 440 km’ye çıktı. 2015’te toplam 
95 köprü  (8.500 m) inşa edilecek. 30 köprünün onarımı, 
200 köprünün bakımı ve 15 tarihi köprünün restorasyonu 
tamamlanacak. 

YOLLARDAKİ HIZ 2 KAT 
YÜKSELDİ

KARAYOLLARI 

12 YIL ÖNCE SADECE 6.101 KM OLAN BÖLÜNMÜŞ YOL, GÜNÜMÜZDE YAKLAŞIK 3 KAT 
ARTARAK 23.716 KM’YE ULAŞTI.
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2015’TE TAMAMLANACAK TÜNELLER VE 
GÜZERGÂHLARI:
Karahan Tüneli (Malatya-Kayseri)
Cankurtaran Tüneli (Hopa-Borçka)
Salmankaş Tüneli (Trabzon-Araklı-Bayburt)
Sapça ve Üzülmez Tünelleri (Kastamonu-Zonguldak)
Ovit Tüneli (Rize-Erzurum-Mardin)
Erkenek Tüneli (Malatya-Adıyaman)
Cudi Tünelleri (Cizre-Şırnak)
Ilgaz Tüneli (Kastamonu-Çankırı)
Kasımpaşa Tüneli (İstanbul -Beyoğlu)
Kahramanmaraş-Kayseri Tünelleri (Kahramanmaraş-Kayseri)
Mersin-Antalya Tünelleri (Mersin-Antalya)
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Cumhuriyetin ilk yıllarında çok hızlı bir gelişme 
ivmesi gösteren demiryolu hamlesini günümüzde 
yeniden canlanıyor. Avrupa ile Anadolu arasında 
kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığına yönelik 

Yüksek Hızlı/Hızlı Tren hatları devreye alınıyor. Orta Asya 
ve Ortadoğu ülkeleri ile gerçekleştirilen uzun mesafe 
taşımalarda demiryolundan yararlanılmasına yönelik 
projeler hız kazanıyor. Limanlar ile metropoller arasında 
yük taşımacılığına olanak sağlayan hatların geliştirilmesi 
çalışmaları sürüyor.

Ülke genelindeki mevcut hatlar da yenileniyor. 2004’ten 
bu yana döşenen anahat uzunluğu 1.759 km’ye yükseldi. 
Yıllık ortalama 175 km yeni hat döşenirken, 2.712 km’lik 
yol üzerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. 

MEGA PROJE MARMARAY
Asrın Projesi Marmaray 29 Ekim 2013’te hizmete girdi. 
İki kıta arası 4 dakikaya indi. Günde ortalama 120 bin 
olmak üzere, açıldığı günden bugüne kadar 58 milyon 
yolcu taşıdı Marmaray. Olası en yüksek depreme dayanıklı, 

en son teknoloji ile inşa edilen dünyanın en özgün ulaşım 
projesi. Dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle Asya ile 
Avrupa’yı denizin altından birleşti. Mega proje genişleme 
planıyla birlikte İstanbul’un kent içi raylı sistem omurgasını 
oluşturuyor. Marmaray’ın Metro ve YHT hatlarıyla 
entegrasyon çalışmalarıysa devam ediyor.
Projenin kazı çalışmalarında İstanbul’un bilinen tarihi 
6.500 yıldan 8.500 yıla çıktı. Londra-Pekin arası kesintisiz 
İpek Demiryolu Hattı’nın en önemli unsuru olan Marmaray, 
Türkiye’nin övüneceği projeler arasında ilk sıralarda yer 
alıyor. 

YÜKSEK HIZLI TREN
2009’da hizmete açılan Ankara-Eskişehir YHT hattını 
2011’de Ankara-Konya YHT hattı izledi. Ardından 
Eskişehir-Konya YHT hattı işletmeye açıldı. Eskişehir-
İstanbul Hattının da Temmuz 2014’te hizmete verilmesiyle 
birlikte ülkenin en büyük kenti olan İstanbul ile Başkent 
Ankara arasında Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği başlamış 
oldu
Konvansiyonel trenlerle 13 saat olan Konya-İstanbul 
arasındaki seyahat süresini 4 saat 15 dakikaya indiren 
Yüksek Hızlı Tren seferleri 17 Aralık 2014 tarihinde hizmete 
verildi. YHT ve HT hat uzunluğu bu hatlarla birlikte 1.213 
km’ye ulaştı. Türkiye dünyada 8. Avrupa’da 6. Yüksek Hızlı 
Tren işletmecisi ülke konumuna geldi. 513 km’lik Ankara-
İstanbul YHT projesiyle ülkenin en büyük iki kenti birbirine 
bağlandı. İstanbul-Ankara arası 3,5 saate indi.

ANADOLU’YA DA YAYILIYOR
Yüksek Hızlı Tren ağı Türkiye’nin doğusuna doğru da ilerliyor. 
Küçük Asya ile İpek Yolu güzergâhındaki Asya ülkelerini 
birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından biri 
Ankara-Sivas YHT hattı… Hat tamamlandığında 603 km’lik 
Ankara-Sivas demiryolu 405 km’ye düşecek ve seyahat 
süresi 12 saatten 2 saate inecek. Hattın bitiş yılı olarak 
2017 hedefleniyor. Bu hat, Sivas-Erzincan ve Erzincan-
Erzurum-Kars Hızlı Tren hatları üzerinden Bakü-Tiflis-
Kars Demiryolu Projesi’yle eklemlenecek. 
Ankara-İzmir YHT hattının ilk etabı olan Ankara-
Afyonkarahisar bölümünü 2017’de, Afyonkarahisar-
İzmir bölümünü ise 2020’den önce bitirilecek. Hat 
tamamlandığında 824 km’lik 14 saat süren yol 3 saat 30 
dakikaya inecek. Ankara-İzmir arası demiryolu mesafesi 
624 km’ye düşecek. 

YÜKSEK HIZLI TREN KUZEY’E İLERLİYOR
Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Kuzey Hattı Demiryolu 
projesiyle havayolu ile rekabet edebilecek çok hızlı demiryolu 
ulaşımı sağlanmış olacak. Mevcut YHT den daha kısa ve hızlı 
olacak bu hat YİD kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu projeyle 
bölgede planlanan diğer hızlı tren hatlarıyla belirli noktalarda 
entegrasyon sağlanarak pek çok şehre erişilebilmesi 
mümkün olacak.

MARMARA DEMİRYOLU RİNGİ
Aynen otoyollarda olduğu gibi demiryolları için de 
Marmara Denizi’ni çevreleyecek bir ring oluşturulması 
yeni dönemde üzerinde önemle durulan projelerden 
biri olarak ön plana çıkıyor. Bu ringin oluşturulmasını 
sağlayacak en kritik adım Çanakkale Boğazı’nın geçilmesi 
olarak gösteriliyor. Bu amaçla çalışmalarına başlanan 
Çanakkale Asma Köprüsü üzerinde demiryolunu da 
barındıracak. Böylece Marmara Denizi’ni çevreleyecek 
demiryolu ringinin en önemli halkaları tamamlanmış 
olacak.
Bu ringin kuzey kesimini; Ankara-İstanbul mevcut 
demiryolu hattından Köseköy İstasyonu öncesi 
ayrılıp İzmit’in kuzeyinden geçerek Beykoz’da Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’ne, sonrasında da İstanbul Yeni 
Havalimanı’na ve Halkalı’ya olan bağlantıyı sağlayacak 
proje oluşturuyor. 

200 KM/S’LİK HIZLI TREN
Demiryollarında, Yüksek Hızlı Demiryolu atılımını 
perçinlemek için Hızlı Demiryolu projesi başlatıldı. 200 
km/s hız yapılabilen hatlarla özellikle yük taşımacılığında 
Türkiye’nin hızına hız katacak ve rekabet gücünü artıracak 
bir hamle olan bu projeyle demiryollarının etkinliği daha 
da artacak. Hızlı Demiryolu hatları, ülkemizi Habur’dan 
Kapıkule’ye kadar, ülkenin bir ucundan öteki ucuna aşama 
aşama saracak. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu 
hak ettiği noktaya ulaşacak. 

LOJİSTİK MERKEZLER SEKTÖRÜ BÜYÜTECEK
Türkiye’nin kalkınma planlamaları arasında lojistik 
merkezler önemli bir yer tutuyor. Lojistik sektörü hızla 
gelişiyor. Diğer ulaşım sistemleriyle entegre bir demiryolu 
hizmeti sunmak ve kombine taşımacılığı geliştirmek 
için lojistik merkez yapımı ile önemli sanayi ve üretim 
merkezlerinin demiryolu ağımıza bağlantıları yapılıyor. 
Demiryoluyla yük taşımacılığını artırmak amacıyla 20 
yerde lojistik merkez kurulmasını planlanıyor. Bunlardan 
yedisi hizmet vermeye başladı. Samsun, Uşak, Denizli 
(Kaklık), Köseköy, Halkalı, Eskişehir (Hasanbey) ve 
Balıkesir (Gökköy) şu anda çalışmalarını sürdürüyor. 
Bozüyük, Mardin, Erzurum, Mersin (Yenice), İzmir 
(Kemalpaşa) lojistik merkezlerinde inşaat işleriyse 
devam ediyor. Diğer lojistik merkezlerle ilgili ihale, proje 
ve kamulaştırma çalışmaları da sürüyor.

DEMİRYOLLARI GELİŞİP 
HIZLANIYOR

DEMİRYOLLARI

HIZLI VE YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİYLE DEMİRYOLLARI ATAĞA KALKARKEN, 2004’TEN 
GÜNÜMÜZE DÖŞENEN ANAHAT UZUNLUĞU 1.759 KM’YE YÜKSELDİ.

/KAPAK /KAPAK

HIZLI TRENLER KAÇ YOLCU TAŞIDI?
Ankara-İstanbul: 1,4 milyon 
Ankara-Eskişehir: 11,4 milyon
Ankara-Konya: 5,8 milyon
İstanbul-Konya: 169 bin
Konya-Eskişehir: 446 bin
TOPLAM: 19,2 milyon
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Son 12 yılda havacılık dünyada yılda ortalama yüzde 
5 büyürken, ülkemizde yüzde 15 seviyesinde büyüdü. 
Türkiye, dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme 
performansı gösterdi. Birçok gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkede havacılık sektöründe kriz yaşanırken Türkiye’de 
havacılık sektörü büyümeyi sürdürüyor. Bu büyümenin 
getirdiği taleplerin karşılanması için havacılık sektöründe 
altyapının geliştirilmesinde özkaynaklar dışında Kamu-Özel-İş 
Birliği projelerine ağırlık veriliyor. Aktif havalimanı sayısı 26’dan 
53’e çıkarken terminaller de modern yüzüne kavuşuyor. 
2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi 
doğrultusunda, havacılık sektöründeki faaliyetler havacılık ve 
uzay teknolojileri alanını da kapsayacak şekilde genişliyor.

166 MİLYON YOLCU REKORU
2003’te iç hatlarda 9.15 milyon yolcu taşınıyordu. 2014’te bu 
sayı 86 milyona çıktı. Dış hatlarda da büyük gelişme kaydedildi. 
2003 yılında dış hatlarda 25,3 milyon yolcu taşınıyordu. Şimdi 
ise 80 milyon. Toplam yolcu trafiği 34.44 milyondu, 166 
milyonu aştı. Hava ulaştırma anlaşmaları bulunan ülke sayısı 
81’den 165’e yükseldi. Büyük gövdeli uçak sayısı iki buçuk 
kattan fazla artarak 162’den 423’e çıktı.

İÇ HATLARDA DA REKOR
Yurtiçinde 2003 yılında sadece THY ile 2 merkezden 26 
noktaya uçabiliyordu. Bugün 6 tarifeli havayolu şirketi ile 7 

Dış ticaretinin önemli bir bölümünü denizyolu ile yapan 
Türkiye’nin, küçük limanlarla ya da iskelelerle deniz 
ticaretinde istediği noktaya gelmesi mümkün değildi. 
Bu sebeple yeni limanların yapımına hız verildi. Kıyı şeridi 

olan her bölgede en az birer adet ana aktarma limanı tesis 
edilmeye başlandı. Bu projeler coğrafyanın sağladığı avantajın 
ekonomik alana yansıtılmasının önemli birer örneği olacak.

KANALİSTANBUL PROJELENDİRİLİYOR
KANALİSTANBUL, İstanbul’un batısında, Karadeniz ile Marmara 
Denizi arasında inşa edilecek. Bu büyük hamle, yalnızca bir 
ulaşım projesi olarak değerlendirilmiyor. Aynı zamanda 
bayındırlık, tarım, eğitim, istihdam, şehircilik, aile, konut, kültür, 
turizm, çevre gibi birçok sektörü ilgilendiren entegre bir proje 
olarak tüm dikkatleri üzerine topluyor. Proje ile İstanbul 
Boğazı’ndaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi 
trafiği minimize edilecek, Boğazı geçmek için Marmara’da 
demirleyen gemilerin yarattığı çevre kirliliği ortadan kalkacak. 

YENİ YAŞAM ALANLARI
KANALİSTANBUL ile yapılacak kentsel dönüşüm sonucu yeni 
yaşam alanları oluşturulacak. Kanal çevresinde modern yaşam 
alanları, kongre, festival ve fuar merkezleri, oteller, spor tesisleri 
yeni konutlar yapılacak. İstanbul’un doğu ve batı yakasında 
2 yeni şehir kurulacak. Yapılacak köprüler ile karayolu ve 
demiryolu ulaşımında da sıkıntı oluşmayacak. Ortalama 
genişliği 400 metre olan projede kanal uzunluğuysa 43 km 
olarak planlanıyor. Proje ile ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor.

KUZEY EGE ÇANDARLI LİMANI
Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı konteyner limanlarından 
olacak Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın temeli 2011’de atıldı ve ana 
mendirek tamamlandı. Burayı, Avrupa ile Orta Doğu arasındaki 
potansiyel trafikten kaynaklanan kombine taşımacılık zincirinde, 
aktarma merkezi olarak işletilmesi planlanıyor. İlk aşamada 
etaplar halinde 4 milyon TEU/Yıl kapasiteli olacak limanın nihai 
kapasitesi 12 milyon TEU/Yıl olacak. YİD modeliyle yapılacak 
liman üstyapısı bittiğinde ülkemizin en büyük dünyanın sayılı 
limanlarından biri olarak hizmet vermeye başlayacak.

FİLYOS LİMANI BAŞLIYOR
Karadeniz’in çıkış kapısı 25 milyon Ton/Yıl nihai kapasiteli 
Filyos Limanı’nın da yapımına başlanıyor. Filyos Limanı hem 
Marmara limanları ve boğazların yükünü hafifletecek hem de 

merkezden 53 havalimanına uçmak mümkün. İç hatlarda 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye… 2003 yılında 
sadece Ankara Esenboğa ve İstanbul Atatürk merkezlerinden 
26 noktaya uçmak mümkünken bugün Ankara Esenboğa, 
İstanbul Atatürk havalimanlarına ilaveten; İstanbul Sabiha 
Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Adana ve Trabzon 
havalimanlarından 53 havalimanına uçmak mümkün.

6 HAVAYOLU ŞİRKETİ
2003 yılında 2 havayolu şirketi ile yurt dışında 60 noktaya 
uçuyordu. Yurt dışı uçuş ağı 6 havayolu şirketiyle 108 ülkede 
237 noktaya ulaştı. Bu alanda yüzde 294’lük artış sağlandı. 
Bu uçuşların çoğunluğunu gerçekleştiren THY artık küresel 
ölçekte bir şirket, dünya çapında değerli bir marka…

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI BÜYÜK ATILIM
Temeli geçtiğimiz yıl atılan İstanbul Yeni Havalimanı, 
tamamlandığında bir dünya rekoru da kıracak. 2017’de ilk 
etabı devreye girecek mega proje tamamlandığında yılda 150 
milyon yolcuya hizmet verecek. Havalimanın temeli 7 Haziran 
2014 tarihinde atıldı. İstanbul’u dünyanın transit merkezi 
yapacak Yeni Havalimanı tamamlandığında yıllık 150 milyon 
yolcu kapasite ile hizmet verecek. 29 Ekim 2017’de ilk etabının 
devreye alınması planlanıyor. Yapılacak yeni havalimanı uzun 
gelecekteki ihtiyaçlarda göz önünde bulundurularak tasarımı 
yapıldı. 

Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin, demiryolu ağı 
üzerinden güneye ve Orta Doğu’ya ulaşmasını sağlayacak. 
Filyos, aynı zamanda geri sahasında oluşturulması planlanan 
sanayi bölgesi faaliyetleri nedeniyle bölgesel kalkınma projesi 
olarak devreye girecek. Bu liman Batı Karadeniz illerinin 
gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak.

MERSİN KONTEYNER LİMANI
Liman, Doğu Akdeniz, Orta Asya ve Orta Doğu’ya yönelik 
gelecekteki talebi karşılamak üzere, elverişli konumu nedeniyle 
konteyner aktarma merkezi olarak planlandı. Türkiye’nin 
Akdeniz’deki kapısı olacak liman önemli bir görev üstlenecek.

YAT LİMANLARI ARTIYOR
Yüksek gelirli turist gruplarını ülkeye çekebilmek ve Akdeniz 
havzasında oluşan yat turizmi pastasından daha fazla pay 
alabilmek için kıyılar modern, her türlü altyapısı tamamlanmış 
yat limanlarıyla donatılıyor. Bu yat limanlarını kamu kaynağı 
kullanmadan Kamu-Özel Sektör İşbirliği kapsamında YİD modeli 
ile gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede yapılan yatırımlarla 2003 
yılında 8.500 olan yat bağlama kapasitesi 17.700’e çıkarıldı.
Sırada Balıkesir Avşa Adası, Silivri,  İzmir Çeşme Şifne, Tekirdağ 
yat limanları var. Daha birçok yat limanının da etüt proje 
çalışmaları devam ediyor. 

HALİÇ YAT LİMANI KOMPLEKSİ OLUYOR
Tarihte İstanbul’un en önemli dinlence ve sosyal aktivite 
merkezi olan Haliç yeniden canlanıyor.  Kültürel ve tarihi 
değerlerin ortaya çıkarılması, insanların Haliç kıyısıyla 
buluşturulması ve İstanbul’un kültür sanat ve turizm merkezi 
olma hedefinde önemli bir rol üstlenecek Haliç Yat Limanı 
Projesi’nin yapımı devam ediyor.

HAVAYOLU BÜYÜMESİNDE 
DÜNYA REKORU KIRILDI

ÜÇ DENİZE BÜYÜK LİMAN

HAVACILIK

DENİZCİLİK

TÜRKİYE’NİN AKTİF HAVALİMANI SAYISI SON 12 YILDA 36’DAN 53’E ÇIKTI. HAVACILIK 
SEKTÖRÜ DÜNYADA YÜZDE 5 BÜYÜME GÖSTERİRKEN TÜRKİYE YÜZDE 15 

BÜYÜYEREK REKOR KIRDI.

YENİ LİMANLARIN YAPIMINA HIZ VERİLDİ. KIYI ŞERİDİ OLAN HER BÖLGEDE EN AZ BİRER ADET 
ANA AKTARMA LİMANI TESİS ETMEYE BAŞLANDI.

/KAPAK /KAPAK
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Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ve özellikle de 
Avrupa’da yaygın olarak kullanılan bisikletin, 
Türkiye’de de kullanımı giderek artıyor. Çocuklar 
arasında daha popüler olan bisiklete artık yetişkinler 
de ilgi gösteriyor. Yapılan bisiklet yolları ile bisiklet 
kullanımının artırılması planlanıyor. 

/HABER

TÜRK İNSANI 
BİSİKLETİ SEVDİ

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 
bisikletin son yıllarda ülkemizde de kullanımı artıyor. 
Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyonu aşkın bisiklet 
kullanıcısı olduğu tahmin edilirken İstanbul, İzmir 

gibi kentlerde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için son 
yıllarda bisiklet yolları da yapılmaya başlandı.
Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda’nın da bulunduğu 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde çocuğundan yetişkinine 
yaygın olarak kullanılan bisiklet hem sağlıklı yaşama katkı 
sağlıyor hem de daha az sayıda aracın trafiğe çıkması ile 
karbon salınımının azaltılması ile çevre de korunmuş oluyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAYGINLŞIYOR
Son yıllarda Türkiye’de bisiklet kullanımı İstanbul, 
Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlerde 
yaygınlaşmaya başlamış durumda. Bu 
şehirlerde yaşayan insanların bisiklet 
kullanımının teşvik edilmesi için belediyeler 
tarafından bahsi geçen şehirlerde bisiklet 
yolları da yapılmaya başlandı. Özellikle 
trafik sorunuyla boğuşan İstanbul’da 
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bisiklet kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bisiklet 
severler tarafından bisiklet grupları kuruluyor, bisiklet bir 
sosyalleşme aracına dönüştürülüyor. 

YENİDEN KARNE HEDİYESİ
Bisiklet geçmişte Türkiye’deki çocukların karne hediyesi olarak 
hep başrolde yerini alırken zaman içinde bu önemini 
yitirmişti. Geçmişte kalan, “Karne notunu 
yükselt, istediğin bisiklet senin.” cümlesi 
artık yeniden çocuklar için söylenmeye 
başlandı.  Çünkü uzun saatlerini tabletler 
karşısında geçiren çocukların asosyal 
bir hale gelmesi ve obezitenin giderek 
yaygınlaşması artık ebeveynlerin 
bisikleti karne hediyesi listesinin 
başına almalarını sağladı. Çeşitli 
e-ticaret siteleri de son yıllarda 
karne alım dönemlerinde, yani haziran, 
temmuz gibi aylarda bisiklet satışlarının 
oldukça arttığını açıkladı.

ULAŞIM ARACI
Bisiklet son yıllarda özellikle İstanbul’da kısa mesafelerde 
ulaşım aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Bisikletliler 
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İSTANBUL’DAKİ BİSİKLET YOLLARININ DAĞILIMI:
Avrupa Yakası’nda 25.4 km:
1- İstanbul Cad./Küçükçekmece Atatürk Köşkü arası 0.67 km.
2- Florya Sahil-Polat Otel 4.66 km.
3- Kennedy Cad./ Bakırköy İskele-Yenikapı 7.97 km. 
4- Ekrem Kurt Bulvarı/Taşhan Kavşağı-Zeytinburnu Aktarma 
Merkezi 3.2 km. 
5- Beşiktaş-Sarıyer sahili 8.9 km. 

Anadolu Yakası: 56.7 km:
1- Bostancı Vapur İskelesi-İDO 41 km. 
2- Bostancı-Fenerbahçe 4 km. 
3- Aydos Yahya Kemal Beyatlı Caddesi 1.70 km. 
4- Sancaktepe Mimar Sinan Bulvarı 3 km. 
5- Maltepe Dolgu Alanı 7 km.

UYGULAMAYA ALINACAK BİSİKLET YOLLARI:
Avrupa Yakası 20.00 km: 
1-İstanbul Cad./Küçükçekmece Gölü kenarı 1.1 km. 
2-İstanbul Cad. (Sahil)/Atatürk Köşkü önü 0.7 km. 
3-Florya Cad. 3.7 km.
4.-Yeşilköy Demiryolu Cad./Bakırköy İskele Polat Otel Önü 5.4 km. 
5-10. Yıl Cad./Topkapı Aktarma Merkezi 3.5 km.
6-Kennedy Cad./Yenikapı- Sirkeci 5.6 km.
 
Anadolu Yakası 18.00 km: 
1-Bostancı Bölgesi (Cami Sok, Kasadar Sok, Çetin Emeç Bulvarı-
İDO İskele önü) 1.2 km. 
2-Bostancı-Dalyan Sahili mevcut bisiklet yolu 5.2 km. 
3-Göztepe Sahil-Bağdat Caddesi-Kızıltoprak-Söğütlüçeşme 
bağlantısı 4.6 km. 
4-Kadıköy Rıhtım-Kızıltoprak-Kalamış-Dalyan sahili bağlantısı 7 km.

OTOBÜSLE TAŞINABİLİYOR
Büyükşehirlerde bisiklet kullanımının en zorlu tarafı bisikleti uzun 
mesafelerde bir yerden bir yere taşıma sorunu… Çevreyle dost bu 
ulaşım aracının kullanımını yaygınlaştırmak isteyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bisiklet taşıyabilen oto-
büsler oluşturdu. Bisikletinizi, bisiklet taşıma aparatına 
yerleştirerek toplu taşıma araçlarından yararlanabiliyorsunuz. 
İstanbul’da bisiklet taşıma aparatı olan 20 civarında İETT otobüsü 
mevcut. Yakın zamanda bu sayı 50’ye çıkarılacak. 

Bisiklet taşıyan otobüslerin güzergâhları şöyle: 
Tuzla-Pendik-Kartal-Bostancı-Üsküdar- Beykoz-Kadıköy; 
Yeşilköy-Eminönü- Küçükçekmece ve Sarıyer-Kabataş- 
Beşiktaş-Emirgan-Rumeli Kavağı-İstinye Dereiçi-Tarabya-
Zekeriyaköy. 
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Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, İstanbul’da yapılan bir 
anketin sonuçlarına göre, yaklaşık 4 milyon civarında bisiklet 
sahibi bulunduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bisiklet kiralanması konusunda yaptığı 
çalışmalarla birlikte kentteki bisiklet kullanıcı sayısının de her 
geçen gün arttığına dikkat çekiliyor. İstanbul’daki bisiklet sahibi 

olanların büyük bir çoğunluğunun çocuklardan 
oluştuğuna dikkat çeken Suyabatmaz, 

“İstanbul’da çocukların yanı sıra büyüklerde 
de bisiklet kullanma isteği bulunuyor 

ancak yolların uygun olmayışı bu 
talebin hayata geçirilmesini engelliyor. 
Bisikletlerin trafiğe kazandırılması 
halinde İstanbul’un çehresinde büyük 
değişim yaşanacaktır.” diyor. 

86 KM’YE ULAŞTI
Bisiklet daha çok turizm, spor, eğlence, 

gezi amaçlı tercih ediliyor. İstanbul’da 
mevcut bisiklet yollarının toplam uzunluğu 

86 km’ye ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
bisiklet yollarını 2016 yılında 120 km’ye, 2017 yılında 

180 km’ye, 2018 yılında 240 km’ye, 2019 yılında da 300 km’ye 
çıkarmayı hedefliyor. 2023 yılı hedefi ise, bin km’ye ulaşmak.

YEŞİLKÖY ÖRNEĞİ
İstanbul’da en çok bisiklet kullanımının olduğu beş ilçe 
Yeşilköy, Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Kartal olarak sıralanıyor. 
Yeşilköy’ün bisiklet kullanımının istenirse ne kadar kolay 
olabileceğini göstermesi bakımından örnek bir ilçe olduğuna 
dikkat çeken Suyabatmaz, “Yeşilköy’e gittiğinizde ister gelir 
düzeyi yüksek, ister düşük olsun herkesin bisiklet kullandığını 
görürsünüz. Bu nedenle bisiklet kullanımının ne kadar kolay 
olduğunu göstermesi bakımından önemli bir örnek.” diyor. 
Ayrıca Kadıköy’de Fenerbahçe çevresi ve Bağdat Caddesi’nde 
de bisiklet kullanıcı sayısı artarken özellikle Adalar’da yaşam 
bisikletle yürütülüyor. 

İZMİR’DE DE YAPILIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Yollar Artık 
BİSİM’ adıyla bisiklet projesini hizmete 
alarak İzmirlilerin bisiklet kullanımını 
teşvik ediyor. Sistem kapsamında, 
Alsancak Limanı ile İnciraltı arasında 
toplam 15 bisiklet istasyonu 
planlandı. İlk aşamada 11 bisiklet 
istasyonu devreye girdi. Bir ayda 
istasyon sayısının 29’a ulaşırken, 
parkur Mavişehir’e kadar uzadı. 
Kiralama noktalarında bulunan pos 
cihazlarından kredi kartıyla ve park 
yerlerinden üyelik kartıyla bisiklet kiralamak 
mümkün. Bisiklet kullanım sonunda herhangi 
bir istasyona iade edildiğinde, kullanım süresi üzerinden 
belirlenecek bedel kredi kartından tahsil ediliyor. Sisteme üye 
olan kullanıcılar ise dolum yaptırdıkları abone kartıyla kiralama 
yapabiliyor. 

UYDUDAN TAKİP
Havaların güzel olduğu dönemlerde İzmirlilerin yoğun ilgisi 
ile karşılanan uygulama her geçen gün daha çok talep alıyor. 
Kiralanan bisikletler uydu üzerinden takip edilirken çevreci 
taşıt kullanmanın mutluluğunu yaşanıyor. İzmirliler de 
Avrupa kentlerindeki gibi bisikletle şehir içinde dolaşabiliyor.

/HABER /HABER

Üçkuyular İskelesi ve Pasaport istasyonları ise halen devam 
eden kıyı düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından hizmete girecek. Sahil şeridinde oluşturulan 
bisiklet yolları dikey bağlantı hatları ile desteklenerek 
bisiklet kullanıcılarının toplu ulaşıma entegrasyonu 
kolaylaştırılacak. Bisiklet severler 40 kilometrelik sahil 
şeridi boyunca kesintisiz bisiklet kullanmanın keyfini 
yaşayacaklar.

ANTALYA DA BİSİKLETLENDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içinde 
hayata geçirilen bisiklet arteri ile kentte bisiklet kullanımı 

teşvik ediliyor. Kentte Teomanpaşa Caddesi 
- Milli Egemenlik Caddesi ve Hasan subaşı 

Caddesi’nde bisiklet yolu bağlantıları 
güzergâhlara yerleştirilen delinatörler 

ile tamamlandı. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından etüt çalışmalarına 
2007 yılında başlanan kent içi 
bisiklet yolu projesi, 2010 yılında 
yapılan düzenlemelerle Konyaaltı 

Belediyesi önünden başlayıp 
Falez Kavşağı’nda son buldu. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
kent merkezine yaptığı düzenleme ve 

güzelleştirme çalışmalarına paralel olarak 
yürütülen çalışmalar sonucunda projenin 2’nci 

etabı olarak belirlenen bölümde çalışmalar yapıldı.
Falez Kavşağı’ndan başlayıp Teomanpaşa Caddesi ile Güllük 
Caddesi kavşağı bağlantı yolu kullanılarak, Milli Egemenlik 
Caddesi’ne uzanan bisiklet yolu Hasan Subaşı Caddesi 
ile buluştu. Toplamda 3 kilometreolarak planlanan yol 
güzergâhlarına delinatörler yerleştirilerek bisiklet yolu araç 
yolundan ayrıldı. Projenin 3’üncü etabı ise Hasan Subaşı 
Caddesi ile Ali Çetinkaya Caddesi arasındaki bağlantı yolu ile 
tamamlandı. Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki bağlantı yolu raylı 
sistem hattı ile birleştirilip belli bölgelerde sığınma cepleri 
oluşturularak güvenli sürüş sağlandı.

ANTALYA 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ TARAFINDAN 
ŞEHİR İÇİNDE HAYATA 

GEÇİRİLEN BİSİKLET ARTERİ 
İLE KENTTE BİSİKLET 
KULLANIMI TEŞVİK 

EDİLİYOR.

İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESİ ‘YOLLAR ARTIK 
BİSİM’ ADIYLA BİSİKLET 

PROJESİNİ HİZMETE ALARAK 
İZMİRLİLERİN BİSİKLET 
KULLANIMINI TEŞVİK 

EDİYOR.
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YOLCULUKLARDA

KÂBUSUNUZ OLMASIN
Aşırı terleme günlük hayatımızı olumsuz etkileyip yaşam kalitemizi düşürdüğü 

gibi ciddi hastalıkların belirtisi de olabiliyor. 

AŞIRI TERLEME 

/SAĞLIK

Normalde bir insan günde, 0,5 litre terliyor ve 500 cc 
civarında sıvı kaybediyor. Bu, herhangi bir birey için son 
derece sağlıklı bir oran. Ancak bir günde, hatta bir saatte 
3 ile 5 litre arasında terleyen yani 3000-4000 cc arasında 

sıvı kaybeden kişiler de var. Uzmanlar da bu kişileri, “hiperhidroz 
hastaları” yani ‘aşırı terleme problemine sahip olan hastalar’ 
olarak tanımlıyor. Özellikle yaz aylarında görülen el, ayak, koltuk 
altı terlemeleri bazı kişilerde diğerlerine nazaran daha yoğun 
yaşanıyor ve bu durum günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Bir de 
seyahatlerin doruğa ulaştığı bu sıcak yaz günlerinde aşırı terleme 
sorunuyla baş etmek elbette daha da güçleşiyor. Terlemeye dair 
tedbirleri ve tedavi yöntemlerini, Medicana International İstanbul 
Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Sadiye Keskin’den aldık.

TERLEMEK YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR
“Terleme egzersiz esnasında, sıcak havalarda ve bu oranın 
arttığını düşündüğümüz şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda 
daha sık rastlanılan, esasında vücut sıcaklığını ayarlamak için 
çok gerekli fizyolojik bir mekanizmadır.” diyen Dermatoloji 
Uzm. Dr. Sadiye Keskin, ancak bu durumun bazı kişilerde 
gerekenden daha fazla olabildiğini söyledi ve şu bilgileri verdi: 
“Fizyolojik terlemede, ihtiyacı dışında gelişen ve günlük 
hayatı etkileyebilecek kadar fazla olabilen terleme tablosuna 
‘hiperhidroz’ denir. Terleme gereğinden fazla olursa kişiyi 
huzursuz eden, can sıkıntısına neden olan, endişe veren, 
stres yaratan, utandıran ve cildi tahriş eden bir tabloya yol 
açabiliyor. Bu durum kişinin başka kişilerle ilişki kurmasını, iş ve 
kariyer seçimini, ruhsal sağlığını, kişisel görüntüsünü ve yaşam 
kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor.”

TERLEMENİN ALTINDA BAŞKA HASTALIKLAR YATABİLİR
Genellikle çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde başlayan 
terleme durumlarından dolayı ergen çocuğu olan kişilerin 
yolculuğa çıkacakları durumlarda daha tedbirli olmaları 
gerektiğini dile getiren Medicana Hastanesi Uzm. Dr. Sadiye 
Keskin, “Bazı kişilerde gerekli ve bilinen tedbirler alındıktan 
sonra bir sorun olmayan bu durum bazıları için yaşam boyu 
çözülemeyen bir problem haline gelebiliyor. Her cins, ırk ve 
yaş grubunda görülebilen bu aşırı terleme durumu toplumda 
yüzde 2-3 oranındaki kişilerde yaşanabiliyor. Bu hastaların 
yüzde 30-35’inin ise böyle bir aile hikâyesi var. Sıcaklarda, tatil 
sırasında ve yolculuklarda artan bu rahatsızlık kış aylarında 
biraz daha azalabiliyor. ‘Hiperhidroz’ teşhisi konan hastanın 
öncelikli olarak ona eşlik eden hastalıklarının incelemesi gerekir. 
Bunlar arasında tiroid bezi, psikiyatrik hastalıklar, menopoz, 
şişmanlık, diyabet, böbrek üstü bezi hastalıkları, D vitamini 
eksikliği ve vücutta oluşan enfeksiyonlar sayılabiliyor.” dedi. 

‘CERRAHİ TEDAVİ’ KESİN ÇÖZÜM
“Uygulanan tedavilerden cerrahi tedavi dışındakinin hepsi 
geçici tedaviler olup, hastanın şikâyetlerini rahatlatmaya 
yöneliktir. Primer hiperhidrozda hastalık, ortalama 40 
yaşlarında kendiliğinden geçer.” diye konuşan Keskin’e göre 
özellikle şehir içi ve dışı ulaşım araçlarında daha da artan aşırı 
terlemenin altında yatan nedenler tespit edildikten sonra 
tedavi sırasında şu tür yöntemler uygulanabilir:
Terlemeyi önleyici kremler: Bunlar sıkılaştırma etkisi ile 
ter kanalının ağzını fiziksel olarak tıkayıp ter bezlerinden ter 
atılımını önlüyor.
Botulinum Toksin Tedavisi (Botoks): Özellikle koltuk altı 
terlemelerinde ilk seçenek olan botoksta, terlemeye neden 
olan sempatik sinirler felç edilerek, ter bezlerinden ter 
üretimi önleniyor.
Cerrahi tedavi: Göğüs-kalp-damar cerrahları tarafından 
özellikle el ve koltuk altı terlemelerinde endoskopik 
torakal sempatektromi uygulanır. Kalıcı çözüm sağlar, geri 
dönüşümü ise yoktur.
İlaç tedavileri: Psikotrop ilaçlar bir süreliğine faydalı olabilir. 
Ancak bunların sedasyon, ağız kuruluğu, görme bozukluğu 
ve üriner problemler ve kalp krizi riskini artırma gibi yan 
etkileri vardır.

[ MİRAY BAYSAL ]

GİYİM HATALARI:
Yolculuklarda neleri yapmanız gerektiğinden ziyade, neler-
den uzak durmanız
gerektiğini bilmeniz gerekir. Özellikle uzun yolculuklarda 
sıkça karşılaşılan ve yolculuğu zehir eden en önemli sorun, 
kıyafet seçimidir. İşte başta uçak olmak üzere yolculuklarda 
yapılan giyim hataları:

Dar ve deri giymeyin
Günümüz modası kadın ve erkekte dar kesimli modelleri 
işaret ediyor. Fakat dar kıyafetler, yolculuğu zehir edebile-
cek faktörlerin başında geliyor. Yolculuk esnasında basınç-
tan şişen vücudu saran kıyafetler, terlemeyi artırdığı gibi, 
vücuttaki kan dolaşımını da etkiler. Özellikle dar deri panto-
lonlar, terlemenin hızını artırır. Bu yüzden uzun menzilli bir 
yolculukta tercihen bol, rahat kıyafetler veya eşofmanımsı 
ürünler tercih edilmelidir. Hatta mümkünse kumaş ilk seçim 
olmalıdır.

Parfüm kullanımına dikkat
Seyahat esnasında kullandığınız kokunun çevrenizdeki 
insanları rahatsız etmemesi gerekir. Parfümden ziyade 
temiz, yeni yıkanmış ve saklanmış kıyafetlerin tercih edilme-
si, koku sorununu ortadan kaldırır. El kremi, kolonyalar ve 
yolculuktakilerin muadili bir kolonyalı mendil kullanmanız 
yine minimum rahatsızlık ile yolculuk etmenizi sağlayacaktır.

Kalın değil, kat kat giyinin
Gideceğiniz yere göre hazırlandınız ya da bulunduğunuz şeh-
rin iklim şartları sebebiyle kalın giyindiniz. Ancak bu durum 
birinci saatten sonra sizi rahatsız etmeye başlar, uyumanızı 
da zorlaştırır. Böyle bir durumda alınacak en uygun önlem, 
kat kat giyinmektir. Yani sıcağı hissettiğinizde çıkartabilece-
ğiniz, soğuk olduğunda ise giyebileceğiniz bir kat olmalıdır.

SEYAHATLER SIRASINDA VÜCUDU       
SERİN TUTACAK KIYAFETLER TERCİH 

ETMEK, YANLIŞ GIDALARDAN, STRESTEN 
UZAK DURMAK VE ÇIKMADAN DUŞ 

ALMAK KİŞİYİ RAHATLATIR.
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BİRÇOK KONSER, MÜZİKAL VE GÖSTERİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN İSTANBUL, 
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN TWITTER  YORUMLARINA NEDEN OLUYOR.

TWEETLERİ
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Dünya turizminde en önemli yere sahip şehirlerden biri 
olan İstanbul, ziyaret öncesinde ve sonrasında başta 
ünlü isimler olmak üzere herkesi heyecanlandırıp 
kendisine hayran bırakıyor. Bu sebeple artık her 

tür duygunun anında paylaşıldığı sosyal paylaşım siteleri, 
İstanbul hayranlıklarının yer aldığı yorumlara neden oluyor. 

Aynı zamanda birçok konser, müzikal ve gösteriye ev 
sahipliği yapan İstanbul, bu yıl da birbirinden ünlü isimleri 
ağırladı. Peki, ülkemizi ziyaret eden dünyanın en tanınan 
isimleri İstanbul hakkında ne düşünüyor? İşte Julio Iglesias, 
Hugh Jackman, OneRepublic gibi ünlü oyuncu, müzisyen ve 
müzik gruplarının İstanbul hakkındaki Tweetleri…
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DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN

ISTANBUL
JULIO IGLESIAS

İSTANBUL’DA KONSER VERDİ

Dünyaca ünlü, Latin müziği efsanesi Julio İglesias, Ülker 
Sports Arena’da verdiği konserde seslendirdiği 

unutulmaz şarkıları ile İstanbullu hayranlarıyla buluştu. 
Julio İglesias, Brezilya’da başlayan son dünya turnesinin 

4. ayağı için geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’da bir 
konser verdi. Yüz milyonlarca albüm satan, 2 bin 

600’den fazla platin ve altın plak sahibi olan ve Grammy 
dâhil pek çok ödül kazanan İglesias, kendisini 

izleyenlere seslenerek ilk olarak 1971 yılında ailesiyle 
İstanbul’a geldiğini ve çok memnun kaldığını söyledi.

1943 doğumlu olan Julio Iglesias İstanbul konseri öncesi 
şöyle bir Tweet attı:

“21 saat sonra İstanbul konseri bu akşam!”

LAIDBACK LUKE

UÇAKTAN İNDİĞİ SIRADA ÇEKTİĞİ                 
FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Laidback Luke, 15 Mart gecesi İstanbul’un yepyeni 
performans mekânı Volkswagen Arena’da 

unutulmayacak bir performans sergiledi. İstanbul’da acil 
ihtiyaç seviyesindeki büyük bir açığı kapatan efsanevi 
bir konser alanı olan Volkswagen Arena’nın artılarıyla 

sahneye çıktı Luke. 
1976 doğumlu dünyaca ünlü DJ Laidback Luke, uçaktan 

indikten sonra çektiği bir fotoğrafı Twitter’dan 
paylaşarak altına şöyle yazdı:

“Türkiye İstanbul’a indim, neden bu kadar yağışlı?”
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HUGH JACKMAN

İSTANBUL’DA SÜRPRİZLER İÇİN 
SABIRSIZLANIYORUM

17 Mart’ta uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir 
performansla İstanbul’u adeta büyüledi Hugh Jackman. 

Ancak kendisi gösterisinin ikinci gününde ses tellerindeki 
rahatsızlık nedeniyle sahneye çıkamadı. Tony Ödülü sahibi 

Jackman, bu konseriyle şarkıcılık ve danstaki 
yeteneklerini de bire bir gözler önüne serdi. 

1968 doğumlu Hollywood’un ünlü aktörü Jackman da 
Zorlu Center’daki şovu öncesi ve sonrasında İnstagram 

hesabından eklediği fotoğrafları, Twitter’da da paylaşarak 
heyecanını dile getirdi:

 “Ben Hugh… Yarın gece İstanbul’daki sürprizler için 
sabırsızlanıyorum.”

“Teşekkürler İstanbul! Öpücükler”

NICK BATEMAN

ÜNLÜ MODEL KATALOG ÇEKİMLERİ İÇİN 
İSTANBUL’DAYDI

Kanadalı ünlü model Nick Bateman, bir giyim firmasının 
katalog çekimi için geldiği İstanbul’da, sadece halktan 

değil ünlü isimlerden de büyük ilgi gördü. 1.2 milyon 
takipçisine Türkiye’ye geleceğini fotoğrafıyla duyuran 

Bateman, katalog çekimine katıldı.
1986 doğumlu ünlü model gelmeden bir gün önce 

Instagram hesabından İstanbul’a geleceğini duyurdu.            
Bu paylaşımların altına ise Türkiye’deki hayranları 

tarafından Türkçe yapılan yorumlar gecikmedi.
Nick Bateman  İstanbul’a gelişini Twitter hesabından          

şöyle duyurdu:

“Bugün İstanbul’a uçuyorum.”

ONEREPUBLIC

İLK DEFA TÜRKİYE’DE

Dünya müzik listelerinde zirveye yerleşen “Apologize”, 
“If I Lose Myself” ve “Counting Stars” parçalarının 

sahibi, ABD’li pop-rock grubu OneRepublic, Türkiye’de 
ilk defa Pozitif Live organizasyonuyla geçtiğimiz 

aylarda Volkswagen Arena’da sahne aldı.
OneRepublic grubu ise İstanbul’dan iki ayrı fotoğraf 

paylaşarak kebap ve Türk kahvesi hayranlığını şu 
cümlelerle açıkladı:

 “Kebap cenneti.”

“Burada İstanbul’un en eski kahvecisi                   
Kurukahveci Mehmet Efendi’yi ziyaret ettik.                                          

Sanırım bize 48 saat uyku yok.”
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Son zamanlarda popülerliği artan sosyal medya sitelerinin başında Instagram geliyor. 
İlk çıktığı zamanlarda kullanıcıların efektlerle fotoğrafçılığını konuşturduğu Instagram, 

bugün ticari bir platform halini aldı. 

/DOSYA

MARKALARIN 
INSTAGRAM KARNESİ

KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISI ARTIYOR
Sosyal medyanın sunduğu olanaklar kadın 
girişimcilerin önüne çok önemli fırsatlar sunuyor. 
Kadınların e-ticarete atılmasındaki en önemli 
katalizörlerin başında Instagram geliyor. Türkiye’nin 
e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft tarafından 
yapılan araştırmaya göre, e-ticarete atılan kadın 
girişimci sayısı son 5 yılda Instagram sayesinde tam 4 
kat artış göstermiş durumda. En çok bebek ve çocuk 
ürünleri, kadın giyim, kozmetik ve organik ürünlerin 
satışı yapılıyor. İstanbul ve İzmir kadın girişimcilerin 
e-ticarete en yoğun şekilde atıldığı ilk 2 il olarak öne 
çıkarken, üçüncü sırada ise Balıkesir yer alıyor. Bu 3 
ilin ardından ise sırayla Adana, Ankara, Bursa, Antalya, 
Kocaeli, Muğla ve Kütahya geliyor.

KÜRESEL MARKALARIN INSTAGRAM KULLANIMI
Sosyal medya analizleri yapan Simply Measured, 2014 
yılının son çeyreğine ait Interbrand 100 listesinde yer 
alan markaların Instagram’ı ne kadar aktif kullandıklarına 
dair bir rapor yayınladı. Raporda yer alan çarpıcı konu 
başlıkları ise şu şekilde:
 Dünyanın en büyük 100 markasının yüzde 75’i 

haftada en az bir video veya fotoğraf yüklüyor.
 Geçtiğimiz yılın son 3 ayında bu büyük 100 marka 

toplamda 130 milyondan fazla beğeni ve yorumla 
etkileşim sağladı.

 2014 yılının 4’üncü çeyreğinde, incelenen 100 marka 
gönderi başına ortalama 20 bin 795 beğeni ve yorum 
alıyor.

 Büyük markaların içeriklerine yapılan yorumların 
yüzde 10’u paylaşıldıktan 19 gün sonra yapılıyor.

 Ortalama etkileşimin iki katı etkileşim üreten yüksek 
performanslı içeriklerin gerçek gücüne ulaşması için 
19 saat geçmesi gerekiyor.

 Markalar endüstriyel olarak incelendiğinde otomotiv 
markaları sayısal olarak birinci sırada yer alıyor.

 Medya ve basın Instagram’ı en aktif olarak kullanan 
endüstri olarak öne çıkıyor.

 Gönderilerin yüzde 86’sında en az bir etiket 
bulunuyor. Yüzde 91’inde ise 7 veya daha az etiket 
kullanılıyor.

 İncelenen 6 bin 293 gönderinin 417’sinde konum 
bilgisi yer alıyor.

 Gönderilerin tamamında konum bilgisi bulunan tek bir 
marka var, o da Facebook…

INSTAGRAM’IN POPÜLER MARKALARI, 
BU SOSYAL MECRANIN MARKA 
YÖNETİMİNDE NASIL KULLANILMASI 
GEREKTİĞİNİ YORUMLUYOR…
Hillside Beach Club: Instagram’ı konumlarken, 
markaların satış odaklı davranmamaları, 
takipçileriyle marka sevgisini artırma odaklı 
stratejiler ve paylaşımlar geliştirmeleri 
gerektiğine inanıyoruz. Paylaşılan fotoğraf 
veya videoların diğer reklam mecralarındaki 
gibi duyuru tonunda olmasındansa, 
Instagram’ın kendi diline uygun bir şekilde 
hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Beymen: Öncelikle hedef kitlenin cinsiyet, 
yaş, ilgi alanı gibi özelliklerinin çok doğru 
tespit edilmesi gerekiyor. İkinci adımda ise bu 
kitleye uygun paylaşımlsrın belirlenmesi ve 
bu doğrultuda bir strateji oluşturulması lazım. 
Ortaya çıkan stratejinin devamlılığı da önemli 
noktaların başında geliyor.

LG Electronics: En önemlisi içerikleri doğru 
sayıda ve doğru hashtagle paylaşmak. Çünkü 
doğru hashtag, Google’daki SEO ile eşdeğer. 
Bir reklam modeli olmadığından, erişim 
sayısını artırmak için hashtag kesinlikle 
kullanılmalıdır. Sıradan fotoğraflar paylaşmak 
yerine, bir stratejiye göre hareket etmek daha 
önemli.

Pegasus Hava Yolları: Instagram, diğer sosyal 
medya mecralarına göre daha mobil bir halde ve 
daha genç bir kitlesi var. Global veriler 
Instagram kullanıcılarının yüzde 68’inin 24 yaş 
altı olduğunu gösteriyor. Instagram’ın kullanıcı 
kitlesi, kendini fotoğraflarla ifade etmeyi seviyor 
ve trendleri yakından takip etmek istiyor. 
Markaların bunu odak noktalarına alması 
gerekiyor.

Morhipo: Bu mecraya özel kurgular 
geliştirmek, duyulara ve duygulara daha fazla 
hitap etmek gerekiyor. Bir sosyal medya 
yöneticisinin kendisine şu soruyu sorması 
şart: “Sıradan bir Instagram kullanıcısı 
olsaydım, bu markayı takip eder miydim?” Bu 
soruya kocaman bir “Hayır” yanıtını veren bir 
yönetici, her şeye sıfırdan başlamalı...

TeknoSA: Instagram, markanın ruhuna, 
tarzına ve sektörüne göre kreatif bakış açısını 
çok fazla isteyen bir alan. Markaların da bu 
ana hattan kaymadan iletişim yapmaları ve 
marka olmaktan çok takipçilerinin listesinde 
yer alan bireysel bir hesapmış gibi 
davranmaları gerekiyor.

Starbucks: Günümüzde sadece ürün ve 
maddi faydaya odaklanan markaların sosyal 
mecralarda başarılı olmadığını gözlemliyoruz. 
Önemli olanın markanın ruhunu yansıtan ve 
insanların hayatına çok daha fazla değer 
katan içerikler oluşturabilmek olduğuna 
inanıyoruz.

Son dönemde kişilerin e-ticaret platformu olarak 
kullanmaya başladıkları Instagram, farklı markaların 
da müşterilerine değişik kampanyalarla ulaştıkları 
bir ortam haline geldi. Dünya çapında gelişmiş ve 

gelişmekte olan markaların yüzde 40’ı Instagram’da yer 
alıyor ve bunların yüzde 25’i haftada en az 1 fotoğraf 
paylaşıyor. Yapılan e-ticarette ise dünya çapında 110 milyon 
kişinin Instagram üzerinden alım satım yaptığı tahmin 
ediliyor. Türkiye’de ise bu rakamın 100 bine yakın olduğu 
gözlemleniyor. Kurumsal şirketlerin Instagram üzerinden 

alışverişi kolaylaştıran yeni uygulamaları da hayata 
geçirilmeye başladı. Bunlardan ilki Like2Buy adlı uygulama. 
Geçtiğimiz Ağustos ayında hizmete başlayan bu uygulama, 
şirketlerin Instagram üzerinden satış yapmalarına olanak 
sağlıyor. Türkiye’de bunu en iyi kullanan markaların 
başında Beymen, Boyner ve Mavi geliyor. Kullanıcılar, 
firmaların Instagram hesaplarında paylaştığı ürün 
görsellerine tıklayarak beğendikleri ürün için markanın web 
sitesine yönlendiriliyor. Ondan sonra da satın alma işlemi 
gerçekleştiriyor.

[ DUYGU SAYINER ]

INSTAGRAM’IN DÜNYADA 300 
MİLYONDAN FAZLA, TÜRKİYE’DE DE 

3 MİLYONU AŞKIN KULLANICISI 
BULUNUYOR. 
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INSTAGRAM’IN 
      EN AKTİF 

CHIEF INSTAGRAM OFFICER ARANIYOR!
Instagram’ı en aktif kullanan markaların başında Hillside 
Beach Club geliyor. 75 bin 800 takipçisi bulunan marka 
ayda ortalama 20 paylaşımda bulunuyor. Instagram’ı en 
mutlu sosyal medya aracı olarak yorumlayan Hillside Dijital 
Pazarlama Uzmanı Özge Küliğ, şimdiye kadar düzenledikleri 
kampanyalarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Instagram’da farklı 
paylaşımlar ile takipçilerimizi şaşırtmayı ve potansiyel 
takipçilerimize ulaşmayı öncelikli hedefimiz olarak 
görüyoruz. Hillside Beach Club’da çekilen ve paylaşılan 
fotoğrafları takip ettiğimizde, son derece profesyonel 
bir şekilde çekilmiş, harika fotoğraflar olduğunu gördük. 
Takipçilerimizin birbirinden güzel fotoğraflarından, bu 
konuda duydukları heyecandan ilham aldık ve ortaya 
Instagram hesabımızı 1 haftalığına misafirlerimize emanet 
etme fikri çıktı. Bu yüzden geçtiğimiz yıl ‘Job At Heaven On 
Earth’ adlı projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda 6 adet Chief 
Instagram Officer’ı işe alacağımızı ve tüm başvuruların 
Instagram üzerinden yapılacağını duyurduk. Dünyada ilk 
kez Instagram üzerinden işe alım projesini gerçekleştiren 
marka olmak müthiş bir duygu. Instagram kullanıcılarına 
Hillside Beach Club’ı 1 hafta boyunca deneyimleme ve 
resmi Instagram hesabını yönetme şansı vermemiz, 
Instagram dünyasında tam anlamıyla muhteşem bir etki 
yarattı ve geçtiğimiz yıl 25 binden fazla başvuru aldık.”

EN ÖNEMLİ CELEBRITY: MÜŞTERİ
Instagram, Mavi için öncelikle modasını yaymak, stil ve 
ürün çeşitliliğini gösterebilmek için en önemli platformların 
başında geliyor. Şu an Türkiye’de en fazla takipçiye ve 
etkileşime sahip moda markalarından biri olan Mavi’nin 
takipçi sayısı 250 bini geçti. Şimdiye kadar 4 milyona 
yakın like, 60 bine yakın yorum aldı. Ayda ortalama 100’e 
yakın içerik paylaşıyor ve her ay 10 bine yakın yeni 
takipçi kazanıyor. Mavi’nin Instagram hesabını daha çok 
online bir moda dergisi gibi konumlandırdıklarını söyleyen 
Mavi Pazarlama Direktörü Serpil Berkan, düzenledikleri 
kampanyalarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Mavi modası ve 
stili, celebrity iletişimi, ürün iletişimi ve Mavi dünyasında 
o anda olup bitenler Instagram’da içerik ürettiğimiz en 
önemli başlıkları oluşturuyor. Günde ortalama 3 ya da 
4 post giriyoruz. Mavi’nin sezon ve etkinlik takvimine 
göre şekillenen ve her gününü titizlikle planladığımız 
bir Instagram takvimimiz oluyor. Jean odaklı bir moda 
markası olarak TV reklamlarımızda daha çok denimi ön 
plana çıkarırken, Instagram başta olmak üzere dijital 
kanallar sayesinde denim dışı ürünlerimizin de etkili 
biçimde iletişimini yapabiliyoruz. Instagram’da kendi 
paylaşımlarımız kadar Mavi hayranlarının paylaşımlarına 
da yer açıyoruz. Müşterimiz bizim için en önemli celebrity.”

/DOSYA /DOSYA



Instagram’ı misafirlerine yakın iletişimde olabilecek şekilde 
kullanmaya özen gösteren markalardan biri de 15 bin 
takipçisiyle kahve tutkusunu paylaşan Starbucks. Markanın 
yetkilileri, şimdiye kadar düzenlenen kampanyalarla ilgili 
şu bilgileri aktarıyor: “Renkli görsel dünyası ile Instagram’ı, 
misafirlerimizle interaktif paylaşımlarda bulunabildiğimiz ve 
zaman zaman da keyif alacaklarını düşündüğümüz yarışma 
ve kampanyalarımızı düzenlediğimiz özel bir alan olarak 
kullanıyoruz. Örneğin; yakın zamanda ‘Origin Espresso ile 
Keşifler’ yarışmamızı Instagram üzerinden gerçekleştirdik. 
Her sezon değişen Origin Espresso’muz ile misafirlerimizi 

INSTAGRAM’DAN LONDRA’YA...
LG Electronics, başladığı Instagram yolculuğuna artan 
takipçi sayısı ve birbirinden farklı projeleriyle devam 
ediyor. 10 bin takipçisi bulunan marka, ayda ortalama 
26-30 arası içerik paylaşımı yapıyor. LG Electronics 
Türkiye Marka Pazarlama Bölüm Başkanı Gül Saltuk Cabı, 
düzenledikleri kampanyalarla ilgili şu bilgileri veriyor: 
“Türkiye’nin en iyi Instagram fenomenleri ile çalıştığımız 
‘LG G4 Farkı’ projesinde yeni LG G4’ün fotoğraf çekim 
kalitesini işin profesyonellerinin elinden tüm takipçilere 
göstermek istedik. 20 günlük özel projemiz kapsamında 
toplam beğeni ve yorum sayımız milyonları aştı. ‘En 
Yenilmez Benim’ projemizde, en yenilmez olduğunu 
paylaşımlarıyla gösteren Marvel hayranlarının LG IMAX 
salonlarında ve LG Electronics Türkiye farkıyla vizyona 
giren Yenilmezler: Ultron Çağı filmini herkesten önce 
izleme şansı kazanabilecekleri bir kurgu hazırladık. Aynı 
zamanda bu kurgumuzu Instagram fenomenleriyle de 
destekledik. ‘Gizli Mesaj’ projemizde Türkiye’de ilk kez LG 
Türkiye tarafından gerçekleştirilen bir kurgu tasarladık. 
Yarışma kurgusunda Instagram’da paylaştığımız ana 
görsele gizli bir mesaj sakladık ve takipçilerimizden bu 
gizli mesajı bularak paylaşımı ‘repost’ etmelerini istedik. 
Bunu yaparken de bir ipucu vermeyi ihmal etmedik. Bu 
çalışmamız da çok büyük oranda katılım ve ilgi gördü.”

YARIŞMAYI KAZANDI, UÇAK BİLETİNİ KAPTI
Bugün 13 binden fazla takipçiye ulaştıklarını söyleyen 
Pegasus Hava Yolları Dijital Pazarlama Müdürü Didem 
Namver, düzenledikleri kampanyaları şöyle anlatıyor: 
“2014 yılı yaz başında, her hafta farklı bir konsept ile devam 
eden ‘Yaza Merhaba’ kampanyamızla beraber Instagram 
hesabımızı kullanmaya başladık. Bu kampanyamız 
kapsamında çiçekler, bisiklet, rüzgar, tarihi yapılar gibi 9 
konsept hafta belirledik. Misafirlerimizin bu konseptlere 
uygun fotoğraflarını #yazdeyince hashtagiyle paylaşmalarını 
istedik. En ilham veren fotoğraf jürimiz tarafından seçildi 
ve kazanan misafirimiz hediye bilet kazandı. Yarışma 
sonucunda her haftanın kazananına uçak bileti hediye ettik.  
Ayrıca yarışma süresince takipçilerimize ilham vermesi 
için kendi Instagram hesabımızdan da toplam 63 ilham 
verici fotoğraf paylaştık. Bir diğer Instagram çalışmamızı 
ise sponsoru olduğumuz ‘Çok Gezenler Kulübü’yle’ birlikte 
gerçekleştirdik. Takipçilerimiz arasından Çok Gezenler 
Kulübü ile birlikte Lyon, Marsilya ve Nice’i keşfedecek 
muhabirler seçtik. Bir yarışma düzenledik ve yarışmaya 
katılmak isteyen takipçilerimizden #yazgelse hashtagi ile 
en sevdikleri yerin fotoğrafını paylaşmalarını ve bu fotoğrafla 
ilgili anılarını yazmalarını istedik. Yaza Merhaba kampanyamız 
kapsamında takipçi sayımız 2 bin iken yüzde 300 bir organik 
artış göstererek 6 bin 970 oldu.”

çıkardığımız keşif yolculuğunu sosyal medyaya taşımak 
istedik. Bu yarışma kapsamında takipçilerimizden son 
zamanlarda keşfettikleri, hayatlarında iz bırakan yeni bir 
şeyi Starbucks bardaklarının üzerine yazarak veya çizerek 
anlatmalarını ve #OriginEspresso etiketiyle Instagram’da 
paylaşmalarını istedik. Bir başka kampanyamızda da 14 
Şubat Sevgililer Günü’ne özel kalpli bardaklar tasarladık 
ve takipçilerimizden aşklarını bardak üzerinde gösterip 
Instagram’da #1bardakaşk etiketiyle paylaşmalarını istedik. 
Birbirinden güzel paylaşımların arasından çekilişle kazananları 
belirledik ve onlara Sevgililer Günü kitimizi hediye ettik.”

INSTAGRAM’DA KAHVE KOKUSU...
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Otomobil sektörünün en köklü markalarından biri olan İtalyan Alfa Romeo, 105 yıllık tarihini 
Milano-Arese’de bu yılın temmuz ayından itibaren açılan müzede ziyaretçilere tanıtıyor. 

/KÜLTÜR

ALFAROMEO MÜZESİ 
105 YILLIK TARİHE IŞIK TUTUYOR

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri 
olan İtalyan Alfa Romeo, otomobil üretimindeki 105 
yıllık tarihini bu yılın temmuz ayında Milano-Arese’de 
ziyarete açılan müzesi ile taçlandırdı. Alfa Romeo’nun 

renkli ve sıra dışı tarihini yansıtan yeni müze, markanın 
gelişiminin yanı sıra otomobil tarihine de ışık tutan 69 
otomobil modeline ev sahipliği yapıyor.
Bir asrı aşan tarihi ile otomotiv dünyasının en eski 
markalarından biri olan Alfa Romeo’nun temelleri 1910 
yılında Milano’da atılmıştı. 1986 yılına gelindiğinde otomotiv 
devi Fiat Grubu’na katılan Alfa Romeo’nun Milano-Arese’de 
bulunan ve tamamen yenilenen müzesi, temmuz ayından 

İLK ÜRETİM YERİ
Milano-Arese, Alfa Romeo otomobillerinin ilk üretildiği 
fabrikaya ev sahipliği yapması nedeniyle müzenin de 
kurulduğu yer olarak seçilmiş durumda. Şirket tarihinde 
sembolik bir değeri olan Arese’yi yeniden canlandırılan 
müze, markanın 1960’ların başından bugüne kadar bir 
araya getirdiği tarihi koleksiyonun en önemli parçalarına ev 
sahipliği yapıyor. Müzede, sergilenen birbirinden özel 
eserler, markanın gelişiminin yanı sıra otomobil 
tarihini de ziyaretçilere göstermesi bakımından 
büyük önem taşıyor. 

YENİ TASARIM
Alfa Romeo’nun yeni müze tasarımının 
temel öğesi, çıkıntılı tavandan ziyaretçi 
girişine, giriş kapısından yeni merdivenin 
mimari özelliğiyle sergi alanına kadar tüm 
binayı çevreleyen kırmızı yapı olmuş durumda. 
Müzenin tekrar doğuşunun sembolü olan bu bölüm, 
geçmiş ve gelecek arasındaki gerekli bağlantıyı sağlarken 
bu ayrıntı, 1970’lerin mimari şartlarını korurken aslıyla uyumlu 
modern bir özellik olarak öne çıkıyor.

ÜÇ AYRI BÖLÜM
Müzede Alfa Romeo’nun tarihi üç ayrı bölüm halinde 
ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bu bölümler; Endüstriyel 
devamlılığı temsil eden Zaman Tüneli, stil ve tasarımı bir 
araya getiren Güzellik, teknoloji ve hafifliği özetleyen Hız 
olarak adlandırılmış. 

ZAMAN TÜNELİ
Zaman Tüneli, markanın gelişimini en iyi şekilde temsil eden 
ve her birinde bir multimedya bilgilendirme paneli bulunan 
19 otomobil seçeneği ile tüm birinci katı kaplıyor. Sergi, 
ziyaretçilerin her modelin tarihi hakkında daha detaylı bilgi 
alması için enteraktif sisteme ulaşabileceği akıllı bir istasyon 
olan ‘enteraktif hafıza’ ile tamamlanıyor. ‘Quelli dell Alfa 
Romeo’ adı verilen kısım, şirketin büyümesine katkıda 
bulunan binlerce insanın çalışmaları sayesinde bir efsanenin 
100 yıl içinde işçilerden ustalara, test personelinden 

ALFA ROMEO’NUN RENKLİ, SIRA DIŞI TARİHİNİ YANSITAN YENİ MÜZEDE, BİRÇOĞU 
YALNIZCA MARKANIN GELİŞİMİNİ DEĞİL OTOMOBİLİN TARİHİNİ DE GÖSTEREN 69 

MODEL ZİYARETÇİLER İÇİN SERGİLENİYOR.

itibaren ziyaretçilere açılmış durumda. Otomobil tarihinin 
görülebildiği müze bünyesinde ayrıca, bir kitapçı, kafe, 
belgelendirme merkezi, test sürüşü pisti, etkinlik mekânları 
ve müşteri teslimat bölgesine sahip bir showroom yer alıyor.

İKİNCİ AÇILIŞI
İlk olarak 1976’da resmi açılışı gerçekleştirilen müze, o 
dönemde yalnızca rezervasyonla ziyaretçi kabul ediyordu. 
Arese’nin üretim merkezi olarak hizmete son vermesinin 
ardından 2009 yılında kapanan müze, Alfa Romeo’nun 
yeniden doğuşunu temsil eden süreçte yenilenerek bir kez 
daha kapılarını açtı. 

[ NİL DEMİRCİLER ]

NELER BULUNUYOR?
Alfa Romeo’nun tarihinin sergilendiği müzede, 24 HP gücüne 
sahip ilk A.L.F.A aracından Tazio Nuvolari’nin kullandığı 6C 
1750 Gran Sport’a, 8C ve dünya Formula 1 şampiyonu Juan 
Manuel Fangio’nun kullandığı Gran Premio 159 ‘Alfetta 159’ 
gibi efsanevi Mille Miglia şampiyonlarına, 1950lerin ikonik 
otomobili Giulietta’dan Championship 33 TT 12’ye kadar bir-
çok model bulunuyor. 

tasarımcılara, mühendislere ve beyaz yakalı çalışanlara 
kadar nasıl şekillendiğini gösteriyor.

GÜZELLİK BÖLÜMÜ
Serginin zemin katında bulunan ikinci bölüm Güzellik olarak 
adlandırılıyor ve bu kısımda birkaç temalı alan bulunuyor. 
Düzenleme, her devirden dokuz büyük tasarım örneğini 
bir araya getiren ‘I maestri dello stil’den (Tarzın Efendileri) 
1930’lar ve 40’larda Superleggera markasıyla Touring atölyesi 
tarafından yapılan otomobilleri sergileyen ‘La Scuola İtaliana’ya 
(İtalyan Okulu) kadar büyük İtalyan otomobil üreticilerinin 
tarzlarını andıran dinamik ve düz hatlarla oluşturulmuş. 
Merkezde ise ‘Alfa Romeo nel cinema’ (Filmlerde Alfa 
Romeo) yer alıyor. Bunu ‘Il Fenomeno Giulietta’ (Giulietta 
Fenomeni), ‘Giulia: Disegnata dal Vento’ (Giulia: rüzgârın 
Tasarımı) ile 1950’lerde ve 60’larda ekonomi ve İtalyan tarzının 

büyümesine eşlik eden modeller takip ediyor.

HIZ BÖLÜMÜ
Müzenin üçüncü bölümü hıza ayrılırken bu 

kısım tüm yarı-zemin kat boyunca uzanıyor. 
Alfa Romeo hayranları hız bölümünde 
markanın büyük zaferlerinin yıldızlarıyla 
buluşabiliyor. Hız bölümünde ‘Nasce la 

Leggenda (Bir Efsane Doğdu), F1 yarışlarının 
ilkleri Progetto 33 ve ‘Le Corse Nel DNA’ (Alfa 

Romeo’nun DNA’sında Yarışmak) gibi iki dünya 
savaşı arasında gerçekleşen destansı yarışmaların 

yıldızlarının bir araya getirildiği bir multimedya bölümü 
bulunuyor. 

10 ZAFER 
Müze ziyaretçileri daha sonra Alfa Romeo tarihindeki en büyük 
10 zaferi gösteren resim, ses ve filmlerin gösterildiği başka 
bir bölüm olan ‘Tempio Delle Vittorie’ye (Zaferler Tapınağı) 
geçiyorlar. Ziyaretçiler müzenin finalini ise 360 derece sanal 
gerçeklik film görüntüleri, ziyaretçilerin enteraktif sandalyelere 
oturup Alfa Romeo’nun efsanevi başarıları hakkında 4D filmler 
izleyebileceği özel bir odada tamamlıyorlar.  

2013’TE RESTORASYONA ALINDI
2013 yılında başlayan yenilenme çalışmaları, Mimar Bene-
detto Camerana önderliğinde yürütüldü. Müzenin yeniden 
açılması için gerçekleştirilen yenileme çalışmalara tarihi 
dokuyu da koruyacak bir şekilde gerçekleştirildi. Tesisi 
bütünsel bir deneyim yaşatmak üzere yenilemeye yönelik 
büyük restorasyon projesi ise, 2014 yılı yaz aylarında başla-
yıp 12 aydan daha kısa bir sürede tamamlandı.  
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Sosyal medya paylaşımları hepimizin 
hayatında oldukça önemli bir hale geldi. 
Sosyal medyada yazdıkları sebebiyle 
hakkında dava açılanlar, boşananlar, 
şantaja uğrayanlar ve bunun gibi 
problemli durumlarla karşılaşanların 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki, 
çocuğunuzu sosyal medyada 
karşılaşabileceği tehlikelere karşı 
koruyabiliyor musunuz? 

/HABER

TEHLİKELERİNDEN 
KORUYUN!

ÇOCUĞUNUZU SOSYAL MEDYANIN 

Tatil dönemlerinde çocuklar vakitlerinin önemli bir 
kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Arkadaşlarıyla 
oynamıyor, spor yapmıyorlar. Çocukların teknoloji 
bağımlısı olmaması, sosyal medyada suistimale 

uğramaması ve dijital dünyanın karanlık dehlizlerinde 
tehlikeli durumlarla karşılaşmamaları için İletişim Uzmanı 
ve Eğitmen Nurhan Demirel, ailelere bir dizi öneri ve önemli 
tavsiyeler sunuyor.

OBEZ VE TEKNOLOJİ BAĞIMLISI BİR NESİL YETİŞİYOR
Demirel’e göre; Türkiye’de ebeveynlerle çocuklar arasında 
ciddi bir iletişim problemi yaşanıyor. Günümüz Z kuşağı 
çocukları adeta akıllı telefonlar ve tabletlerle dünyaya 
geliyor. 2-3 yaşındaki çocukların ellerinde bile teknolojik 
oyuncaklar var. Çocuklar sokaklarda sosyalleşme adına 
icat edilmiş oyunları tercih etmek yerine, zamanlarının 
büyük bölümünü bilgisayar karşısında sanal bir dünya 
içerisinde geçiriyor. Ayrıca çoğu çocuk artık yaramazlık 
yapmıyor ve ailesiyle pek bir şey paylaşmıyor. Hareketsiz, 
obez ve problemli çocukların yetişmesi tehlikesi her 
geçen gün artıyor. 
Demirel şu değerlendirmeleri yapıyor: “Günümüzde 
Facebook’a üye 10 yaşın altında yaklaşık 5 milyondan 
fazla çocuk var. Normalde Facebook’a üye olma yaşı ise 
13... Ancak çocuklar yaşlarını büyük göstererek siteye 
kaydoluyor ve tüm dünyayla iletişim kurabiliyorlar. 
Ülkemizde ebeveynler çocuklarının çevrimiçi dünyada 
neler yaptıklarını ve karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı 
onları nasıl koruyacaklarını çoğu zaman bilemiyorlar.”

SOSYAL MEDYADA NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ 
ÖĞRETİN
“Çocuklar Facebook’ta genellikle oyun oynuyor, 
arkadaşlarıyla sohbet ediyor ve fotoğraflarını paylaşıyor. 
Böyle bakılınca son derece masum görünüyor. Peki, acaba 
dost bildiğimiz Facebook, çocuklarımız için tehlikeli bir 
dünyanın kapısını açabilir mi? Çocuğunuzun Facebook 
üzerinden aşırı müstehcen görüntüleri izleyebilmesi işten 
bile değil. Sanal dünyada hayatını gayri ahlaki şekilde 
kazanmaya çalışan insanlarla görüşürse ya da sahte 
hesaplarla çocuk avına çıkan bir pedofile denk gelirse 
nasıl davranabileceğinizi ve hangi önlemleri almanız 
gerektiğini biliyor musunuz? Yetişkinlerin bile rahatlıkla 
kandırılıp, dolandırıldığı bir ortamda çocuklar kendilerini 
nasıl koruyabilirler ki? Bu yüzden ailelere sosyal medya 
konusunda bilinç sahibi olmalarını ve çocuklarını 
sosyal medyada karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı 
bilinçlendirmesini tavsiye ediyorum.”

SOSYAL MEDYADAN KORKMADAN, TEKNOLOJİK GELİŞMELERE KAYITSIZ KALMADAN 
VE EN ÖNEMLİSİ BU GELİŞMELERİ ÇOCUKLARINIZDAN YASAKLAMADAN                          

BİR STRATEJİ BELİRLEMENİZ YARARINIZA OLACAKTIR.

ÇOCUKLARINIZI SİBER ZORBALIKTAN VE DİJİTAL 
DÜNYANIN TEHLİKELERİNDEN NASIL 
KORUMALISINIZ? 

 Çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşırken dikkatli olun: 
Çocuğunuzun kişisel güvenliği için aile hayatınızın tüm 
detaylarını sosyal medyada paylaşmayın. Çocuğunuzun 
oyun oynadığı parkı, okulunu ve vücudunu açıkta göste-
ren fotoğrafları sosyal medyada paylaşmayın. 

 Çocuğun vücut mahremiyetini ihlal etmeyin: Sosyal med-
yada sahte profiller oluşturarak çocuk avına çıkan pedofil-
lere karşı çocuğunuzun çıplak fotoğraflarını paylaşmaktan 
kaçının. Arkadaş listemde sadece ailem var diye bu tedbiri 
almamazlık etmeyin. Böyle olaylarda çocuklar en çok 
yakınları tarafından istismar edilmektedir. 

 Evinizde check-in yapmayın: Hem kendi güvenliğiniz, 
hem de ailenizin güvenliği için evimizde check-in yapma-
yın ve evinizde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada pay-
laşmayın. Hırsızlar ve art niyetli kişiler için hedef 
olabilirsiniz. 

 Çocuğunuzun hangi okulda okuduğunu paylaşmayın: 
Çocuğunuzun okulda kazandığı başarılar sizi gururlandı-
rabilir ancak bu sevinci paylaşırken çocuğunuzun okulu-
nun ismini paylaşmaktan kaçının. Kendini savunamayacak 
yaşta olan çocuğunuzu bu şekilde tehlikelere açık hale 
getirebilirsiniz. 

 Çocuğunuzun arkadaşı olun: Çocuğunuzla aranızda güçlü 
bir iletişim kurun ve onu sosyal medyada karşılaşabileceği 
tehlikelere karşı uyarın. Gün içerisinde neler yaptığınından 
haberdar olun ve arkadaşlık ettiği kişiler hakkında bilgi 
edinin. Bu sayede işler yolunda gitmediğinde çok geç 
olmadan duruma müdahale edebilirsiniz. 

 Aile koruma filtresi çocuğunuzu korumayabilir: Pek çok 
güvenlik yazılımı firması aile koruma ve ebeveyn kontrolü 
gibi seçenekler sunsa da, masum görünen sosyal ağlara 
karşı dikkatli olun. Bu tür yazılımlar, çocukların uygunsuz 
içerikteki sitelere girmesine bir nebze engel olsa da, sos-
yal medyada uğrayabileceği dijital şantaja, zorbalığa ve 
pedofiliye karşı çocuğunuzu korumaz. 

 Çocuğunuz 13 yaşın altındaysa Facebook kullanmasına 
izin vermeyin: Eğer çocuğunuzun Facebook hesabı varsa, 
sayfasını arkadaş listesini sık sık kontrol etmekten kaçın-
mayın... Neler yazmış, hangi fotoğrafları paylaşmış dikkat 
edin... Ama tabii her şeyden önce onu, Facebook ya da bu 
gibi sosyal paylaşım sitelerinde karşılaşabileceği tehlike-
lere karşı bilinçlendirin, uygun bir dille uyarın ve çocuğunuz 
13 yaşın altındaysa Facebook kullanmasına izin vermeyin. 

 Korkmayın: Sosyal medyadan korkmadan, teknolojik 
gelişmelere kayıtsız kalmadan ve en önemlisi bu gelişme-
leri çocuklarınızdan yasaklamadan tavsiyeler eşliğinde bir 
strateji belirlemeniz sizin ve ailenizin yararına olacaktır. 
Sosyal medyada yer alan yenilikleri an be an takip etmeye 
ve gelişmelere ayak uydurmaya gayret edin. İnternetin 
artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabullene-
rek bu tavsiyeleri incelemeniz ve ona göre önlemlerinizi 
almanız kritik bir öneme sahip. 

İletişim Uzmanı ve 
Eğitmen Nurhan Demirel
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Cortana, Microsoft Edge, Xbox uygulaması, Başlat Menüsü, yeni Office Mobil 
uygulamaları ve daha birçok özelliğe sahip olan Windows 10 ile kullanıcılar ve kurumlar 

önemli işler başaracak.
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WİNDOWS 10, 
190 ÜLKEDE KULLANICILARA SUNULDU

Microsoft, Windows 10 işletim sistemini, ücretsiz 
yükseltme ve Windows 10’a sahip yeni PC’ler ve 
tabletler ile kullanıcılarına ve kurumlara duyurdu. 
Windows 10, daha kişisel ve üretken bir deneyim 

sunan Cortana, Xbox uygulaması ve Microsoft Edge gibi 
yeniliklerin yanı sıra Başlat Menüsü, yeni Office Mobil 
uygulamaları ve daha birçok özelliği bir arada barındırıyor. 
Şimdiye kadar tasarlanan en güvenli Windows olan Windows 
10’un yenilik ve güvenlik güncellemeleri de otomatik 
olarak sağlanıyor. Windows 10; PC, tablet, 
telefon, Raspberry Pi, Xbox One, HoloLens 
gibi 2.000’den fazla farklı cihazda ortak 
deneyimi sunacak. Windows 10’da yeni 
ve yenilikçi uygulama deneyimlerinin 
kapısını aralayacak olan yeni Windows 
Mağaza ve Windows Yazılım 
Geliştirme Kiti de bugün kullanıcılarla 
buluşacak. Yıl boyunca sürecek olan 
farklı girişimlerle Windows 10, dünyada 
fark yaratan insanlara ve kurumlara 
dokunmaya devam edecek. Microsoft, 
Türkiye’de de sivil toplum örgütleriyle 
planladığı ve insanların hayatını iyileştirmek 
amacıyla çalışmaları en kısa zamanda paylaşacak. 
Microsoft’un Windows ve Cihazlar Grubu Başkan Yardımcısı 
Terry Myerson konuyla ilgili olarak “Yeni bir Windows çağı 
başladı. Windows 10, beş milyondan fazla üye kullanıcının geri 
bildirimiyle şekillendi ve ücretsiz bir yükseltme ile kullanıcıların 
ve kurumların hizmetine sunuldu. Tanıdık, mobil ve güvenli bir 
deneyim yaşatacak olan Windows 10,  Microsoft’un daha 
kişisel bilgisayar vizyonunu ortaya koyuyor. İş ortaklarımızla 
beraber, dünya çapındaki tüm bireylerin ve kurumların önemli 
işler başarması için onları güçlendirecek en iyi Windows’u 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

ŞİMDİYE KADAR SUNULAN EN İYİ WİNDOWS 
Gerekli tüm güncellemeleri hızlı ve kesintisiz olarak 
gerçekleştiren Başlat Menüsü ve Canlı kutucuklar 
ile Windows 10 hızlı ve tanıdık olduğumuz bir deneyim 
sunuyor. Yanı sıra Windows 10, Microsoft’un sunduğu en 
güvenilir Windows olma özelliğini taşıyor. Windows 10 
casus ve istenmeyen yazılımlara karşı savunma sağlayan 
Windows Defender ve SmartScreen zenginleştirmeleriyle 
virüslere, kötü amaçlı yazılımlara ve e-dolandırıcılığa karşı 
koruma sağlarken; Windows Hello özelliği ile hızlı, güvenli 
ve şifre kullanılmadan biyometik yöntemlerle güvenli 
bir oturum açma sağlıyor. En son özellikler ve güvenlik 
güncellemeleri cihazın ömrü boyunca kullanıcılara ücretsiz 
güncellemelerle sunulacağından Windows 10’da güncel 
kalmak çok daha kolay olacak.
Ses, kalem ve mimik girişleri sayesinde PC ile doğal bir 
etkileşim kuran Windows 10, çok daha kişisel ve üretken 
bir deneyim sunuyor. Windows 10, Office ve Skype ile 

mükemmel bir uyumda çalışabiliyor, Snap (Tutturma) ve 
Görev Görüntüleyicisi uygulamaları arasında kolayca geçiş 
yapıp organize olunmasını sağlıyor. 

KURUMLARI SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUYOR 
Milyonlarca BT uzmanından gelen geri bildirimlerle 
şekillenen Windows 10, şimdiye kadar sunulan en çok test 
edilmiş Windows olarak kullanıcılarla ve kurumlarla buluştu. 

Bu kapsamda Windows 10, kurumlara özel güvenlik 
özellikleriyle donatıldı. Kurumsal kurulumlar 

için de hazır olan Windows 10, şirketlerin 
modern siber saldırılara karşı korunmasına 

yardımcı olacak, çalışanların memnun 
olacağı deneyimler sunacak ve 
şirketleri son teknolojilere karşı güncel 
tutarak kesintisiz yenilik sağlayacak. 
İşletmeler güncellemelerin sıklığını 
kontrol edebilecek ve şirket 

çalışanlarından oluşan her grup için en 
doğru özellikler ve işlevler seçilebilecek.

Windows 10 ile müşteriler şifre kullanmayı 
daha ileri güvenlik seçenekleriyle 

değiştirebilir, kurumsal verilerini koruyabilir ve 
yalnızca güvenilen yazılımların kullanılması sağlanabilir. 

Yeni yönetim ve kurulum araçları, cihaz yönetiminde kolaylıklar 
sağlar, maliyetleri düşürür ve Azure bulut teknolojisinin 
kurumsal gücü sayesinde işletmeler güçlenir.

YENİ ÖZELLİKLER:
 Cortana: Bu dijital asistanla doğru bilgiyi doğru zamanda 

bulmak kolaylaşıyor.
 Microsoft Edge: Yeni tarayıcı kullanıcıların hızlı bir şekilde 

web’de arama, okuma, not alma ve paylaşma yapabilme-
sini sağlıyor.

 Xbox uygulaması: Entegre olarak sunulan Xbox, deneyi-
mini Windows 10’a taşıyor; Xbox ve Windows 10 cihazları 
arasında arkadaşları, oyunları ve yetenekleri bir araya 
getiriyor.

 Süreklilik modu Continuum: Dokunmatik ve masaüstü 
cihazlar arasında uygulamaları ve deneyimleri en iyi şekil-
de optimize ediyor.

 Yüklü Uygulamalar: Fotoğraflar, haritalar, Microsoft’un 
yeni müzik uygulaması Grove ve Filmler&TV’yi içeren 
eğlence ve üretkenlik imkânı sunuyor.

 Microsoft Phone Companion uygulaması: iPhone, Android 
ya da Windows telefonların Windows yüklü cihazlar ile 
uyum içinde çalışmasını sağlıyor.

 Office Mobil Uygulamaları: Windows 10’un tabletler için 
tüm mobil uygulamaları Windows Mağaza’da sunuluyor. 
Office Mobil uygulamaları, tüm cihazlarda güçlü dokun-
matik deneyimi yaşatıyor. Tüm özelliklere sahip OneNote, 
Windows 10’a yüklenmiş olarak geliyor ve dijital olarak not 
alma ihtiyaçlarını karşılıyor. Yakın gelecekte sunulacak 
olan Office’in masaüstü uygulamaları (Office 2016) uzman 
içerik üreticilerine en zengin özellikleri sunuyor. 

ŞİMDİYE KADAR 
TASARLANAN EN 

GÜVENLİ WİNDOWS OLAN 
WİNDOWS 10’UN YENİLİK VE 
GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ 

DE OTOMATİK OLARAK 
SAĞLANIYOR.
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IMI Conferences işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma verilerine göre Türkiye çağrı 
merkezi sektöründe istihdam edilen kadın çalışan sayısı 52 bine ulaştı. Yüzde 65’lik bir 

oranla kadın istihdamına öncülük eden sektöre ilgi ise her geçen gün artıyor.

/ARAŞTIRMA

KADIN HÂKİMİYETİ
ÇAĞRI MERKEZLERİNDE Son yıllarda büyümesini hem ekonomik olarak 

hem de istihdam anlamında sürdüren Türkiye Çağrı 
Merkezi Sektörü bugün 3,4 milyar TL pazar değerine 
ve 80 binin üzerinde istihdama ulaşmış durumda. 

Anadolu’nun birçok kentindeki en büyük istihdam alanları 
haline gelen çağrı merkezleri, sektöre özel akademik 
eğitimlerin ve kariyer fırsatlarının artması ile birlikte 
genç kuşaklar için kariyer fırsatları sunan uzun dönemli 
çalışma alanlarından biri haline geliyor. Bunun yanında 
çağrı merkezlerinin en önemli katkılarından birisi ise, bir 
ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesini doğrudan etkileyen 
ve modern ülkeler arasında yerini almasını sağlayan, bayan 
çalışan sayısının artmasını sağlaması. 

18-24 YAŞ ARASI GENÇ KADIN YOĞUNLUKTA 
Tüm dünyada da giderek önemli bir sektör haline gelen 
çağrı merkezlerinin Türkiye’deki durumunu yansıtan yeni 
bir araştırma yapıldı. Çağrı Merkezleri Derneği’nin (ÇMD) IMI 
Conferences işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve çağrı merkezi 
sektörüne ışık tutan kapsamlı araştırma sonuçları, sektörde 
çalışan 80 bin kişinin yüzde 65’inden fazlasını kadın çalışanların 
oluşturduğunu ortaya koyuyor. Üstelik aynı araştırmaya göre, 
Türkiye çağrı merkezi sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 
60’ı 18 – 24 yaş aralığında... Yani çağrı merkezi sektörü, sadece 
ülkedeki kadın işgücünün artmasını sağlamakla kalmayıp 
genç kadın çalışan sayısının yükselmesine ve yeni mezun 
genç kadınların iş hayatına katılmalarına olanak sağlıyor. 

SEKTÖRÜN YÜZDE 65’İNİ OLUŞTURUYORLAR
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çağrı Merkezleri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı şu ifadeleri 
kullanıyor: “Türkiye 2023 hedeflerini belirlemiş, hızla 
gelişmekte olan bir ülke. Bugün 80 bin kişiye istihdam 
sağlayan ve 3,4 milyar TL’lik bir pazara dönüşen çağrı 
merkezi sektörü de bu hedeflerin yakalanmasına önemli 
bir pay sahibi olabilecek durumda. Bizim yaptığımız 
araştırmalar, doğru ve bilinçli politikalar izlendiği takdirde 
sektörün hala ciddi bir büyüme potansiyeline sahip 
olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 150 bin kişiye 
istihdam sağlayabileceğini ortaya koyuyor.” 

ANADOLU’YA YATIRIM ARTACAK
Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı 
şöyle konuşuyor: “Elbette bu potansiyelin önemli bir bölümünü 
de bayan çalışanlar oluşturmakta, Türkiye’de bu oran yüzde 
65 düzeyinde. Çağrı merkezi yatırımlarımızın yaklaşık 
yüzde 50’si İstanbul – Ankara ve İzmir dışındaki Anadolu 
illerimizde gerçekleşmiştir. Gelecek dönemlerde Anadolu’daki 
yatırımların artacağını öngördüğümüzden o bölgelerdeki 
bayan istihdamının daha kritik bir öneme sahip olduğunun 
altını çizmek istiyorum. Yatırım yapılan Anadolu illerimizdeki 
bayanlar kurumsal bir ofis ortamında, güven içinde, kişisel ve 
mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak ekonomik güçlerini elde 
ediyorlar. Diğer sektörlerden farklı olarak kısıtlı alanlarda olsa 
da evden çalışma imkânı sunabildiğimizden, teknolojiyi yoğun 
kullanmamız ve genç kuşağın teknoloji ve iletişim ile ilgili iş 
alanlarına ilgisi arttığından sektörümüzdeki bu potansiyelin 
artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz.” 

İŞİMİZ MESLEK OLARAK ALGILANMALI
Metin Tarakçı, Çağrı Merkezleri Derneği olarak bu noktada 
kendilerine düşen görevleri şu sözlerle özetliyor: “Bize 
düşen görev ise, sektörümüz hakkında potansiyel işgücünü 
bilgilendirebilmek, işimizin bir meslek olarak algılanmasını 
sağlamak, bayan çalışanların çağrı merkezi sektörünü uzun 
vadeli bir kariyer planı çerçevesinde değerlendirmelerini 
sağlamak ve sektördeki istihdamının daha kaliteli ve uzun 
vadeli bir yapıya kavuşmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede, 
iş hayatına atılan ve ekonomik anlamda kendi ayakları 
üzerinde durmaya çalışan bayanlarımıza daha kalıcı ve uzun 
vadeli bir imkân sağlamış oluruz.” 

“YATIRIM YAPILAN ANADOLU 
İLLERİMİZDEKİ BAYANLAR KURUMSAL 
BİR OFİS ORTAMINDA, GÜVEN İÇİNDE, 

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKI 
SAĞLAYARAK EKONOMİK GÜÇLERİNİ 

ELDE EDİYORLAR.”

ÇAĞRI MERKEZLERİ DERNEĞİ HAKKINDA:
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye’de çağrı merkezle-
ri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını 
genişletmeye yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans 
kuruluş olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde 9 kuruluşun 
ortak girişimiyle kurulmuştur. Çağrı Merkezleri Derneği, kısa 
sürede toplam 45 kurumun üyeliğiyle, sektörün yaklaşık 
yüzde 90’ını temsil eder konuma gelmiştir. Çağrı Merkezleri 
Derneği, çağrı merkezlerinin faaliyet alanlarını kamuoyuna 
daha iyi tanıtmayı, sunulabilecek katma değerleri iş dünyası-
na anlatmayı, mesleki sorunları paylaşmayı, değişik paydaş-
lar arasında bir iletişim ve uzlaşı platformu olmayı ve sektör 
problemlerine çözüm getirmeyi amaçlamaktadır.

Çağrı Merkezleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Tarakçı 
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İNGİLİZCENİN HÂKİMİYETİNDE OLAN BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE, TÜRKÇE 
KELİMELERİ KULLANMAK ZOR DEĞİL.

Mesajlaşırken, e-posta atarken ya da konuşurken 
arada yabancı kelimelere yer vermenin size ayrı-
calık kattığını mı düşürüyorsunuz? Oysa kendi dilini 
bilmek ve kullanmak, iletişimin en önemli noktasıdır. 

Kullandığınız yabancı kelimeler karşınızdakine her zaman 

olumlu mesajlar iletmez tam tersine kendi ana dilinizi iyi 
bilmediğiniz sonucunun çıkarılmasına sebebiyet verebi-
lirsiniz. 
İşte bilişim sektöründe sıkça kullanılan yabancı kelimeler ve 
karşılıkları: 

 

/TÜRKÇEDEN Bİ’HABER

INTERNET-GENEL AĞ
İngilizce, international network’ün (uluslararası ağ) 

kısaltılması olan internet, “Bilgisayar ağlarının birbirine 
bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir 

sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi 
iletişim ağı…” şeklinde tanımlanıyor. Dil uzmanlarının 

önerisi ise genel ağ… 

BİLİŞİMDE 
TÜRKÇEYE DÖNÜŞ

E-MAIL-ELEKTRONİK POSTA
Genel ağın yaygınlaşması ile hayatımıza giren e-mail 
İngilizceden dilimize geçti. “Bilgisayarlar veya bir ağ 

içindeki belli gönderim merkezleri arasında elektronik   
bilgi iletişimi…” anlamına gelen kelimeye bulunan         

karşılık elektronik e-posta.
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MOUSE-FARE
İngilizce olan kelime bilişimde, “Düz bir 

yüzey üzerinde yuvarlanan bir top 
aracılığıyla imlecin hareketini sağlayan 
elektronik araç…” şeklinde açıklanıyor. 

Önerilen karşılık, kelimenin birebir karşılığı 
olan fare… 

ONLINE-ÇEVRİMİÇİ
“Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve 
çalışır durumda olma…” anlamına gelen 

online kelimesi İngilizcedir. Dil 
uzmanlarının yabancı kelimeye buldukları 

Türkçe karşılık ise çevrim içi… 

DATA-VERİ
İngilizce olan kelime bilişimde, “Olgu, 

kavram veya komutların, iletişim, yorum ve 
işlem için elverişli biçimli gösterimi…” 

şeklinde tanımlanıyor. Türk Dili uzmanlarının 
bulduğu karşılık ise veri… 

/TÜRKÇEDEN Bİ’HABER /TÜRKÇEDEN Bİ’HABER

ŞARJ-YÜKLEME
Akıllı telefonlarla birlikte daha da çok 

hayatımıza giren şarj kelimesi Fransızcadan 
dilimize geçmiş. “Bir yere, bir nesneye 
elektrik yükü biriktirme, doldurma…” 

şeklinde tanımlanan kelimeye bulunan 
karşılık yükleme… 
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İNSANSI ROBOT PEPPER’IN YENİ MODELİ 
OFİSLERDE KULLANILACAK 
Geçtiğimiz haziran ayında online olarak satışa sunulur sunulmaz bin 
adet satan insansı robot Pepper, bu kez ofislere yönelik olarak tasar-
landı. Prototip niteliğindeki ilk modeli yoğun ilgi gören Pepper’ın yeni 
modeli ‘Pepper for Biz’, 1 Ekim’de yalnızca işletmeler için Japonya’da 
satışa sunulacak. SoftBank’in yaptığı açıklamaya göre yeni Pepper üç 
aylık kontratla kiralanabilecek. Ofis resepsiyonu ve potansiyel müşte-
rilerle iletişim kurma gibi pratikler için kullanılabilecek olan ‘Pepper for 
Biz’, işletmeler için önceden yüklenmiş uygulamalarla geliyor. Buna ek 
olarak ‘Pepper for Biz’ uygulamaları işletme ihtiyaçlarına göre özelleş-
tirilebiliyor. ‘Pepper for Biz’, özel platformu aracılığıyla müşteriler ve 
diğer konularla ilgili bilgileri pazarlama amaçlı kullanılmak üzere sak-
layabiliyor. ‘Pepper for Biz’ insan ifade ve duygularını tanıyan Pepper’ı 
esas alıyor. Prototip niteliğindeki Pepper; kullanıcıyla konuşabiliyor, 
etrafıyla etkileşime geçerek onları eğlendirebiliyordu. Akıllı robotla ilgili 
en önemli sorun ise kısa şarj süresi ve yeterince stabil olmayışıydı. Bir 
süredir iyileştirilme çalışmalarına devam edilen Pepper, geçtiğimiz ay 
Alibaba ve Foxconn’dan 236 milyon dolar yatırım almıştı. Yatırımla bir-
likte Pepper’ın uluslararası açılımına hız verilmesi planlanıyordu. 
Pepper’ı SoftBank için geliştiren Fransız robotik şirketi Aldebaran, 
insansı robotu geçtiğimiz şubat ayında geliştiricilere de açmıştı. 

OFİS HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TASARLANAN ROBOTLAR, SEYAHATLERİNİZE EŞLİK EDEN 
DRONE’LAR, İNSANÜSTÜ İŞİTME KABİLİYETİ SUNAN KULAKLIKLAR… BAKALIM YAKIN 

GELECEKTE BİZİ DAHA NE GİBİ İNOVATİF TASARIMLAR BEKLİYOR?

Yakın gelecekte zorlandığımız pek çok şeyi artık robotlar 
yapacak. Bilim insanları yaşadığımız hayatı kolaylaştırmak 
için tehlikeli görevlerin üstesinden gelecek robotlar üzerinde 
çalışıyor. Ayrıca standart olarak yaptığımız ve artık rutine 

bağlayan bazı görevler de yapılan teknik araştırmalar neticesinde 
robotların sorumluluğuna verilecek. Tabii ki konumuz sadece robotlar 

GELECEĞİN  TASARIM VİZYONU, 
YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMAKTAN İLHAM ALIYOR

[ SELİN AKGÜN ]

değil. Pek çok marka evlerde, ofislerde ya da aklınıza gelebilecek 
her alanda, yaşamı kolaylaştıracak yeni ve inovatif teknolojiler 
üzerinde çalışıyor. Kilo vermenizi ve formda kalmanızı sağlayacak 
tartılardan, ev ve ofisinizdeki tüm cihazları kontrol edebileceğiniz özel 
uygulamalara kadar pek çok heyecan verici gelişme ile yaşantımız 
daha güvenli, eğlenceli ve işlevsel bir hale gelecek.
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İZMİR’DEN ÇIKAN AKILLI BİLEKLİK FORMETRE
2013 yılında iki İzmirli mühendis Gürkan Üstünkar ve Kağan Bakanoğlu 
tarafından kurulan Formetre, akıllı bileklik markası Formetre ile öne çıkı-
yor. Formetre adlı bu bileklikler; aktivite ve uyku kalitesini ölçerken; adım 
sayma, kalori sayma, mesafe ölçme, hedef gerçekleştirme gibi özellik-
lere de sahip. iOS 7+ ve Android 4.3+ tabanlı akıllı telefonlarla uyumlu 
bir yapı sergileyen Formetre, gün içerisindeki aktivitelerinizi ve uykunuzu 
ölçerek verileri mobil uygulamanıza aktarıyor. Evde hiçbir alet kullan-
madan yapabileceğiniz 30 dakikalık egzersiz programlarını da sunan 
Formetre, istediğiniz görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. 7 güne 
kadar pil ömrü, dokunmatik OLED ekranı, 360 derece hareket sensörü 
ve suya dayanıklılığıyla dikkat çeken Formetre’nin uygulaması AppStore 
ve Google Play’den indirilebiliyor.

/İNOVASYON /İNOVASYON

NOKIA’DAN FİLM 
YAPIMCILARINA ÖZEL 

SANAL GERÇEKLİK 
KAMERASI

Akıllı telefon pazarına tekrar 
dönüş yapacağını açıklayan 

Nokia, farklı sektörlerde hamleler 
yapmaya devam ediyor. Şirket, 

özellikle film yapımcılarına hitap 
edecek sanal gerçeklik kamerası 

Nokia OZO’yu yakın zamanda 
tanıttı. Dairesel tasarımının 

üzerinde bulunan 8 kamera ve 
mikrofonla 360 derece kayıt 

yapabilen OZO, bu özellikleriyle 
GoPro ve Samsung’un sanal 

gerçeklik kameralarına doğrudan 
rakip oluyor. Kameranın nasıl bir 

performans sergileyeceği ve 
yönetmenleri memnun edip 

etmeyeceği şu an için bilinmiyor. 
Ancak Nokia, bu yeni ürünüyle 

sanal gerçeklik alanında 
çalışmalar yaptığını doğrulamış 

oldu. 2015’in dördüncü 
çeyreğinde satışa sunulması 
beklenen Nokia OZO’nun ilk 

olarak hangi ülkelerde ve hangi 
fiyattan satışa sunulacağı ise 

henüz açıklanmadı.

GOPRO-TOYOTA İŞ BİRLİĞİ 
Aksiyon kamerası GoPro, kendine özgü geliştirdiği formatla hem ilgiyi üst boyutlarda tutmayı başarıyor hem de farklı spor dallarına hitap eden aksesu-
arlarıyla ön plana çıkıyor. GoPro’yu son günlerde gündemde tutan en önemli gelişme ise Toyota ile yapmış olduğu iş birliği… Toyota ile GoPro arasında-
ki anlaşmayla birlikte, 2016 model yılından itibaren Toyota’nın Tacoma adı verilen modellerinde GoPro’ların takılabileceği yuvalar standart olarak 
gelecek. Orta ölçek kamyonet sınıfında değerlenen ve dünyada oldukça popüler olan ‘truck sınıf’, sürükleyici yarışlara sahip olan bir kategori. Bununla 
beraber kat ettikleri yolu görüntülemeyi seven şoförler için gelen bu özellikle, Toyota Tacoma modeline yönelik ilgi daha da artacak.
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İNSANÜSTÜ İŞİTME GİRİŞİMİ DOPPLER LABS 
Kickstarter’da 635 bin dolar fon toplayan ‘ses için artırılmış gerçeklik’ ya da ‘insanüstü işitme’ girişimi Doppler Labs, bugüne kadar tanımından çok fonk-
siyonuyla adından söz ettirdi. Doppler, uzun bir uçak yolculuğunda ağlayan bir bebeğin ya da alt kattaki inşaatın sesini kısmak, arka sırada oturduğu-
nuz bir konserde sesi en öndeymişçesine duymak gibi birçoğumuzun hayalini kurduğu senaryoları gerçeğe dönüştürüyor. Bugüne kadar prototipleriyle 
kullanıcılarına bu tür bilim kurgu deneyimleri yaşatan Doppler, 17 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım, Doppler’in  insanlara ‘insanüstü’ duyma 
becerisi kazandıran Here Active Listening sisteminin üretimi için kullanılacak. Doppler’in Here ses sistemi, içine bir bilgisayar, mikrofon ve hoparlörü sığ-
dıran bir kulaklık ve iPhone için geliştirilen mobil uygulamadan oluşuyor. Kulaklıkları takıp, iPhone kontrol paneliyle oynamaya başladığınızda, etrafınız-
da konuşan birinin sesini 10 kat daha yüksek sesle duyabiliyor ya da bu sese eko, bas, treb gibi efektler ekleyebiliyorsunuz. Doppler’in kısa vadedeki 
hedefi, bu cihazları öncelikle müzikseverlere pazarlamak, konserlerde herkesin duyduğundan keyif almasını sağlamak... Duyma cihazlarını, günlük 
hayatta sesleri kontrol etmek için geliştiren Doppler’in uzun vadedeki hedefi bir ses sistemi sağlayıcısı haline gelmek değil. Bugün yalnızca ihtiyaç halin-
de giyilen kulaklıklarının 10 yıl içinde sürekli kullanılan bir giyilebilir cihaz haline geleceğini düşünen girişimin, seslere özel bir tür Google Street View hari-
tası geliştirme hayali var. Böylelikle cihazların konuma göre sesleri otomatikman optimize edeceği düşünülüyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ AKILLI DİREĞE NE DERSİNİZ? 
Akıllı şehir teknolojileri üzerinde uzmanlaşan sayılı şirketlerden biri olan Verisun Bilişim, güneş enerjili ve iBeacon destekli akıllı ürünü Endirek ile 
nesnelerin interneti (IoT) alanında yeni bir kategori açıyor. Verisun Bilişim, 2011’den bu yana son kullanıcıların hayatına temas eden akıllı uygula-
malar geliştiriyor. Mobiett veya akıllı şehir uygulamalarını kullanmış olabileceğiniz Verisun’un en yeni ürünü ise Palmiye ağacı şeklinde bir direk 
olan Endirek adlı ürün... Endirek’i kısaca akıllı direk olarak adlandırmak mümkün. Üç adet 20 wattlık güneş enerji paneliyle donatılan Endirek, 
telefon şarj ve internet bağlantı noktası olarak kullanılabiliyor. Led aydınlatmanın yanında 6 telefona kadar şarj bağlantı noktası ve 100 metre 
alanda kablosuz internet hizmeti sunabilen akıllı direği asıl önemli kılan ise iBeacon, bluetooth, kamera, dinamik içerik yönetimi gibi özellikleri… 
Şu anda internet ve şarj hizmetini öncelikli olarak sunan Endirek’in asıl gücü ise diğer akıllı özelliklerinde yatıyor. Verisun, mevcut akıllı şehir tek-
nolojilerini kademeli olarak Endirek ile entegre ediyor. Örneğin kullanım istatistiklerinin yanı sıra sensörler aracılığıyla hava kalitesi, sıcaklık, 
gürültü miktarı vb. veriler, akıllı şehir yönetim arayüzü üzerinden merkezle paylaşılabiliyor. Kullanıcı tarafında da iBeacon üzerinden geniş yelpa-
zede bir iletişim sağlanabiliyor. Belediyeler, Endirek sayesinde toplu taşıma sefer bilgileri paylaşma, anket yapma, vatandaşlara mesaj gönder-
me, herhangi bir uygulamayı önerme gibi hizmet/pazarlama faaliyetlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

TESLA’DAN HEYECAN VERİCİ BİR GELİŞME 
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir basın duyurusuyla üzerinde çalıştığı bazı projelere ilişkin detaylar verdi. Tesla’nın ilk kez giriş yaptığı ve 2012 yılında 
üretimine son verdiği Roadster modeli yeniden dizayn edilmeye başlandı. Tesla’nın yeni Roadster modelini, Tesla CEO’su ve kurucusu Elon Musk’a göre 
4 yıl içerisinde görebileceğiz. Musk’ın müjdelediği tek yenilik, bu yeni Roadster modeli değildi. Şu anda tasarımına ve teknik özelliklerine dair hiçbir detay 
bulunmayan yeni Roadster modeli, oldukça güçlü olacak. Çünkü duyurulan bir diğer yenilik, Model S P85D serisine gelen bir güncelleme… Ludicrous 
Mode adı verilen güncelleme, aracın sıfırdan 97 km/h hıza çıkış süresini sadece 2.8 saniyeye düşürüyor. Tesla’nın yeni Roadster modelinin ise bundan 
da hızlı olacağı gelen haberler arasında… Elon Musk’a göre Tesla’nın yeni Ludicrous Mode’u, kişinin kendi rollercoaster’u olduğu hissiyatını verecek.
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EVİNİZDEKİ CİHAZLARI NEEO İLE TAKİP EDEBİLECEKSİNİZ 
Evinizdeki tüm akıllı cihazları tek bir merkezden yönetebilmenize olanak sağlayan Neeo, akıllı bir otomasyon sistemi… Tüm cihazları kontrol etmekten 
sorumlu olan, ana bileşeni beyinden ve bir kumandadan meydana gelen sistemle; ışıkları söndürme, kapıları kitleme, evin sıcaklığını ayarlama gibi bir-
çok işlemi uzaktan gerçekleştirebileceksiniz. Evinizdeki cihazları Neeo’nun beynine bağlamak için yapmanız gereken tek şey ise ‘cihaz ekle’ seçeneğin-
den eklemek istediğiniz cihazın ismini yazarak, cihazı Neeo’ya tanıtmak. Neeo cihazı bulduğunda ise cihazın bulunduğu odayı seçmek… Sonrasında 
Neeo, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 6LowPAN, ZigBee, Thread, Z-Wave ve kızılötesi teknolojilerden birini kullanarak akıllı cihazları kontrol etmenizi sağlayacak. 
Neeo’nun kumandası The Neeo Remote ile beyne birtakım komutlar göndererek cihazlarınızın kontrolünü sağlamanıza yardımcı olacak.

FORM TUTMANIZA TARTINIZ DESTEK OLACAK 
Sağlık ve fitness teknolojisi alanında yepyeni bir ürün olarak yerini alan Runtastic Libra, Runtastic şirketi tarafından geliştirilen akıllı bir tartı… iOS ve And-
roid işletim sistemine sahip cihazlara yüklenen uygulaması ile bağlantısını Bluetooth teknolojisi üzerinden kurarak, kablosuz veri transferi gerçekleştiri-
yor. Kullanıcısına kilo, vücuttaki yağ oranı, su miktarı ve kas ağırlığı, kemik ağırlığı gibi konularda detaylı bilgi aktaran tartı, hedef kitlesinin uygulama 
üzerinden hedef belirleyerek, ideal kilo, yağ ve kas oranına sahip olmasını ve bu süreçte değerleri takip ederek motive olmasını sağlıyor. Runtastic Libra, 
uygulaması üzerinden yapılan düzenlemeler ile sekiz kullanıcıyı otomatik olarak algılayabiliyor. Sizi tanıyabilmesi için yapmanız gereken ise uygulama-
yı indirip profilinizi oluşturduktan sonra cihazın arkasında bulunan butonu kısa bir süre basılı tutmak. Sonrasında tartılıp uygulama üzerinden verileri 
takip edebilirsiniz. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan Runtastic Libra, 129 Euro’dan satışa sunuldu. 

FARKLI YERLERİ KEŞFETMEYİ EĞLENCEYE 
DÖNÜŞTÜRÜYOR 
Dört pervaneli, katlanabilir kanatlı ve su geçirmez drone Sprite, ABD’li 
girişimciler tarafından Ascent AeroSystems şirketinde gerçekleştirildi. 
Farklı tasarımı ve küçük yapısı ile rahatça taşınabilen cihaz, beraberin-
de satılan uçuş kumandalarıyla veya Android uyumlu akıllı telefona 
yüklenen uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Dâhili bir koruyucu-
ya ihtiyaç duymayan ve özel tasarımı sayesinde kamerası korunaklı 
olan drone, yere inmeden hemen önce kanatlarını kapıyor ve yavaşça 
iniyor. GPS destekli otonom uçuş özelliği bulunan Sprite, kullanıcısı tara-
fından belirlen rota üzerinde uçarken belirli bir bölgenin haritasını da 
çıkarabiliyor. Sprite’ın 799 dolardan satışa sunulacağı belirtiliyor.
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Ferrari 488 GTB, İtalyan lüks spor otomobil üreticisi 
Ferrari’nin, yenilikçi V8 motor ve üstün tasarım 
özellikleriyle ön plana çıkan en yeni süper spor 
modeli olmasıyla dikkat çekiyor. Ferrari’nin son 10 

yıldır özel müşterileri için sadece pistlerde kullanılmak 
üzere tasarladığı otomobilleri kapsayan XX programında 
edindiği bilgi birikiminden de edinilen veriler ışığında 
geliştirdiği 488 GTB modeli, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
resmen tanıtılmasının ardından Ağustos ayından itibaren 
ülkemizde de satışa sunuldu. Markanın yarışçı ruhununu 
tüm öğeleriyle üzerinde taşıyan ve 523 bin 475 Euro’dan 
başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip Ferrari 488 GTB, 
pist otomobillerinin performansını yollara taşıyarak farkını 
ortaya koyarken, gücü, atikliği ve sıra dışı tepki zamanlarıyla, 
sürücüsüne en üst limitlerde bir sürüş keyfi vaat ediyor. 
FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “İlave alarak Türkiye 
kotasını arttırdığımız ve 6 adete çıkardığımız Ferrari 488 GTB 
modelimize Türk süper spor otomobilseverler ve Ferrari 
markası tutkunları büyük ilgi gösterdi. 6 Ferrari 488 GTB’nin 
tamamı önceden satıldı.”dedi. Ferrari 488 GTB’nin yeni 3.9 
litrelik V8 turbo motoru, güç, tork ve tepki süreleri açısından 
sınıfının en yüksek değerlerini sunarken, devrim niteliğindeki 
mimarisiyle de standartlara yeni bir boyut getiriyor. Ferrari 
488 GTB’nin 8 bin devirde 670 HP güç üreten motoru, 7. 
viteste 760 Nm maksimum tork üretebilmesiyle dikkat 
çekiyor. 0-200 km/s hızlanmasını sadece 8.3 saniyede 
tamamlayan ve 330 km/s’nin üzerinde maksimum bir hıza 
erişebilen Ferrari 488 GTB, sıra dışı sportif tasarımıyla da 
farklılığını ortaya koyuyor. 
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TOFAŞ ÇATISI ALTINDA FERRARI VE MASERATI MARKALARININ 
DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTEN FERMAS, FERRARI’NİN EN YENİ SÜPER 
SPOR MODELİ 488 GTB’Yİ 523 BİN 475 AVRO’DAN BAŞLAYAN 
ANAHTAR TESLİM SATIŞ FİYATIYLA AĞUSTOS AYINDAN İTİBAREN 
TÜRKİYE’DE İLK MÜŞTERİLERİNE TESLİM ETMEYE BAŞLADI.
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PORSCHE MACAN 2.0 
TÜRKİYE’DE  
Porsche’nin en yeni model ailesi olan Macan’ın 
2.0 litre benzinli motora sahip olan yeni üyesi 
Macan 2.0, Türkiye genelindeki Porsche 
showroom’larında sergilenmeye başlandı. 
Türkiye’de geçtiğimiz Mayıs ayında düzen-
lenen İstanbul Autoshow 2015 Fuarı’nda ön 
siparişleri alınmaya başlanan Macan model 
ailesinin yeni üyesi Macan 2.0, 2 litre benzinli 
motoru ile benzersiz Porsche sürüş konforu 
ve prestijini, düşük yakıt tüketimi ile buluş-
turuyor. Macan Turbo, Macan S ve Macan S 
Diesel modellerinden sonra ailenin ülkemizde 
satışa sunulan dördüncü üyesi olan Macan 
2.0, Türkiye’nin de yer aldığı Porsche Orta ve 
Doğu Avrupa Bölgesi’ndeki 26 ülke arasında 
ilk kez Türkiye’de satışa sunuluyor. Dört silin-
dirli motoruyla 237 hp güç üreten Macan 2.0, 
350Nm’lik tork değeri ile 0’dan 100km/s hıza 
6.9 saniyede ulaşabiliyor ve saatte 223 km 
azami hız yapabiliyor. Porsche Macan 2.0 için 
ön siparişler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, 
Bursa ve Mersin’deki 7 Porsche Merkezi’nden 
iki ay önce alınmaya başlanmıştı. Macan 2.0, bu 
haftadan itibaren de Porsche Merkezleri’nde 
sergilenecek ve Porsche tutkunlarının beğe-
nisine sunulacak. 

Audi, 2016 yılında sürücüsüz otomobil geliştirme hedefine, 
Amerika’da gerçekleştirdiği test sürüşüyle bir adım daha yaklaştı. 
Markanın mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan ve 
geliştirilen ‘Jack’ takma adlı A7 Sportback 3.0 TFSI quattro model 
otomobil, Amerika’daki Silikon Vadisi’nden sürücüsüz olarak 
başladığı yolculuğunu 900 kilometre sonra Las Vegas’taki CES 2015 
Tüketici Elektroniği Fuarı’nda sonlandırdı.A7 Sportback, otoyollardaki 
yolculuğunu sürücüsüz olarak gerçekleştirdi. Ancak ABD yasalarına 
göre, direksiyon başında herhangi acil bir duruma karşı bir sürücü 
bulunması gerektiği için, yolculuk sırasında bir kişi direksiyon başında 
hazır bulundu. Jack, yolculuğunu seri üretime hazır sensörlerin 
yanında, Audi’nin hali hazırda diğer modellerinde de kullandığı Adaptif 
Cruise Control (ACC) ve Audi Şerit Asistanı (ASA) gibi sürüş asistanları 
yardımıyla tamamladı. Otomobilin arkasında, önünde, sağında ve 

solunda bulunan sensörler, 360 derece görüş sağlarken, öndeki ve 
arkadaki kameralar da otomobilin çevresiyle olan iletişimini sağladı. 
Yüksek çözünürlüklü 3D kamera da A7 Sportback’in etrafındaki trafiği 
algılamasına yardımcı oldu. Tüm bu teknoloji, otomobilin sürücüden 
bağımsız olarak hızlanmasını, fren yapmasını, şerit değiştirmesini 
ve önündeki araçları sollamasını sağladı. Şerit değiştirme sırasında, 
otomobil önce kendi hızını çevresindeki araçların hızıyla karşılaştırdı. 
Hız ve aradaki mesafenin uygun ve güvenli olduğu kararını alınca da 
şerit değişimi yaptı. Yolculuğun, şehir merkezi gibi sürücünün devreye 
girmesinin gerektiği durumlarda sürücüler, ses ve görsel uyarılarla 
uyarıldı. Audi’nin geliştirdiği bir diğer sürücüsüz konsept araç olan 
RS7 Concept, geçen yıl Ekim ayında, Alman DTM Yarışları’nın sezon 
finali öncesinde piste çıkmış ve saatte 240 kilometre hıza çıkarak, 
pistteki turunu tamamlamıştı.

2015’in ilk yarısında yüzde 1.4 artan küresel otomotiv pazarında 
Renault Grup satışları 1 milyon 375 bin 863 adede yükseldi. 
Avrupa’daki Renault satışları pazardan daha hızlı büyümeye 
devam ediyor. Grup satışları, yüzde 8.5 artan pazarda yüzde 
9.3 artış kaydetti. Grup pazar payı, özellikle Güney Avrupa’nın 
performansı sayesinde yüzde 10.2’ye ulaşarak (binek+hafif 
ticari) birçok Avrupa ülkesinde yükselişe geçti. Renault markası, 
güçlü bir performans sergiledi: marka satışları, Clio, Captur, 
Twingo, Trafic ve Master modellerinin de desteğiyle yüzde 
10.6 artarak 643 bin 928 adede yükseldi. Avrupa dışında ise 
özellikle pazar trendinde düştüğü Rusya ve Brezilya’da, bazı 
yükselen pazarlardaki çalkantılar, Grup satışlarında etkisini 
sürdürüyor. Buna rağmen, grup satışlarında Türkiye, Romanya 
ve Cezayir’de durum çok daha pozitif. Renault Grubu Avrupa’da 

yeni ürünlerinin başarısından ve pazarın iyileşmesinden 
yararlandı. İlk yarıda, satışlar yüzde 9.3 artarak 849 bin 88 araca 
yükseldi. Grup, Avrupa’daki 10 satıştan 1’den fazlasına sahip. 
Renault markası, yılın ilk yarısında 643 bin 928 satış adedi ile 
özellikle güçlü ticari dinamizmi ile öne çıkıyor. Renault, yüzde 
7.8’lik pazar payı ile (binek+hafif ticari) Nissan’dan sonra ikinci 
en güçlü büyüyen marka. Clio, Avrupa’da en çok satış kaydeden 
2. model ve Fransa’da açık ara en çok satılan model. Captur, 
Avrupa’da en çok satılan crossover olmayı sürdürüyor. Duster 
2. fazın lansmanını takiben 2014 yılının ilk yarısında büyüyen 
Dacia markası, 2015 yılının ilk altı ayında 205 bin 160 satış adedi 
ile yüzde 5.3’lük bir büyüme kaydetti. Bu yıl, marka Avrupa’daki 
lansmanının 10. yılını kutluyor ve bölgede 2 milyon Dacia araç 
satışına ulaştı.

Skoda adına güvenlik tüm canlılar için öncelik taşıyor. Marka bu 
nedenle otomobilde köpeklerin güvenli biçimde taşınmasını 
sağlayacak ekipmanlar sunuyor. Skoda’nın orijinal aksesuar 
seçenekleri arasında köpeklerin rahat edeceği birçok özel ürüne 
ulaşılabiliyor. Köpek emniyet kemeri, kazalar sırasında köpeğinizin 
sabit kalmasını ve güvende olmasını sağlıyor. Emniyet kemeri aynı 
zamanda köpeğinizin arka koltuktan başka alanlara gitmesini de 
engelliyor ve sürücüyü rahatsız etme ihtimalini ortadan kaldırıyor. 
S-XL aralığında dört farklı boyuta sahip Köpek Emniyet Kemeri, 
aynı zamanda dışarıda yapılacak yürüyüşler için de kullanılabiliyor. 
Skoda’nın köpeklere özel olarak ürettiği aksesuarlar arasında yer alan 
arka koltuk koruma örtüsü ise döşemelerin temiz kalmasını sağlıyor. 

Bu aksesuar ister Superb olsun ister Fabia olsun tüm otomobillerin 
boyutuna uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Sağlam malzemesi 
kolay yıkanabilir ve su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca örtünün 
kaydırmaz yüzeyi hareket halinde köpeğinizin daha da güvende 
kalmasını sağlıyor. Station modeller için yapılan bagaj ızgarası ise 
köpeğinizin bagaj alanında kalmasını sağlıyor. Ayrıca istendiğinde 
bagaj alanı ikiye ayrılarak çantalarınızın ve köpeğinizin en güvenli 
biçimde taşınmasına imkan tanıyor. Bagajınıza tam oturan çift taraflı 
bagaj halısı ise, bir tarafının kolay temizlenen kauçuk diğer tarafının 
halı olmasıyla pratikliği artırıyor. Skoda sunduğu özel aksesuarlarla 
güvenlik konusunda insanları düşündüğü kadar otomobilde seyahat 
eden hayvanlara da önem veriyor.

/OTOMOTİV 

SÜRÜCÜSÜZ AUDI İLE 900 KİLOMETRE

RENAULT, AVRUPA’DA BÜYÜYOR VE KONUMUNU SAĞLAMLAŞTIRIYOR

SKODA’DA KÖPEĞİNİZ DE GÜVENLE SEYAHAT EDECEK
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Vodafone, 4.5G teknolojisinde 613.1 megabit ile en yüksek veri indirme hızına 
ulaşan ilk operatör oldu. Aynı zamanda WiFi hizmetlerinin de verildiği 5400 MHz 

bandı Vodafone’un 4.5G’si ile ilk defa mobil hizmetler için de kullanılmış oldu.

VODAFONE’DAN 4.5G REKORU

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyo-
nuyla faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil genişbant 
teknolojilere yönelik yatırımlarını artırarak sürdürüyor. 

Vodafone, 26 Ağustos’ta yapılacak ve Türkiye’de 4.5G 
teknolojisiyle hizmete başlanmasını sağlayacak olan fre-
kans tahsis ihalesi öncesinde, bu teknolojiye yönelik olarak 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan aldığı izinler 
kapsamında gerçekleştirdiği testi başarıyla tamamladı. 
İstanbul Mahmutbey’deki Vodafone Aslanoba Plaza’da 
noter huzurunda Huawei altyapısı kullanılarak gerçek-
leştirilen veri indirme testinde, kamuoyunda 4.5G olarak 
bilinen teknolojide lisanslı 2600 MHz’den bir taşıyıcı ile 
serbest kullanımlı 5400 MHz’den üç taşıyıcı birleştirilerek 
(LTE-Unlicensed) saniyede 613.1 megabit ile Türkiye’de bu 
alandaki en yüksek hıza ulaşıldı. Vodafone, bu test ile ser-
best kullanımlı bir spektrum bandı olan 5400 
MHz’de 4.5G testini gerçekleştiren ilk 
operatör oldu. Hâlihazırda WiFi hiz-
metlerinin de verildiği 5400 MHz 
bandının mobil teknolojiler için 
de kullanılabileceği bu test ile 
gösterildi. Türkiye’de ilk kez 
Vodafone mühendisleri tara-
fından gerçekleştirilen test 
ile 4.5G teknolojisinin farklı 
spektrum bantlarında yüksek 
hızlarda servis verebileceği de 
kanıtlandı.

GENİŞBANTTAKİ İDDİAMIZI 
SÜRDÜRÜYORUZ
Yeni nesil genişbant teknolojilerde edindikleri 
global deneyimi Türkiye’ye taşımayı hedeflediklerini belir-
ten Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknolojiden Sorumlu İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Ara Yıldızlı, şunları söyledi: 
“26 Ağustos’ta yapılacak ve kamuoyunda 4.5G olarak 
bilinen teknolojinin Türkiye’de de kullanımını mümkün kıla-
cak olan frekans tahsis ihalesi öncesinde bu teknolojiyi 
başarıyla test ettik. Türkiye’de ilk kez Vodafone mühen-
disleri tarafından gerçekleştirilen bu test ile iki farklı bantta 
dört taşıyıcıyı birleştirerek 4.5G teknolojisinde en yüksek 
hıza ulaşan ilk operatör olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
4.5G teknolojisinin temel hizmetlerinden biri olan ve LTE-
Unlicensed olarak da bilinen bu teknoloji sayesinde serbest 

kullanıma açık olan 5400 MHz bandından sadece WiFi 
değil mobil hizmetinin de verilebileceğini göstermiş olduk. 
Vodafone olarak, önceki genişbant teknolojilerde olduğu 
gibi 4G ve üstü teknolojilerde de Türkiye pazarına yön 
veren operatör olmayı ve abonelerimize ilk günden itibaren 
son teknolojilerle hizmet sunmayı hedefliyoruz.”

NİSAN 2016’DA KULLANIMA SUNULACAK
26 Ağustos’ta yapılacak frekans tahsis ihalesinin ardından 
1 Nisan 2016’dan itibaren hizmete sunulması beklenen 
4.5G teknolojisi, yüksek veri hızları ve düşük gecikme 
süreleri ile tüketicilerin bilgiye erişimini hızlandıracak. Diğer 
yandan, 5G’deki akıllı ve esnek bant kullanımının temelle-
rini oluşturan 4.5G teknolojisi, Türkiye’de 5G teknolojisine 
geçişin de önünü açacak.

 

“4.5G TEKNOLOJİSİNDE 
EN YÜKSEK HIZA ULAŞAN 
İLK OPERATÖR OLMANIN 

MUTLULUĞUNU 
YAŞIYORUZ.”

Turkcell, 2015’in ikinci çeyreğinde tarihinin en yüksek 2. çeyrek gelirine ulaştı.              
3 milyar 93 milyon TL’yi bulan gelirin itici gücü, Turkcell Türkiye’nin performansı oldu. 

HIZLI İNTERNET REKOR GETİRDİ, TURKCELL 
YENİ YATIRIMLARA ODAKLANDI

Turkcell Grubu ve Turkcell Türkiye gelir, FAVÖK ve net 
kâr açısından bugüne kadarki en yüksek ikinci çeyrek 
değerine ulaştı. Konsolide bazda gelir yüzde 5,8 büyü-

me ile 3 milyar 93 milyon TL’ye ulaşırken, grup FAVÖK’ü 
yüzde 9,7 artarak 995 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı 
ise, güçlü mobil ve sabit genişbant gelirlerine ek olarak 
mobil servislerin de katkısıyla yüzde 32,2’ye çıktı. Grup net 
kârı, Turkcell Türkiye’nin artan operasyonel performansına 
ek olarak Ukrayna ve Türkiye’deki kur hareketlerinin pozitif 
katkısı ile yüzde 44,6 yükselerek 712 milyon TL’ye ulaştı.
Grup gelirlerinin yüzde 92’sini oluşturan Turkcell Türkiye’nin 
gelirleri yüzde 9,2 artışla 2.835 milyon TL’ye ulaşırken, 
Turkcell Uluslararası’nın gelirleri 205 milyon TL, net kârı ise 
109 milyon TL oldu.

KÂRIMIZDAKİ ARTIŞIN ARDINDA EKİP ÇALIŞMASI VAR
Turkcell Grubu’nun finansal sonuçlarını yorumlayan Turkcell 
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 2015’in ikinci çeyreğinde güçlü 
bir performans sergilediklerine dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Yılın ilk yarısında, daha fazla değer yaratmak için öncelikle-
rimiz kapsamında çok önemli adımlar attık. İş süreçlerimizde 
verimlilik ve sadelik sağlayacak, entegre iletişim ve tekno-
loji hizmetleri sunan konumumuzu güçlendirecek 
yeni bir organizasyon yapısına geçtik. Gelir, 
FAVÖK ve net kâr artışımızın ardında işte 
bu ekip çalışmasına hızlı başlangıçtaki 
başarımız yatıyor. Yeni stratejik önce-
liklerimiz kapsamında Turkcell Türkiye 
toplam telekom pazarında entegre 
bir oyuncu olarak kendini konumla-
dı. Bu pazardaki önceliğimiz servis ve 
çözümlerimizde farklılaşarak kârlı bir 
şekilde payımızı artırmak olacak.”

HIZLI İNTERNET SERVİSLERE TALEBİ 
ARTIRDI
Turkcell Grubu şirketlerinin büyümesinde en 
önemli etken, mobil ve sabit internete olan talebin 
data gelirlerine yansıması oldu. Data gelirleri yüzde  42,2 artış 
göstererek 871 milyon TL’ye ulaştı. Turkcell’in üstün genişbant 
teklifinin üzerine inşa ettiği servislere yönelik talep de arttı. 

KİŞİ BAŞINA TÜKETİLEN DATA MİKTARI 1,4GB’A ULAŞTI 
Veri gelirlerinin artması ve mobil servislerin kullanıcıya ula-
şımında, Turkcell şebekesindeki akıllı telefon sayısındaki 

 “İŞ SÜREÇLERİMİZDE 
VERİMLİLİK VE SADELİK 

SAĞLAYAN YENİ 
ORGANİZASYON YAPIMIZ 

SAYESİNDE GÜÇLÜ BİR 
PERFORMANS 
SERGİLEDİK.”

artış önemli rol oynadı. Çeyrek bazında 
547 binlik artışla Turkcell şebekesin-

deki akılı telefon kullanıcı sayısı 13 
milyon 800 bini buldu. Akıllı telefon 
kullanıcı sayısındaki bu artış kişi 
başına tüketilen data miktarını da 
yukarı çekti. Kişi başına tüketilen 

data miktarı yüzde 14 artışla 1,4GB’a 
ulaştı. Penetrasyon artışında kullanıcı 

dostu özelliklerini rakiplerine göre daha 
erişilebilir fiyatla sunan yeni T serisi akıllı 

telefonu T60 da rol aldı.

FATURALI ABONE SAYISI 16 MİLYONA DAYANDI
Turkcell Türkiye inovatif servisleri, mobil internetteki hız ve 
kalitesinin yanı sıra, en iyi müşteri deneyimi hedefiyle de 
mobil tarafta faturalı abone bazını genişletmeye devam etti. 
Çeyrek bazında 334 bin artış gösteren faturalı mobil abone 
sayısı 15,9 milyon oldu ve toplam mobil abone bazının yüzde 
46,7’sine ulaştı.

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknolojiden Sorumlu 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Ara Yıldızlı
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Huawei’nin projesi çerçevesinde, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden seçilen 
15 öğrenci, Çin’de farklı bir eğitim ve bilişim deneyimi yaşamaya hazırlanıyor. 

HUAWEİ’NİN KÜRESEL SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİ “GELECEK İÇİN 

TOHUMLAR” TÜRKİYE’DE

Gerçekleştirildiği ülkelerde ilgiyle karşılanan ve 2015 
yılında Türkiye’de de hayata geçen Seeds For Future 
(Gelecek İçin Tohumlar) projesi, birçok kamu kuru-

mu ve akademik kurumun da desteği ile Türkiye’de de 
hayata geçirildi. Türkiye’nin bilgi teknolojileri alanında-
ki istihdamına katkı sağlamak amacıyla amacı ile baş-
latılan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede başarıyla 
uygulanan Gelecek İçin Tohumlar projesi, “Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi”, “İstanbul Teknik Üniversitesi”, “Gazi 
Üniversitesi” ve “Yıldız Teknik Üniversitesi” işbirliği ile 
başlatıldı.
Bugüne kadar dünya çapında 60’tan fazla üniversite-
den 10 binden fazla öğrencinin katıldığı projenin temel 
amaçları arasında; genç nüfusa farklı bir kültürel bakış 
açısı kazandırmak, iş odaklı bir eğitim programının uygu-
lanması, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak, 
Türkiye’de Huawei teknoloji elçileri yaratmak ve bilişim 
alanında nitelikli bir insan kaynakları profili oluşturulması 
yer alıyor. 

ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAKLAR
Huawei Türkiye Kamu Kurumları İletişim Direktörü Hakan 
Bakır, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: 
“Dünyanın önde gelen, inovasyon odaklı teknoloji şirketi 
Huawei, küresel düzeydeki sosyal sorumluluk projesini bu 
yıl Türkiye’ye taşıyor. Gelecek İçin Tohumlar adı altında 
gerçekleşen proje çerçevesinde ülkemizin değerli 
üniversitelerinden seçilen 15 genç arkada-
şımız, Huawei’nin Pekin ve Shenzhen’de 
yer alan genel merkezlerinde önem-
li bir deneyim yaşayacaklar. Huawei 
büyüklüğündeki bir bilgi teknolojileri 
şirketinde, iş kültürünün sürekliliği, 
teknolojiye bakış açısı, küresel ope-
rasyonların işleyişi gibi alanlarda ala-
cakları eğitim ve yaşayacakları farklı 
deneyimin, genç arkadaşlarımız için 
ileriki dönemde sektörde farklılık yara-
tacağını düşünüyoruz. Projeye katılan 
tüm arkadaşlarımızın, gelecekte bilgi tek-
nolojileri sektöründe önemli başarı hikâyelerine 
imza atacaklarına inanıyor ve bu başarı hikâyesinin küçük 
de olsa bir parçası olmaktan şimdiden gurur duyuyoruz.”

PEKİN’E ZİYARET
Huawei, katılımcı seçiminde ilgili üni-
versitelerin; “Elektrik Elektronik”, 
Bilgisayar Mühendisliği”, “Fen 
Edebiyat Fakültesi (Fizik, Matematik, 
İstatistik)” bölümlerinden, 3’üncü 
ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin baş-

vurularını değerlendirdi. Proje, 19 
Temmuz’da Pekin’e gerçekleştirilen 

kültürel etkinlikler özelindeki ziyaret ve 
23 Temmuz’da Shenzhen’de yapılacak tek-

nolojik eğitimler ile devam etti. Gelecek İçin 
Tohumlar projesi, Ağustos ayında Türkiye’de gerçekle-

şecek olan kapanış töreniyle son bulacak. 

Huawei Türkiye Kamu Kurumları İletişim Direktörü Hakan Bakır

Bozankaya, toplu taşımacılık alanındaki eksiklikleri işaret ederek gideren 
araçları ile “2015 Avrupa’da Yılın Şirketi Ödülü”nün sahibi oldu. 

BOZANKAYA, “2015 AVRUPA’DA YILIN ŞİRKETİ 
ÖDÜLÜ”NÜN SAHİBİ OLDU

Raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında yatırımla-
rına hızla devam eden Bozankaya, dünyanın en büyük 
araştırma ve danışmanlık gruplarından biri olan Frost 

& Sullivan tarafından “2015 Avrupa’da Yılın Şirketi” seçildi. 
Türkiye’deki ilk yerli Trambüs, yerli tramvay ve elektrik-
li otobüs üreticisi olarak Avrupa’da yılın şirketi 
seçilen Bozankaya’nın ödülünü, Londra’da 
düzenlenen törende Bozankaya Genel 
Müdürü Aytuç Günay aldı.
Frost & Sullivan, her yıl alanında büyü-
me stratejileri ve uygulamaları açı-
sından gelişim gösteren ve inova-
tif çözümler sunan dünya çapındaki 
şirketlere bu özel ödülleri sunuyor. 
Bu yıl da Bozankaya, toplu taşımacı-
lık alanında pek çok ilklere imza atan 
raylı sistem ve toplu taşıma araçları ile 
sektör analistleri tarafından Avrupa’da en 
iyi uygulamalar arasında seçilerek yılın şirketi 
olarak ödüllendirildi. 
Bozankaya Genel Müdürü Aytunç Günay ödül töreninde 
yaptığı açıklamada, “Bozankaya olarak toplu taşımacılık 

alanında en inovatif araçları üretmek üzere çalışıyoruz. 
Türkiye’de ilk yerli trambüsün üretimini gerçekleştirdik. İlk 
yerli yüzde 100 alçak tabanlı tramvay projemiz hazır ve 2016 
yılı başında bu araçlar Kayseri’de hizmet vermeye başlaya-
cak. Otomotiv sektörünün geleceğinin elektrikli motorlarda 

olacağı öngörüsüyle hareket ederek Türkiye’de 
elektrikli otobüs üretiminde öncü üreticiler-

den biri olduk. Tüm bu araçlarımız, sadece 
yerel yönetimler tarafından değil ulus-

lararası platformda da büyük ilgi görü-
yor. Birçok ülkenin ulaşım heyetleri 
araçlarımız ile ilgileniyor. Tüm yatı-
rımlarımızın ve sıkı çalışmalarımızın 
sonunda gördüğümüz ilgi ve aldığı-
mız ödüller bizim için gurur kaynağı 

oluyor.” dedi. 

İLK YERLİ TRAMBÜS VE YÜZDE 100 
ALÇAK TABANLI TRAMVAY

Bozankaya, ilk yerli yüzde 100 alçak tabanlı 
Tramvay ve Trambüs projelerini hayata geçirdi. 10 adet 
yerli Trambüs aracını Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim eden Bozankaya, yine 2014 yılında tamamıyla Türk 
mühendislerden oluşan bir ekip ile ilk yerli yüzde 100 alçak 
tabanlı tramvay tasarımını tamamladı. 
Yürütülen Ar-Ge çalışmaları sayesinde, 33 metre uzun-
luğunda, çift taraflı sürüş özelliğine sahip ve 5 modülden 
oluşan yüzde 100 alçak tabanlı tramvay aracının üretimine 
başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi için üretilen ve ilk 
30 adedi 2016 yılında teslim edilecek olan bu tramvaylar, 
uluslararası standartlara uygun şekilde şehirlerin ulaşım 
problemlerine çözüm oluyor.
Bozankaya, yine Türkiye’nin ilklerini temsil eden elektrikli 
otobüsü E-Bus’ı da 2014 yılı sonunda uluslararası arenada 
tanıttı. Pek çok ülkeden büyük talep alan Bozankaya E-Bus, 
300 km yol gitmesine olanak sağlayan Bozankaya’nın 200 
kWh kapasiteli (SCL) batarya sistemi ile çalışıyor. 

“BOZANKAYA 
OLARAK TOPLU 

TAŞIMACILIK ALANINDA 
EN İNOVATİF ARAÇLARI 

ÜRETMEK ÜZERE 
ÇALIŞIYORUZ.”

“PROJEYE 
KATILANLAR, 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ 

BAŞARILARA İMZA 
ATACAKLARDIR.”

Bozankaya Genel Müdürü Aytunç Günay
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Denklik

Resim veya 
heykelde kurallara 

bağlılık

Kurnaz (halk ağzı)

Topla oynanan 
bir çocuk oyunu

Ayın ilk 
günlerindeki hali 

İslam 
Ansiklopedisi 

(ksc.)

Metal olmayan

Bir tür bağımsızlığı 
olan büyük il

Skadinyum’un 
simgesi

Muteriz

Bildiri

Bir nota

Uyma, boyun 
eğme 

Saçı olmayan

Allah’ın (cc) 
buyruklarına 

uyma

Donuk renkli

İhtiyat, tedbir

Kamer

Halbuki

Zeka

Bir binek 
hayvanı

Süssüz

Çevik

Arabistan 
plakası

Hastalık nöbeti

Kiloamper (ksc.)

Yaralı (esk.)

Devlet işlerini 
dinden ayrı 

tutan

Cuma, bayram 
cenaze çağrısı

Cet 

Değerli 
eşya dolabı

Yoksul, çıplak, saf

Letonya uçak tescil 
kodu

Duvar lambası

Yetinme (esk.)

Pasaklı, kılıksız

Teniste topun 
fileye çarpması

Bir haber ajansı

Tasar

Oğul, evlat

Tek, eşsiz, biricik

Ücretle çalıştırılan

Uzak

Herhangi bir 
sayıda olan, 

adet

Yemişlerin 
yenilen bölümü

Hamız

Boy, kabile

Ana öğe, temel

Uzaklık bildirir

Katman

Bazen, kimi 
vakit

Kuzu sesi

Mazur 
görülme

Vekâleten 
karşıtı

Cezire

Çok küçük 
toplumsal birim

Bir devletin veya 
şehrin sembolü, 

ongun

Panama plakası

Ağırlık ve 
uzunluk için 
yasal model 

Animist dinlerde 
doğaüstü güç 

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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2015’te vefat 
eden resimde 
gördüğünüz 

ünlü sanatçımız
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