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DÜNYADA BİR İLK: ÜÇ KATLI BÜYÜK 
İSTANBUL TÜNELİ
İstanbul’un trafik sorununu büyük ölçüde çözen Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün dumanı tüterken, İstanbul         
ve tüm dünya ‘sırada ne var?’ sorusunu sormaya 
başladı bile…

AK Parti hükümetlerinin tüm dünyaya örnek olan yüz akı 
projeleri birbiri ardında hem vatandaşların hem de 
dünyanın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda İstanbul en 
son Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışının heyecanını 
yaşamış; Asya ile Avrupa üçüncü kez İstanbul Boğaz’ı 
üzerinden birbirine kavuşturulmuştu. İstanbul’un trafik 
sorununu büyük ölçüde çözen Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün dumanı tüterken, İstanbul ve tüm dünya 
‘sırada ne var?’ sorusunu sormaya başladı bile… 
Bu sorunun yanıtını bu sayımızın kapak dosyasında 
ayrıntıları ile veriyoruz. Sırada; 2023 Ulaşım Projeksiyonu 
kapsamında İstanbul’un trafiğini rahatlatmak üzere 
planlanan ve İstanbul Boğazı'nın altından geçecek olan 3 
katlı büyük İstanbul tüneli var. Tek tüpte hem karayolu 
hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve 
gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli 
araç  geçişine uygun iki şeritli yol yapılacak. İşte bu dev 
projenin detaylarını kapak haberimizde bulacaksınız. 
Kapak haberimiz dışında, bu sayımızda da ulaştırma ve 
iletişim sektöründe yaşanan en son gelişmeleri takip 
edebilirsiniz. Hem ülkemizde hem de dünyada 
yaşananlardan haberdar olmak için Bağlantı Noktası 
dergisi sizin iyi bir adres olacaktır. 
Keyifli okumalar dileği ile…
Hoşçakalın. 
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TÜNEL
İSTANBUL'A

3 KATLI

/KAPAK /KAPAK

İstanbul’da inşa edilecek olan dünyanın ilk üç katlı tüneli Asya ve Avrupa’yı 
birleştirecek. 2023 Ulaşım Projeksiyonu kapsamında İstanbul’un trafiğini 
rahatlatmak üzere planlanan ve İstanbul Boğazı'nın altından geçecek olan            
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde, tek tüpte hem karayolu hem de 
demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, 
üst ve altta da lastik tekerli araç  geçişine uygun iki şeritli yol yapılacak.
YAZI NİL DEMİRCİLER

/SAĞLIK/SAĞLIK

buna karşın özellikle ülkemizde yaş-
lılıkta içe kapanma, sosyal hayattan 
uzaklaşma, yalnızlaşma, yaşlanma-
dan kaynaklanan fiziksel ve nörolo-
jik fonksiyonlardaki azalmanın so-
nucunda daha önce yapabildiklerini 
yapmakta zorlanma ve bunun sonu-
cunda özgüven kaybının arttığı gö-
rülüyor. Buna karşın sosyal medyayı 
kullanan yaşlılar kullanmayanlara 
oranla bu saydığımız sağlık sorunla-
rını daha çok yaşıyor. Uzmanlar, bu 
durumun sosyal medyanın kişileri 
sosyalleştirmesi sayesinde gerçek-
leştiğini iddia ediyor.
Gelişmiş ülkeler bu sorunun önüne 
geçmek için şimdiden önlem almış 
durumda. Modern teknoloji ve yaş-
lanmakta olan nüfusun ihtiyaçları 
arasında bağlantı kurarak onların ha-
yat kalitesini artırmak için modern 
teknolojiler kullanılmaya başlandı. 
Teknolojideki hızlı gelişmeye uzak 
kalmayan yaşlılarda da kendilerine 
duydukları güvenin arttığı görülüyor. 
Peki, sosyal medya yaşlıların ruh ve 
beden sağlığını nasıl etkiliyor?

Sosyal medya sosyalleştiriyor 
Günümüzde 60 yaş üzeri kesim de 
bilgisayar kullanmayı öğrenirken, 
bu sayede ‘e-posta’ ya da ‘internet’ 
aracılığıyla sosyal çevreleriyle ileti-

şim kurabiliyor. Sosyal medya saye-
sinde, kişilerin yaşlılık döneminde 
de sosyal hayatın içinde olabilmeleri 
yalnızlık duygusuna iyi geliyor. Bir-
birleriyle sosyal medya aracılığıyla 
yoğun iletişimde bulunan yaşlılar; 
sanal ortamda video klipler, çiçek-
ler, pastalar gönderiyor, takipçiler 
ediniyor, arkadaşlıklar kuruyor; 
kısacası iki çift laf etmek için artık 
torunlarının, çocuklarının gözünün 
içine bakmayabiliyor. Fenomen olan-
lar olabiliyor, beyin jimnastiği için 
bulmaca çözmekle yetinmek zorun-
da kalınmıyor, kendilerini yaşları 
nedeniyle sosyal hayattan dışlanmış 
hissetmiyor, yalnızlıklarına kısmi 
çare bulabiliyor.

Türkiye’deki yaşlılar sosyal medyacı 
Yapılan araştırmalara göre sosyal 
medyada en faal olan yaşlılar yüzde 
60 ile İzlandalılar. Türkler ise yüzde 
52’lik oranla ikinci sırada yer alıyor. 
Almanya ise yüzde 11’lik oranla son 
sırada yer alıyor. 65-74 yaş grubun-
daki internet kullanıcıları arasında 
sosyal ağlarda aktif olduğunu belir-
tenlerin oranı Macaristan’da yüzde 
51, Portekiz’de yüzde 44, Malta ve 
İsveç’te ise yüzde 43. 
Araştırma, AB genelinde yaşlıların 
interneti daha çok e-posta için kul-

landığını ortaya koyuyor. 65-74 yaş 
grubundakilerin yüzde 86’sı e-posta 
okumak, yüzde 79’u mal ve hizmet-
lerle ilgili bilgi edinmek, yüzde 60’ı ise 
haber okumak için internete girdiğini 
belirtiyor. İnternetten alışveriş yaptı-
ğını söyleyenlerin oranı ise yüzde 42.
Türkiye içinse farklı sonuçlar ortaya 
çıkıyor. Türkiye’de aynı yaş grubun-
dakilerin yüzde 43’ü e-posta, yüzde 
65’i mal ve hizmetler hakkında bilgi 
alma, yüzde 81’i internetten haber 
okuma ve yüzde 15’i alışveriş amaçlı 
kullandığını belirtiyor.
Türkiye’deki yaşlılar Avrupa ülkelere 
göre akıllı telefon kullanımında da 
daha etkin. Türkiye’de yaşlı kuşağın 
yüzde 25'i akıllı telefon uygulamala-
rına yatkınken bu oran İtalyanlarda 
yüzde 10 ve Fransızlarda ise yüzde 11. 
Türkiye’deki yaşlı kesim sosyal ağ ve 
akıllı telefon uygulamaları kullanım 
sıklığı açısından da diğer ülkelerin 
ilerisinde. Türkiye’de yaşlıların yüz-
de 42’si haftada en az 1 kere akıllı 
telefon uygulaması kullanırken bu 
oranın Portekiz’de yüzde 8, Fransa ve 
İtalya’da ise yaklaşık yüzde 15. 

Sosyal medya yaşlı nüfusu da ele geçirdi. Yapılan araştırmalar yaşlılar 
arasında internet kullanımının hızla arttığını gösteriyor. Üstelik bu durum 

yaşlıların hem ruh hem de beden sağlığına iyi geliyor. 
YAZI BERİL ŞEN 

TEKNOLOJİ YAŞLILARIN RUH 
SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

T
eknolojideki baş döndürücü 
gelişmeler sayesinde, birkaç 
yıl önce hayal bile edilemeyen 
pek çok yenilik bugün günlük 
hayatımızın vazgeçilmezi. Hal 

böyle olunca bu yenilikler 7’den 70’e 
hepimizin sosyal yaşantısını da et-
kileyebiliyor. Yapılan araştırmalar, 
teknoloji kullanımının yaşlılar ara-
sında giderek arttığına işaret ediyor. 
Uzmanlar yaşlıların refahlarını ve 

bağımsızlıklarını da artırabildiğine 
dikkat çekerek sosyal medya üzerin-
den sosyalleşebilmelerinin yalnızlık 
duygusuna iyi geldiğini belirtiyor. Fa-
cebook, Instagram, Twitter gibi sosyal 
medya hesaplarını kullanan yaşlılar 
kendilerini yaşları nedeniyle sosyal 
hayattan dışlanmış hissetmiyor, yal-
nızlıklarına çare bulabiliyorlar.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
doğum oranları giderek düşüyor. Bu 

durum yaşlı nüfusun hızla artması-
nın en önemli nedeni… Yaşlı nüfu-
sun artmasına yönelik birçok önlem 
alınmakta... Araştırmalar dünya ge-
nelinde 60 yaş üzeri nüfusun 2025 
yılında 1,2 milyara; 2050 yılında da 
2 milyara ulaşacağına işaret ediyor. 
Yaşlanan nüfusun yaygınlaştığı bir 
dünyada insanların sağlıklı ve ba-
ğımsız bir hayatı sürdürebilmesi her 
zamankinden fazla önem taşırken, 

Yaşa bağlı engeller: Görme kusuru, 
el becerisi ve hareketliliğine ilişkin 
sorunlar, anlama ve kavrama 
güçlüğü, algıda sınırlılık gibi.
Teknolojinin özellikleri: Yeni 
ürünlerin karmaşık yapısı, kullanım 
kılavuzundaki küçük yazılar, 
kullanılan teknik terimlerden dolayı 
aleti nasıl kullanacağını bilememe, 
bazı teknolojik yeniliklerin 
çalışmaması ya da kolay 
olmamasına bağlı sıkıntılar.
Tutum: Teknolojinin tehlikeli, pahalı, 
karmaşık, şaşırtıcı, öğrenmesi güç 
olduğuna ilişkin algı, fiyat ve bilgi 
yokluğu.
Eğitim ve destek konuları: Eğitim 
almaya ilişkin mali engeller ve 
eğitim olanaklarının yoksunluğu.
Maliyet: Gelirin kısıtlı olması 
nedeniyle teknolojik ürünleri satın 
alamama, kullanamama ya da bu 
ürünlere ulaşamama gibi gelir ve 
eğitim düzeyinde düşüklük, 
teknolojiye ulaşamama.

YAŞLILARDA TEKNOLOJİ 
KULLANIMININ ÖNÜNDEKİ 
ENGELLER:

/SPOR/SPOR

Akıllı bileklikler, fitness verilerinizin yanı sıra, uyku ve nabız bilgilerini 
de kayıt altına alıyor. Daha sonra bunları ister analiz edin, ister 

arkadaşlarınızla paylaşarak kendinizi motive edin.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

ARTIK BİLEĞİNİZDE
SPOR HOCANIZ

Adım sayma ve kalori hesaplama 
özellikleri bu cihazların büyük ço-
ğunluğunda mevcut, ancak altimet-
re, GPS ve nabız ölçme özelliklerine 
daha nadir rastlanıyor. Nabız ölçerler 
birçok egzersiz için kullanışlı, ayrıca 
sadece attığınız adım ya da kat etti-
ğiniz mesafeyi ölçmekten daha çok 
harcanan eforu belirtiyorlar. Bu da, 
zorlu bir çalışma isteyenler, belli bir 
nabız aralığında kalmayı gerektiren 
kardiyo yapanlar ve dayanıklılıkları-
nı artırmak isteyenlere hitap ediyor. 

E
gzersiz yapmayı ciddiye 
alanlar için, akıllı bileklik-
ler sahip olunması gereken 
teknolojik cihazlar listesinin 
başına yerleşti. Eskiden pe-

dometrelerle tutulan istatistikler-
den fazlasını yapabilen bu cihazlar, 
kola akıllı telefon bağlamaktan 
daha konforlu bir egzersiz imkânı 
sunuyorlar. Adım sayma, nabız ölç-
me, GPS ile konum takibi yapma 
gibi işlemleri yaptıkları gibi, suya 
dayanıklı modeller sayesinde, onla-

Altimetre ise dağ tırmanışını akla 
getirebilir ama daha çok çıkılan 
merdivenleri ölçerek ne kadar tır-
mandığınızı hesaplıyor. Böyle olma-
sı sizi hayal kırıklığına uğratmasın, 
kulağa geldiğinden daha kullanışlı. 
Asansör yerine işyerindeki ya da 
apartmanındaki merdivenleri kul-
lananlar için ne kadar mesafe alın-
dığını öğrenmek, bu özelliğe sahip 
akıllı bilekliklerle mümkün oluyor.
Tüm bu özellikleri taşıyan bir ciha-
zın sağlam ve dayanıklı olmasını is-

rı hiçbir zaman yanınızdan ayırmak 
zorunda kalmıyorsunuz.
Şimdi böyle bir cihaz almak istiyor-
sanız, arasından seçim yapacağınız o 
kadar çok model var ki, doğru ürünü 
belirlemek zorlu bir iş hâline geldi. 

Nabız ölçümü tüm verilerin doğrulu-
ğunu artırıyor 
Ekranlı modeller tıpkı bir saat 
gibi size anında bilgi verirken, bi-
leğiniz nabız ölçümü için de ideal 
nokta anlamına geliyor. Kıyafe-

temek de hepimizin hakkı. Düzenli 
yüzüyorsanız, suya dayanıklı bir 
model seçebilirsiniz. Ancak su daya-
nıklılığını sadece yüzenlerin değil, 
kazayla üzerine su şişesini döken-
ler, yağmurlu havada koşu yapanlar, 
yaz sıcaklarında aşırı terleyenler de 
değerlendirmeli. Ne mutlu ki, su sıç-
ramalarına karşı dayanıklılık yine 
bu cihazların çok büyük bölümünde 
mevcut, bu da birçok durumda akıllı 
bilekliğinizin zarar görmesini önle-
yecektir.

tiyle uydurmak isteyenleri sevin-
direcek bir yönü de, bazı model-
lerin kayışlarının değiştirilebilir 
olması. Böylece farklı renklerdeki 
kayışları kullanabilirsiniz. Ayrıca 
ofiste plastik bir bileklik yerine 
daha oturaklı bir deri kayış tercih 
edebilirsiniz.

/GÜNCEL/GÜNCEL

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz sürücüsüz otomobiller, kendi kendine 
giden TIR ve otobüsler gerçek oluyor. Otomotiv dünyası otonom araçlara 
hazır, sadece yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor. 2021’den itibaren 
yollarımızda kendi kendine giden çok sayıda araçla dolacak.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

ARACA BAKIP SÜRÜCÜYÜ 
GÖREMEZSEN SAKIN ŞAŞIRMA!

S
ürücüye ihtiyaç duymadan 
kendi kendine gidebilen oto-
nom araç düşüncesi aslında 
otomobil tarihi kadar eski. 
Gerektiği zaman durabilen, 

yolu takip eden, güvenlik açısından 
sürücüden çok daha dikkatli şe-
kilde kendi kendine giden araçlar 
günümüze kadar filmlerde, çizgi 
romanlarda dizilerde yer aldı. En bi-
linenlerinden olan “Kara Şimşek” di-
zisindeki araç “Kit” artık yavaş yavaş 
gerçek olmaya doğru hızlı adımlarla 
ilerliyor.

Neden sürücüsüz araç?
Otonom araçlar için global ölçekte 
dev bütçeler ayrılıp, büyük talep gör-
mesinin farklı nedenleri bulunuyor. 
Öncelikli olarak otonomi bir aracın 
kaza yapma dolayısıyla yaralanma 
ve ölümlerin ölüne geçip, güvenliği 
yükseltmesi bekleniyor. Türkiye’de 
her yıl yaklaşık 7 bin, Amerika’daysa 
30 bin kişinin trafik kazalarında ha-
yatını kaybettiği düşünüldüğünde, 
sürücü hatalarının önemi daha net 
ortaya çıkıyor. Her geçen gün kala-
balıklaşan ve trafiği içinden çıkıl-
maz hale gelen metropollerde, sürü-
cülerin araç kullanmak istememesi 
de başka bir neden. Ancak otonom 
araçların asıl yararı maliyetlerin dü-
şürülmesi alanında yaşanacak. Şehir 
içi ulaşımı için kullanılan araçlar, 
uluslararası nakliye yapan TIR’lar, 
ticari taksiler bu değişimden etki-
lenecek. Hiç yorulmayan, kaza yap-
mayan, acıkmayan, mola vermeyen 
ve maaş bir sürücüsü bulunmayan 
araçlar tüm nakliye, ulaşım, dağıtım 
firmalarını heyecanlandırıyor.

Gelecek ne kadar uzak?
Aslında sürücüsüz araçlar için yıllar-
dır büyük bütçeler ayırılarak yapılan 
çalışmalarda çok önemli yol şimdi-
den alındı. Hatta başta Mercedes, 
Volvo, BMW gibi büyük üreticiler 
otonom sürüş için şimdiden hazır ol-
duklarını, bu sistemleri araçlarında 
günümüzde bile yoğun olarak kul-
landıklarını açıkladılar. Günümüzde 
yollarda dolaşan bu tip araçları, ya-

kın gelecekteki otonom araçların ilk 
örnekleri olarak değerlendirmek de 
mümkün. Çalışmaları büyük bir hız-
la devam eden otonom araçlar için, 
beklenilen en önemli konu, yasal 
düzenlemelerin yapılması. Araç oto-
nom olarak yol alırken, maddi hasar-
lı veya ölümlü bir kaza yaptığında so-
rumlusu kim olacak? Otonom sürüşe 
izin veren bir ülkeden, vermeyen 
başka bir ülkeye geçildiğinde hu-
kuki karmaşa nasıl önlenecek… Bu 
tip yasal düzenlemelerin yapılma-
sı, ülkeler arası mevzuatta otonom 
araçlarla ilgili maddelerin yerleşti-
rilmesiyle süreç daha da hızlanacak. 
Birçok üretici 2020 yılında yolları-
mızda tam olarak dolaşan otonom 
araçları göreceğimizi ve çalışmala-
rını buna göre yaptıklarını açıkladı.

Sistem nasıl çalışıyor?
Otonom araçlar aslında geniş ve 
karmaşık bir sistemle yol alıyor. 
Bunları ‘araç içi’ ve ‘araç dışı’ diye 
adlandırmak mümkün. Araç içi sis-
temlerde, gelişmiş kameralar, radar 
sensörleri, kızılötesi tarayıcılar bir-
likte çalışarak aracın yol durumunu, 
hızını, yakınındaki engelleri, takip 
ettiği trafiği izleyip, gaz, fren ve di-
reksiyonu bu verilere göre otomatik 
olarak yönlendiriyor. Sistem yolda-
ki şeritleri, trafik uyarılarını da iz-
leyip, üzerindeki navigasyon siste-
mi sayesinde tam olarak konumunu 
belirleyebiliyor. Araç dışı sistemler 
ise, genel trafik ağları, yol, otopark 
kameraları, şehir trafik bilgi ağla-
rından oluşuyor. Yolun herhangi 
bir bölümünde kaza veya tıkanıklık 
varsa aracı otomatik olarak alter-
natif güzergâhlara yönlendiriyor. 
Örneğin otoparkta kaç boş yer ve 
nerede olduğu da bu sistem sayesin-
de anılık olarak belirlenip, araçlara 
bildiriliyor. Araç içi sistemler aslın-
da şu anda neredeyse hazır ve ku-
sursuz çalışıyor. Araç dışı sistemler 
ve hukuki düzenlemeler tamamlan-
dığında otonom sürüşün önündeki 
engellerin tümüyle kalkıp sistemin 
büyük bir hızla devreye girmesi bek-
leniyor.

/PTT/PTT

U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın hi-
mayesinde, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 
(PTT A.Ş.) ev sahipliğinde 

gerçekleşen 26. Dünya Posta Kong-
resi, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve 
Konferans Merkezi’nde düzenlendi. 
Dünya Posta Birliği (Universal Pos-
tal Union-UPU) üyesi 192 ülkeden 
yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı 
kongrede, 2017-2020 yılları ara-
sında UPU’nun faaliyetlerine yön 
verecek “Dünya Posta Stratejisi” 
belirlendi. Günümüzdeki teknolojik 
gelişmeler ve iletişim sektöründeki 
yenilikler ışığında şekillenen dört 
yıllık strateji, kongrenin yapıldığı 
şehir olması dolayısıyla İstanbul’un 
adını taşıyacak. 
26. Dünya Posta Kongresi'nin 
açılışı Başbakan Binali Yıldırım, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Kenan Bozgeyik’in katı-
lımı ile gerçekleştirildi. Açılışta 
konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 
"Bundan sonra PTT'nin rotası de-
ğişti. PTT süratle hizmet ağını yeni 
hizmet türleriyle genişletmeye 
başladı. Bugüne geldiğimizde 4 bin 
500 noktada PTT'nin hizmet verdiği 
yerler var" dedi. Kongrenin, hafı-
zasında özel bir yeri olduğunu ifa-
de eden Yıldırım, 2012'de Doha'da 
25'incisi yapılan kongrede Türkiye 
olarak ev sahipliğine talip olundu-
ğunu, kongreye katılan delegelerin 
ittifakıyla bunun kabul edildiğini 
söyledi. 
Bu önemli küresel etkinliğin 
İstanbul'da gerçekleşmesi kara-
rını verenlere ve bütün hazırlık 
çalışmasını yapan Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
çalışanlarına, UPU Genel Müdürü 
Bishar Hussein başta olmak üzere 
Dünya Posta Birliği Sekretaryasına 
ve emeği geçen herkese teşekkür 

eden Yıldırım, bu kongrede bir ilke 
imza atıldığını belirterek şöyle de-
vam etti: "O da şudur: 26. Kongre, 
Dünya Posta Birliği'nin ilk ‘kâğıt 
dostu kongresi’ olarak anılacak. 
Kongre süresince üretilecek bütün 
dokümanlar kongre salonlarında 
bulunan tabletler aracılığıyla dele-
gelere iletilecek. Önceki kongreler-
de harcanan kâğıt miktarı yaklaşık 
4 ton. Böylece 4 ton kâğıdı tasarruf 
etmiş olacağız. Böylece bir çevreci 
kongre olma özelliğine de sahip."

Posta sektörünün geleceğine yön veren önemli kararların alındığı 
26. Dünya Posta Kongresi, 20 Eylül-7 Ekim günleri arasında 
İstanbul’da düzenlendi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen kongreye 
192 ülkeden yaklaşık 2 bin delege katıldı. 

BAŞBAKAN BINALI YILDIRIM: “Kurucu üyelerinden biri 
olduğumuz Dünya Posta Birliği (UPU) 192 ülke temsilcisini bir 
araya getiren en önemli küresel platformlardan bir tanesidir. 

Dünyanın her köşesinden, her kıtadan, her milletten posta 
sektörü temsilcileri bu platformda bir araya geliyor.”

26. DÜNYA POSTA KONGRESI 

ISTANBUL’DA DÜZENLENDI

26. Dünya Posta Kongresi, ilk “kâğıt 
dostu” kongre olarak sürdürülebilirlik 
konusunda aşama kaydetti ve 
delegelere dokümanların büyük 
çoğunluğu elektronik formatta iletildi. 
1874 yılında kurulan ve PTT A.Ş.’nin 
kurucu üyeleri arasında yer aldığı 
Dünya Posta Birliği (UPU), 1948’den 
beri Birleşmiş Milletler ihtisas organı 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

“KÂĞIT DOSTU” KONGRE İLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

G
ünümüzde onlarca yeni model araç varken neden 
bazıları dünyanın parasını vererek eski otomobil 
peşine düşüyor? Bunun tek bir cevabı var o da tek 
kelimeyle: Tutku... Yüksek fiyatlara satılan klasik 
otomobiller hem masrafı hem de bakımı nedeniyle 

sadece elit bir kesimin tutkusu. Ünlüler dünyasında da hız-
la yayılan bu tutkuya çok sayıda isim gönül vermiş durum-
da. Dünyada bilinen en büyük klasik araba tutkunları ara-
sında oyuncu Nicolas Cage ve ünlü TV programcısı Jay Leno 
bulunuyor. Türkiye’de ise klasik araba denilince akla ilk 
gelen isimler; Rahmi Koç ve Cem Yılmaz. Klasik araba öyle 
bir tutku ki; bir tanesiyle yetinmek mümkün değil. Birçok 
işadamı ya da oyuncu da bu tutkularını kolleksiyonerliğe 
dönüştürmüş.

Ünlüler dünyasında klasik 
otomobil tutkusu giderek artıyor. 

Cem Yılmaz’ın başı çektiği bu 
tutkuya kapılan çok sayıda isim 
var. Burhan Öcal, Şevket Çoruh, 
Kenan Doğulu onlardan sadece 

birkaçı... Ünlüler için eski ama 
değerli otomobillere binmek 

vazgeçilmez bir tutku. 

Klasik Otomobil  
 Sevdalisi

ÜNLÜLER

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

KIVANÇ TATLITUĞ
6 ADET OTOMOBİLİ VAR
Hepsi birbirinden güzel birbirinden değerli. Araçları-
nın ortak özelliği ise hepsinin ortalama otomobil-
lerden güçlü bir motora sahip olması...

CEM YILMAZ
EN ÇOK MERCEDES TERCİH EDİYOR
Garajında çok sayıda lüks otomobili bulanan Cem Yılmaz, son 
zamanlarda klasik otomobillere merak sardı. Ünlü şovmenin ağır-
lıklı olarak tercih ettiği marka ise Mercedes. Yılmaz, ilk olarak 74 
model Mercedes marka sarı renkli bir otomobil satın aldı. Son ola-
rak da 68 model beyaz Mercedes’i koleksiyonuna dâhil etti. Ünlü 
komedyenin garajında 1968 model Pagoda, 1970 model SE serisi 
bir araç ve 100 bin Euro’ya aldığı 1970 model 280 SL var. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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18/KAPAK
İstanbul’da inşa edilecek olan 
dünyanın ilk üç katlı tüneli Asya 
ve Avrupa’yı birleştirecek. 2023 
Ulaşım Projeksiyonu kapsamında 
İstanbul’un trafiğini rahatlatmak 
üzere planlanan ve İstanbul 
Boğazı'nın altından geçecek olan            
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde, 
tek tüpte hem karayolu hem de 
demiryolu bulunacak. Tünelde, 
ortadan geliş ve gidiş olmak 
üzere demiryolu, üst ve altta da 
lastik tekerli araç  geçişine uygun 
iki şeritli yol yapılacak.

32/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Ünlüler dünyasında klasik otomobil 
tutkusu giderek artıyor. Cem Yılmaz’ın 
başı çektiği bu tutkuya kapılan çok 
sayıda isim var. Burhan Öcal, Şevket 
Çoruh, Kenan Doğulu onlardan sadece 
birkaçı... Ünlüler için eski ama değerli 
otomobillere binmek vazgeçilmez bir 
tutku. 

26/GÜNCEL
Bilimkurgu filmlerinde 

gördüğümüz sürücüsüz 
otomobiller, kendi kendine giden 

TIR ve otobüsler gerçek oluyor. 
Otomotiv dünyası otonom araçlara 

hazır, sadece yasal 
düzenlemelerin yapılmasını 

bekliyor. 2021’den itibaren 
yollarımızda kendi kendine giden 

çok sayıda araçla dolacak.

40/SPOR
Akıllı bileklikler, fitness 

verilerinizin yanı sıra, uyku ve 
nabız bilgilerini de kayıt altına 

alıyor. Daha sonra bunları ister 
analiz edin, ister 

arkadaşlarınızla paylaşarak 
kendinizi motive edin.

30/SAĞLIK
Sosyal medya yaşlı nüfusu 

da ele geçirdi. Yapılan 
araştırmalar yaşlılar 

arasında internet 
kullanımının hızla arttığını 

gösteriyor. Üstelik bu 
durum yaşlıların hem ruh 

hem de beden sağlığına iyi 
geliyor. 

14/PTT
Posta sektörünün geleceğine 

yön veren önemli kararların 
alındığı 26. Dünya Posta 

Kongresi, 20 Eylül-7 Ekim 
günleri arasında İstanbul’da 

düzenlendi. Türkiye’de ilk kez 
gerçekleşen kongreye 192 

ülkeden yaklaşık 
2 bin delege katıldı. 
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EN İYİ TEKNOLOJİ
İNOVASYONU

EN İYİ İŞE ALIM
KAMPANYASI

EN İYİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ
DIŞ KAYNAK

ÇAĞRI MERKEZİ

En iyi AssisTT’imiz...
Contact Center World ödüllerinde Avrupa, Ortadoğu ve 

Afrika’nın en iyi çağrı merkezi seçildik.
Teknoloji ve İnsan Kaynakları kategorilerinde de

başarılarımızla ödül kazandık.

/HABER TURU

ARÇELİK A.Ş.’DEN TÜRKİYE’NİN 
İLK OLED TELEVİZYONU 
Arçelik A.Ş. Türkiye’nin ilk OLED TV’sini üretti. Arçelik markasıyla 
lansmanı yapılan OLED TV, Organik LED ve 4K Picture Perfection 
Teknolojisinin mükemmel izleme deneyimini kullanıcılara sunu-
yor. Standart LED TV’lerden farklı olarak OLED teknolojisi ile 
milyonlarca organik LED’in her biri birer ışık kaynağı olarak çalışı-
yor. OLED TV’nin bu devrimsel özelliği ile sonsuza yakın kontrast 
değerleri ve kusursuz renkler elde edilebiliyor. Bu sayede 
mükemmel siyahın üzerinde yaşayan canlı renkler ile izleyiciye 
bugüne kadar hiç yaşamadığı üstün bir görüntü deneyimi sunu-
luyor. 4K Picture Perfection Teknolojisi ile geliştirilmiş Ultra HD 
çözünürlüğe sahip Arçelik OLED TV, üstün görüntü deneyimi 
sunan HDR, Wide Color Gamut, Micro Dimming özelliklerini de 
içinde barındırıyor. 

TÜRK FİRMALARI DÜNYA DEVLERİ 
İLE AYNI SAHNEDE
Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Uluslararası Teknoloji 
Fuarı’na (IFA) katılan Türk şirketleri, geliştirdikleri yeni teknolojiler 
ve ürünlerle, dünya devi markalarla aynı platformda dünya paza-
rında rekabet edebileceklerini gösterme imkânı buldu. Fuarda 
Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) tarafından 
düzenlenen “Türkiye Milli Katılım Organizasyonu” çerçevesinde 
15 Türk firmasının ürünleri sergilendi. Bu yıl 27. Hall 260 No’lu 
standaki Türkiye Pavilyonu’nda şu firmalar yer aldı: Akım, Atasan, 
De-Ka, Ekinler, Erta, Ferel, Gençler, ICM, Kabel, Miksan, San Metal, 
Technocast, Telas, Teleset, Turaş. 

İŞ BANKASI’NDAN ÖDEME 
SİSTEMLERİNDE DÜNYA ÇAPINDA HAMLE 
Türkiye İş Bankası, yurtdışı menşeli 13 farklı yerel ödeme sistemiy-
le işlem yapabilme olanağı sağlayan Sanal POS’u müşterilerinin 
kullanımına sundu. Elektronik ticaretle uğraşan İş Bankası üye 
işyerleri, sanal POS hizmeti sayesinde alternatif ödeme yöntem-
lerini kullanmak isteyen müşterilerine güvenli, kolay ve hızlı bir 
şekilde satış yapabilme fırsatı buluyor. Uzun yıllardır, üye işyerleri-
ne sanal POS hizmeti veren, elektronik ticarette temel ödeme 
aracı olan Visa, MasterCard, American Express ve UnionPay logo-
lu kredi kartı ve banka kartları ile alışverişe imkân sağlayan İş 
Bankası %23’lük pazar payı ile sektörde öncü konumda.

2020’DE DÜNYANIN YARISI 
MOBİL ÇALIŞACAK 
Unify tarafından yapılan araştırmaya göre, 2016 itibariyle 
dünyadaki toplam çalışan sayısının yüzde 37,2’sini mobil çalı-
şanlar oluşturuyor. 2020 yılında ise işgücünün yüzde 50’sinin 
esnek çalışma sistemine geçeceği öngörülüyor. Araştırmada, 
beş yıl içerisinde toplantıların yüzde 94’ünün internet orta-
mında yapılacağı tahmin ediliyor. Esnek ve mobil çalışma eği-
limi dünya çapında giderek daha fazla varlığını hissettiriyor. 
İşletmeler, bu yeni çalışma sistemine ayak uydurmak için 
başta teknoloji ve insan kaynakları departmanları olmak 
üzere yatırım yapıyor.
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HEPSİBURADA.COM “EN COOL 
E-TİCARET SİTESİ” SEÇİLDİ
Marketing Türkiye dergisi için Roamler Türkiye’nin gerçekleştirdiği 
“Cool Markalar” araştırmasında, sunduğu yaşam tarzıyla hedef kitle-
nin gönlüne girmeyi başaran markalar belirlenirken, hepsiburada.com 
genç tüketiciler tarafından “En Cool E-ticaret” sitesi seçildi. Teknoloji-
nin yön verdiği popüler kültürde, gençlerin havalı bir şeyi tanımlamak 
için kullandığı "cool" kavramı tüketici-marka ilişkisinde de sıklıkla kul-
lanıldığı için araştırmaya adını verdi. Araştırmada, sunduğu yaşam 
tarzıyla hedef kitlenin gönlüne girmeyi başaran markalar belirlenirken, 
hepsiburada.com da gençlerin "en havalı" bulduğu ünlü markalar ara-
sında yerini aldı. Roamler Türkiye’nin mobil uygulaması üzerinde ger-
çekleşen araştırmaya 500 kullanıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 83’ünü 
15-34 yaşları arasında kullanıcılar oluşturdu.

HUAWEI, KAPIDAN KAPIYA SERVİS HİZMETİ 
İLE BİR İLKE İMZA ATIYOR 
Huawei inovasyona verdiği önem ile yarattığı yenilikçi ürünlerinin yanı 
sıra sektörde ilk kez sunulan “kapıdan kapıya” satış sonrası servis ve 
ekran değişimi garantileriyle, kullanıcılarına sunduğu avantajları satış 
sonrasında da devam ettiriyor. Bu hizmetler dâhilinde dünyanın ilk çift 
Leica kamera donanımına sahip akıllı telefonu Huawei P9’da satış 
tarihinden itibaren üç ay, P9 ailesinin en son üyesi Huawei P9 Lite’da 
ise 1 ay içerisinde oluşabilecek kırılma ve benzer ekran hasarları, 
ücretsiz ekran değişimi ile Huawei garantisi altında karşılanıyor. Hua-
wei Türkiye akıllı telefon pazarında bir yenilik olarak sunduğu bu ser-
visi, telefonlarını kullanıcıların kapılarından alıp kapılarına teslim ettiği 
bir VIP hizmet anlayışı ile yapıyor. Kullanıcıların bu kolaylıktan yarar-
lanmak ve VIP hizmet ayrıcalığını yaşamak için Huawei Destek 
Hattı’ndan (444 7 988) randevu almaları yeterli oluyor.

DAHA AKILLI MESAJLAŞMA 
UYGULAMASI: GOOGLE ALLO 
Aktivitelerimizi planlarken ya da olup biteni takip ederken arka-
daşlarla ve ailemizle iletişimimizi mesajlaşma uygulamaları ile 
yürütüyoruz. Fakat sohbet ederken bir uçuş bilgisini kontrol 
etmek ya da restoran aramak gibi nedenlerle çok sık ara vermek 
zorunda kalıyoruz. Google tam da bu yüzden, ihtiyaç duyduğu-
nuzda size yardımcı olan ve 
sohbeti ara vermeden sür-
dürmenizi sağlayan bir 
mesajlaşma uygulaması 
geliştirdi. Google Allo yanıt 
vermenizi daha kolaylaştırı-
yor ve siz yolda bile olsanız 
sohbeti sürdürmenizi sağlı-
yor. Akıllı Yanıt özelliği saye-
sinde mesajlara sadece bir 
dokunuş ile karşılık verebilir, 
örneğin arkadaşınızın “yolda 
mısın?” sorusuna hızlıca 
“evet” yanıtı gönderebilirsi-
niz. Akıllı Yanıt, Google Allo’da 
gönderilen fotoğraflar için 
tam da sizin stilinize uygun 
yanıtlar da önerebiliyor.

MODERN ZAMAN SEYYAHLARI 
İSTANBUL’DA BULUŞUYOR 
Fotoğraf, video ve yazılarıyla tüm dünyada milyonlarca kişinin 
seyahat tercihine yön veren içerik yaratıcıları, bloggerlar ve 
sosyal medya fenomenleri, İstanbul’da bir araya geliyor. 24 - 25 
Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek INFLOW Travel 
Summit 2016’nın katılımcıları arasında, ‘Follow Me To’ konsep-
tiyle çektiği fotoğraflarla ünlenen Murad Osmann da bulunuyor. 
Türk Havayolları ve TAV ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve TÜRSAB’ın desteğiyle gerçekleştirilecek etkinlik 
kapsamında, katılımcılar panellerin yanı sıra B2I (Business-to-
Influencer) toplantılarına katılarak, dijital platformun öncüleri, 
sektör profesyonelleri ve marka temsilcileriyle görüşme 
imkânına sahip olacak.

2020’LERİN DÜNYASINDA EN BÜYÜK 
TEKNOLOJİK TEHDİT: SİBER SAVAŞ KAPIDA
KPMG İngiltere Siber Güvenlik Danışmanlığı Direktörü David Ferb-
rache, geleceğin siber suç dünyasını anlattı. Siber suçluların daha 
organize hareket ettiğini, finansal beceri ve yaratıcılık kadar saldırı 
yeteneklerinin de geliştiğini, çaldıkları bilgiyi kullanma ve paraya 
çevirme konusunda daha yaratıcı hareket etmeye başladıklarını 
söyledi. Ferbrache’ye göre hem devlet hem suçlular siber araçlara 
yatırım yapmaya devam edecek, 10 yıl sonra daha fazla ve daha 
büyük siber saldırılar göreceğiz.

MASTERCARD: MOBİL ÖDEMELERDE 
TÜRKLER AVRUPA BİRİNCİSİ 
Mastercard, 23 ülkede, 23 bin tüketiciyle yürüttüğü araştırma ile 
tüketicilerin dijital teknolojiye bakışlarını ve genel tavırlarını değer-
lendirdi. Araştırmaya göre Türk tüketiciler online bankacılığı ve online 
alışverişi yoğun kullanırken, kimlik doğrulama için parmak izi ve SMS 
ile gönderilen şifreleri tercih ediyor. Mobil ödemelerde Türkler %72 
gibi oranla Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Araştırmaya göre Afri-
ka ve Orta Doğu’daki tüketicilerin %70’inden fazlası akıllı telefonla-
rıyla ödeme yapmaya hazırken, Batı Avrupa bu teknolojiye daha 
temkinli yaklaşıyor, henüz 5 tüketiciden sadece 2’si ödemelerini cep 
telefonlarıyla yapmaya sıcak bakıyor. Yine de tüketicilerin gözünde 
cep telefonları, plastik kartların alternatifi haline gelmiş durumda.

SAMSUNG ELECTRONICS YAPAY ZEKÂ 
PLATFORMU VİV’İ SATIN ALIYOR 
Samsung Electronics, geliştiricilere ürünlerini konuşma becerisi-
ne sahip, akıllı bir arayüz aracılığıyla yayma imkânı sunan yapay 
zekâ platformu Viv Labs’i satın alma kararı aldığını duyurdu. Viv; 
yazılım geliştiricilere, etkileşimli asistanlar yaratıp kullanabilme-
nin yanı sıra ünlü uygulamalara ve hizmetlere lisan temelli doğal 
bir arayüz entegre etme imkânı veren eşsiz bir açık yapay zekâ 
platformu geliştirdi. Samsung’un tüm ürün ve hizmetleri gene-
linde yapay zekâ temelli açık bir ekosistem yaratmak üzere 
genişleyen vizyonunun bir parçası olan bu satın alma kararı, 
Samsung’un sanal kişisel asistanlar konusundaki taahhüdünü 
ortaya koyuyor. Samsung, Viv sayesinde müşterileri için yeni 
hizmet deneyimleri sunabilecek. Bu yeni deneyimlere kullanıcı 
arayüzünü basitleştiren ve kullanıcıyı anlayarak ona en uygun 
önerileri sunabilen bir hizmet deneyimi de dâhil. 

TEKNOLOJİ SANATLA BULUŞUYOR: 
KATHERİNE BEHAR “VERİ GİRİŞİ” 
Pera Müzesi, 16 Ekim tarihine kadar açık kalacak Veri Girişi 
sergisinde heykel, performans ve video alanlarında çalışan 
sanatçı Katherine Behar’ın eserlerine yer veriyor. Günümüz-
de teknoloji ve dijitalleşmenin veri yığınları, ölçüm ve bilgiyle 
olan ilişkisini ele alan, sorgulayan ve yeniden tanımlayan sergi, 
aynı zamanda Katherine Behar’ın sanatına genel bir bakış 
sunuyor. Sergide, sanatçının Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anado-
lu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan aldığı ilhamla ürettiği 
yeni eserler de bulunuyor.
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K
ordsa Global İnşaat Güç-
lendirme Teknolojisi ürü-
nü KraTos Makro sentetik 
fiber donatıları, ulaştırma 
alanında Türkiye’nin en 

önemli projelerinden olan 3. Boğaz 
Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu 
Projesi’nin ve Samsun Gar-Tekkeköy 
Arası Hafif Raylı Sistem Projesi’nde 
kullanıldı. 
Dünyanın lastik, inşaat ve kompozit 
güçlendirme devi Kordsa Global ta-
rafından geliştirilen KraTos Makro 
sentetik fiber donatıları, Türkiye’nin 
en önemli ulaştırma projelerini 
inovatif çözümlerle güçlendiriyor. 

betonun tokluğunu ve durabilite-
sini artırırken, elektrik iletkenliği 
olmaması sayesinde sinyalizasyon 
sistemlerini manyetik akıma karşı 
koruyor.
Çelik hasır donatıların yerine kul-
lanılan KraTos Makro, betonun 
manyetik akımdan etkilenmesini 
önlemenin ve elektronik cihaz ve sis-
temlerin olumsuz etkilenme riskini 
ortadan kaldırmanın yanı sıra; uygu-
lama sırasında proje, işçilik ve ima-
lat sürelerinde sağladığı minimum 
yüzde 30 zaman avantajı ve betonda 
sağladığı uzun süreli durabilite ve 
yüksek tokluk ile ön plana çıkıyor.

KORDSA GLOBAL’DEN 
ULAŞTIRMA PROJELERİNE 

İNOVATİF ÇÖZÜMLER 

Kordsa Global İnşaat Güçlendirme 
Teknolojisi ürünü KraTos Makro 
sentetik fiber donatıları, ulaştırma 
alanında Türkiye’nin en önemli pro-
jelerinden olan 3. Boğaz Köprüsü ve 
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 
ve Samsun Gar-Tekkeköy Arası Hafif 
Raylı Sistem Projesi’nde kullanıldı. 
3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi’nin 4 adet paralı gişe 
bölümünde, 9 adet manyetik HGS 
geçiş alanındaki gişe betonlarında 
ve Samsun Gar-Tekkeköy Arası Ha-
fif Raylı Sistem Projesi’nde 63 adet 
makas geçiş bölümünün ray altı be-
tonlarında kullanılan KraTos Makro, 
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U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın hi-
mayesinde, Posta ve Telgraf 
Teşkilatı Anonim Şirketi’nin 
(PTT A.Ş.) ev sahipliğinde 

gerçekleşen 26. Dünya Posta Kong-
resi, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve 
Konferans Merkezi’nde düzenlendi. 
Dünya Posta Birliği (Universal Pos-
tal Union-UPU) üyesi 192 ülkeden 
yaklaşık 2 bin delegenin katıldığı 
kongrede, 2017-2020 yılları ara-
sında UPU’nun faaliyetlerine yön 
verecek “Dünya Posta Stratejisi” 
belirlendi. Günümüzdeki teknolojik 
gelişmeler ve iletişim sektöründeki 
yenilikler ışığında şekillenen dört 
yıllık strateji, kongrenin yapıldığı 
şehir olması dolayısıyla İstanbul’un 
adını taşıyacak. 
26. Dünya Posta Kongresi'nin 
açılışı Başbakan Binali Yıldırım, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, PTT A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Kenan Bozgeyik’in katı-
lımı ile gerçekleştirildi. Açılışta 
konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 
"Bundan sonra PTT'nin rotası de-
ğişti. PTT süratle hizmet ağını yeni 
hizmet türleriyle genişletmeye 
başladı. Bugüne geldiğimizde 4 bin 
500 noktada PTT'nin hizmet verdiği 
yerler var" dedi. Kongrenin, hafı-
zasında özel bir yeri olduğunu ifa-
de eden Yıldırım, 2012'de Doha'da 
25'incisi yapılan kongrede Türkiye 
olarak ev sahipliğine talip olundu-
ğunu, kongreye katılan delegelerin 
ittifakıyla bunun kabul edildiğini 
söyledi. 
Bu önemli küresel etkinliğin 
İstanbul'da gerçekleşmesi kara-
rını verenlere ve bütün hazırlık 
çalışmasını yapan Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
çalışanlarına, UPU Genel Müdürü 
Bishar Hussein başta olmak üzere 
Dünya Posta Birliği Sekretaryasına 
ve emeği geçen herkese teşekkür 

eden Yıldırım, bu kongrede bir ilke 
imza atıldığını belirterek şöyle de-
vam etti: "O da şudur: 26. Kongre, 
Dünya Posta Birliği'nin ilk ‘kâğıt 
dostu kongresi’ olarak anılacak. 
Kongre süresince üretilecek bütün 
dokümanlar kongre salonlarında 
bulunan tabletler aracılığıyla dele-
gelere iletilecek. Önceki kongreler-
de harcanan kâğıt miktarı yaklaşık 
4 ton. Böylece 4 ton kâğıdı tasarruf 
etmiş olacağız. Böylece bir çevreci 
kongre olma özelliğine de sahip."

Posta sektörünün geleceğine yön veren önemli kararların alındığı 
26. Dünya Posta Kongresi, 20 Eylül-7 Ekim günleri arasında 
İstanbul’da düzenlendi. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen kongreye 
192 ülkeden yaklaşık 2 bin delege katıldı. 

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: “Kurucu üyelerinden biri 
olduğumuz Dünya Posta Birliği (UPU) 192 ülke temsilcisini bir 
araya getiren en önemli küresel platformlardan bir tanesidir. 

Dünyanın her köşesinden, her kıtadan, her milletten posta 
sektörü temsilcileri bu platformda bir araya geliyor.”
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26. DÜNYA POSTA KONGRESİ 

İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

26. Dünya Posta Kongresi, ilk “kâğıt 
dostu” kongre olarak sürdürülebilirlik 
konusunda aşama kaydetti ve 
delegelere dokümanların büyük 
çoğunluğu elektronik formatta iletildi. 
1874 yılında kurulan ve PTT A.Ş.’nin 
kurucu üyeleri arasında yer aldığı 
Dünya Posta Birliği (UPU), 1948’den 
beri Birleşmiş Milletler ihtisas organı 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

“KÂĞIT DOSTU” KONGRE İLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



ve asla gözden uzak tutmayacağız" 
diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, yaya postacı-
larla başlayan posta hizmetlerinin 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
değiştiğini, bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinin hızla geliştiği global dünya-
da insanların değişen ve çeşitlenen 
ihtiyaçları doğrultusunda posta hiz-
metlerine yön vermenin de büyük 
önem taşıdığını kaydetti.
Türkiye'nin bugüne kadar siyasi, 
ekonomik, ticari ve kültürel alan-
larda sayısız uluslararası etkinliğe 
ev sahipliği yaptığını ve bu ulus-
lararası organizasyonlara bugün 
bir yenisinin eklendiğini aktaran 
Yıldırım, şöyle devam etti: "Kurucu 
üyelerinden biri olduğumuz Dünya 
Posta Birliği (UPU) 192 ülke tem-
silcisini bir araya getiren en önemli 
küresel platformlardan bir tanesi-
dir. Dünyanın her köşesinden, her 
kıtadan, her milletten posta sektörü 
temsilcileri bu platformda bir araya 

PTT'deki değişim
Yıldırım, mektup yazanların sayı-
sının günden güne azaldığını dile 
getirerek, internet üzerinden ha-
berleşme ve mesajlaşmanın daha 
fazla kullanılmaya başlamasının 
posta idarelerinin mali gücünün 
zayıflamasına, gelişmenin, teknolo-
jinin geri kalmasına sebep olduğunu 
söyledi. Mutlaka gelişmeleri yaka-
layacak yeni bir hizmet anlayışına 
ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıl-
dırım, şunları söyledi: "Bunun için 
2004'te PTT Bank'ın kuruluşuna 
karar verdik. Bu kararımızı aldık ve 
bundan sonra PTT'nin rotası değişti. 
PTT süratle hizmet ağını yeni hizmet 
türleriyle genişletmeye başladı. Bu-
güne geldiğimizde 4 bin 500 nokta-
da PTT'nin hizmet verdiği yerler var. 
Hem bilişim altyapısını kullanıyor 
hem banka hizmetlerini yapıyor, 
aynı zamanda kargo taşımacılığı 
da yapıyor. Geleneksel mektup işi 
de yapıyor, ama mektupları hibrit 
posta yöntemiyle yazılacak metni 
sipariş ediyorsunuz, aynısı ulaşaca-
ğı yerde çıkışını alıyor, iletebiliyor.  
Bir yandan teknolojiyi yakalıyor di-
ğer yandan da kişisel posta pullarıy-
la geleneksel mektup hizmetleriyle 
geçmişi koruyarak geleceği inşa 
eden bir durumu PTT yakalamış olu-
yor. Zarar eden PTT, geçen yıl itiba-
rıyla cirosunu 1 milyar doların üze-
rine çıkarmıştır. Tabii 200 milyon 
dolar civarında da bir net kârı var. 
Zarar eden PTT, PTT Bank konsep-
tinin devreye girmesiyle beraber en 
fazla vergi veren 100 firma arasına 

gelerek üye ülkelerin uygulayaca-
ğı hizmetlere, işletmelere yönelik 
kararlar alıyor ve sektörü birlikte 
şekillendiriyorsunuz. Burada ala-
cağınız kararlar İstanbul Strateji-
si, İstanbul Dünya Posta Stratejisi 
adıyla 4 yıl boyunca uygulamada 
olacak ve 2020'ye gelirken dünya 
posta sektörünün nasıl bir görünüm 
alacağının kararlarını İstanbul'da 
vereceksiniz. Bugün açılış oturumu-
nu yaptığımız posta ve haberleşme 
sektörünün en önemli zirvelerin-
den Dünya Posta Kongresi’ne ev sa-
hipliği yapmak, siz değerli sektör 
temsilcilerini burada ağırlamaktan 
ayrıca memnuniyet duyuyoruz. UPU 
Sekretaryasına da kongre için har-
cadıkları emek, profesyonellik için 
bilhassa teşekkür ediyorum."

Bakan Arslan: Uygulamalarımızla 
dünyaya örnek olacağız
Kongrenin açılışında konuşan Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Ahmet Arslan da, küresel 
ekonominin globalleşen dünya-
da, sınırların kaldırıldığı ortamda 
dünya çapında entegrasyonunu her 
alanda sağlamanın görevleri oldu-
ğunu belirterek, dünyadaki ekono-
mi, ticaret ve ulaşım koridorlarının 
Türkiye üstünden gittiğini, bun-
ların ülke ile entegre hale getiril-
mesi gerektiğini vurguladı. Arslan, 
Türkiye'nin bugünü, nasıl geçmiş-
ten daha iyi ise gelecekte de bugün-
den iyi olması adına koşturmaya 
devam edeceklerini ifade ederek, 
"Buradan çıkan kararları biz de en 
iyi şekilde uygulayacağız ki gele-
cekte 'Binali Yıldırım'ın sayesinde 
PTT bu noktaya geldi, Dünya Posta 
Kongresi Türkiye'de yapıldı, dönem 
başkanlığını aldı, güzel kararlar 
çıktı, bu kararları çok iyi uygulaya-
rak örnek oldu' desinler. Sizin bize 
örnek olduğunuz gibi, uygulama-
larımızla dünyaya örnek olacağız." 
diye konuştu. 

kısa sürede girmeyi başardı. Dolayı-
sıyla TELEKOM'un PTT'den yolunu 
ayırmasıyla birlikte PTT yok olacak 
diyenler bir kez daha PTT'nin ken-
dini yenileme ve değişimden sonra 
150 yıllık bir kuruluş olmanın ver-
diği tecrübeyle başarısının üzerine 
başarı katmaya devam etti."
Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nın hima-
yesinde, Posta ve Telgraf Teşkilatı 

Anonim Şirketi’nin (PTT A.Ş.) ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 26. 
Dünya Posta Kongresi’nde, iletişi-
min sürdürülebilir kalkınmanın en 
önemli araçlarından biri olduğunu 
anlattı. Bir ülkenin tek başına ile-
tişimde iyi olmasının bir anlamının 
olmadığını, zincirin gücünün en 
zayıf halkayla ölçülebileceğini dile 
getiren Yıldırım, bu nedenle, Ulus-
lararası Posta Birliği’nin önemli 
görevlerinden birinin de küresel an-
lamda altyapıdaki farklılıkları or-
tadan kaldıracak projeleri geliştir-
mek olması gerektiğini vurguladı. 
Gelişimin Afrika'da da Amerika'da 
da Avrupa'da da Asya'da da birbiri-
ne yakın olması gerektiğini bildi-
ren Yıldırım, "Küresel tek ağ hedefi 
ancak online olmakla mümkündür. 
Her yöne online olabilirsek bu ama-
cı gerçekleştirmiş oluruz. Bunun 
için daha fazla birlikte olacağız, 
birlikte çalışacağız, sorunların çö-
zümünde tecrübe paylaşımını asla 

İstanbul’da düzenlenen kongre 
sonrasında Türkiye, 2017-2020 yılları 
için İdari Konsey Başkanlığı görevini 
üstlendi. İdari Konsey, Kongreler 
arasındaki süreçte işlerin devamlılığını 
sağlayan bir UPU organı. Posta ve 
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 25. 
Dünya Posta Kongresi’nin 2012 
yılında Katar’ın başkenti Doha’da 
yapıldığını hatırlatarak, “O dönemde 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız olan Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın büyük desteği ve 
gayretleri neticesinde 26. Kongre’nin 
Türkiye’de düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır” dedi. Kenan 
Bozgeyik, İstanbul Kongresi’nde 
posta işlerinin büyümesi için elzem 
olan hizmet kalitesi gibi konuların ele 
alındığını belirtti. Genel Müdür 
Bozgeyik, İstanbul Dünya Posta 
Stratejisi’nin aynı zamanda posta 
ağının işlevini iyileştirme; etkili pazar 
işleyişi sağlama; inovasyon, 
entegrasyon ve kapsayıcılık gibi 
ilkelere vurgu yaptığını söyledi.

KENAN BOZGEYİK: 
TÜRKİYE, İDARİ KONSEY 
BAŞKANLIĞINI 2020 YILINA 
KADAR ÜSTLENECEK

ULAŞTIRMA   DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI 
AHMET ARSLAN, Türkiye'nin bugünü, nasıl geçmişten 
daha iyi ise gelecekte de bugünden iyi olması adına 

koşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

PTT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ 
KENAN BOZGEYİK, İstanbul Kongresi’nde posta 

işlerinin büyümesi için elzem olan hizmet kalitesi gibi 
konuların ele alındığını belirtti.
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TÜNEL
İSTANBUL'A

3 KATLI

/ULAŞTIRMA /ULAŞTIRMA

İstanbul’da inşa edilecek olan dünyanın ilk üç katlı tüneli Asya ve Avrupa’yı 
birleştirecek. 2023 Ulaşım Projeksiyonu kapsamında İstanbul’un trafiğini 
rahatlatmak üzere planlanan ve İstanbul Boğazı'nın altından geçecek olan            
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde, tek tüpte hem karayolu hem de 
demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, 
üst ve altta da lastik tekerli araç  geçişine uygun iki şeritli yol yapılacak.
YAZI NİL DEMİRCİLER
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D
ünyanın ilk üç katlı tünelinin 
İstanbul’da yapılması planla-
nıyor. İstanbul'da Marmaray 
ve Avrasya Tüneli’nden son-
ra üçüncü büyük proje olan 

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli için 
çalışmalar hızla sürdürülüyor. Hem 
karayolu hem de raylı sistemlerin 
omurgası olma özelliğine sahip olan 
tünel ile İstanbulluya bir kıtadan 
diğerine giderken vakit planlaması 
yapma imkânı sunulacak.
İstanbul’un 2023 projeksiyonuna 
ışık tutan ulaşım projesi ile günlük 
4 milyon kişiyi bulması gereken kı-
talar arası geçiş talebinin karşılan-
ması hedefleniyor. Çünkü 2023 yılı 

Etüd ihalesi yapıldı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, tamamlandı-
ğında dünyada bir ilk olacak 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin 
etüt proje ihalesinin ön yeterlilik, 
teknik ve mali tekliflerinin alındı-

Asya-Avrupa 40 dakika
Yapılması planlanan tünel, 9 metro 
hattıyla, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu 
ve Kuzey Marmara Otoyolu ile en-
tegre edilecek olan tünelin hizmete 
alınmasıyla, Avrupa Yakası’ndaki 
İncirli’den, Anadolu Yakası’ndaki 
Söğütlüçeşme’ye, 31 kilometre uzun-
luğunda 14 istasyondan oluşacak 
hızlı metroyla yaklaşık 40 dakika-
da ulaşılacak. Hasdal Kavşağı’ndan 
Anadolu Yakası’ndaki Çamlık 
Kavşağı’na 14.5 km’lik karayoluyla 
yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Bu 
hattan günde 6.5 milyon yolcu yarar-
lanacak. Proje, hem karayolu hem de 
raylı sistemlerin omurgası olacak.

ulaşım modelleri projeksiyonuna 
göre, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü 
ve D100 aksında toplu taşıma tale-
bi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ve TEM aksında karayolu trafiği 
daha da artacak. Bugün 15 Temmuz 
Şehitleri Köprüsü’nden geçen araç 
sayısı günde 190 bin adet. Bunun 
2023’te yüzde 36 oranında artması 
bekleniyor. Yine bugün Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nden geçen araç 
sayısı ise günlük 230 bin adet. Bu sa-
yının da 2023’te yüzde 136 oranında 
artması bekleniyor. Yapılması plan-
lanan tünel ile İstanbul’un Asya-Av-
rupa arasındaki geçişinin kolaylaş-
tırılması hedefleniyor. 

ğını, 10 Ağustos'ta mali teklif zarfla-
rının açılacağını açıklamıştı. 3 Katlı 
Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nde 
üç firmanın teklifinin yeterli bulun-
duğunu belirten Bakan Ahmet Ars-
lan, tünelin günde 6.5 milyon yolcu 
taşıyacağı açıklamasını yaptı. 

YİD modeli uygulanacak
İnsanlara vakit ve yakıt tasarrufu 
sağlayacak olan proje, yer altından 
geçen bir proje olduğu için çevreye 
olumsuz hiçbir etkisi olmayacak. Yap-
işlet-devret (YİD) modeli ile gerçek-
leştirileceğinden kamu kaynakları 
kullanılmayacak. Ayrıca yapım ve iş-
letme aşamalarında önemli miktarda 

İSTANBUL’UN 2023 PROJEKSİYONUNA IŞIK TUTAN 
ULAŞIM PROJESİ İLE GÜNLÜK 4 MİLYON KİŞİYİ 

BULMASI GEREKEN KITALAR ARASI GEÇİŞ TALEBİNİN 
KARŞILANMASI HEDEFLENİYOR.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET 
ARSLAN, BUGÜNE KADAR OLDUĞU GİBİ BUGÜNDEN 

SONRA DA DEV PROJELERİ HAYATA GEÇİRMELERİNE 
KİMSENİN ENGEL OLAMAYACAĞINI SÖYLEDİ.

2023 Ulaşım Projeksiyonu 
kapsamında yapılan çalışmalar 
kapsamında İstanbul’un trafiğini 
önemli ölçüde rahatlatacak iki 
projenin hayata geçirilmesinin 
gerektiği ortaya çıktı. Bu kapsamda; 
E-5 aksında Bakırköy İncirli’den 
başlayan, Anadolu yakasında 
Söğütlüçeşme’ye kadar uzanan 
Marmaray Tüp Geçişi benzeri bir hızlı 
metro geçiş tüneli. İkinci proje ise, 
TEM otoyolu aksında Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nün üzerindeki 
yoğunluğu azaltacak Avrasya Tüneli 
benzeri 2x2 şeritli bir karayolu geçiş 
tüneli. Ancak iki ayrı ihtiyacı tek 
çözümde karşılayarak, ayrı tüneller 
yerine hem metro hattının hem de 
çift yönlü karayolunun geçtiği tek bir 
tünel planlandı.  
Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'nın 
altından geçecek 3 Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli'nde, tek tüpte hem 
karayolu hem de demiryolu 
bulunacak. Tünel, ortadan  geliş ve 
gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve 
altta da lastik tekerli araç  geçişine 
uygun iki şeritli yol yapılacak.

 Asya ve Avrupa arasındaki kıtalar arası yolculuk kısalacak. İstanbul’da ulaşım sorun 
olmaktan çıkacak ve İstanbul hızlanacak. İncirli’den Söğütlüçeşme’ye ulaşım 40 
dakikaya inecek. Hasdal Kavşağından Ümraniye Çamlık Kavşağı’na araçla 14 
dakikada geçilebilecek.

 Günde 6,5 milyon yolcunun yararlandığı, 9 farklı şehir içi raylı sistem hızlı metro ile 
entegre olacak ve kıtalar arası yolculuk kolaylaşacak.

 Çevre yollarına bağlantı ile diğer şehir içi yollara daha kolay ve daha hızlı erişim 
sağlanacak. Tüm ana arterler birbirine bağlanmış olacak.  

İKİ PROJE TEK ÇÖZÜMDE BİRLEŞTİ PROJE İSTANBUL’A NELER KAZANDIRACAK?
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istihdam sağlayacak. Proje, hem kara-
yolu hem de demiryolu hatlarını bün-
yesinde barındıracak. Raylı sistem, şu 
an mevcut olan ve yapımı planlanan 9 
ayrı raylı sistem bağlantısıyla entegre 
olacak şekilde planlandı.

İhale süreci
Herhangi bir itiraz olmazsa mali 
teklifler açılıp sonrasında komisyon 
değerlendirmelerini tamamlayacak, 
teknik ve mali açıdan en yüksek pua-
nı alan firma ihaleyi kazanacak. İha-
leyi kazanan firma, projenin deniz 
sondajları, harita alımları, güzergâh 
projeleri ile yap-işlet-devret ihale 
dosyalarını hazırlamak için sözleş-
me imzalamaya davet edilecek. İha-

içinde mühendislik projelerinin ta-
mamlanması planlanıyor. İstanbul 
Boğazı'nın altından geçecek 3 Kat-
lı Büyük İstanbul Tüneli, tek tüpte 
hem karayolu hem de demiryolunun 
olduğu, ortadan geliş ve gidiş olmak 
üzere demiryolu, üst ve altta da iki 
şeritli lastik tekerli araç geçişine 
uygun olarak yapılacak.

35 milyon TL’lik proje bedeli
Ulaştırma Denizcilik ve  Haberleş-
me Bakanlığı Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü’nce 3 Katlı Büyük 
İstanbul Tüneli Projesi'nde ilk adım 
olarak geçen yıl yapılan etüt, proje 
ve  mühendislik hizmetleri ihalesi 
kapsamında mali tekliflerin alınması 
için firmalar davet edildi. Proje bedeli 
35 milyon TL olarak belirlenen ve bu 
yıl için 7 milyon 500 bin TL ödenek 
ayrılan etüt, proje ve mühendislik 
hizmetleri kapsamında, karada ve 
denizde derin sondaj çalışmaları ya-
pılarak, zemin verileri  belirlenecek. 
İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde 
mühendislik projelerinin  tamamlan-
ması planlanıyor.

le, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 
onayının ardından yapılacak. İs-
tanbul Boğazı'nın iki yakasının bir 
kez daha dünyada ilk olarak 3 katlı 
tüp tünel ile birbirine bağlanacağı-
nı belirten Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
bugüne kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da dev projeleri hayata geçir-
melerine kimsenin engel olamayaca-
ğını söylemişti. 

Sondaj yapılacak
Tünel yapımı kapsamında, öncelik-
le karada ve denizde derin sondaj 
çalışmaları yapılarak, zemin veri-
leri belirlenecek. İhale sürecinin 
tamamlanmasının ardından bir yıl 

İNCİRLİ’DEN SÖĞÜTLÜÇEŞME’YE ULAŞIM 
40 DAKİKAYA İNECEK. HASDAL KAVŞAĞI'NDAN 

ÜMRANİYE ÇAMLIK KAVŞAĞI’NA ARAÇLA 
14 DAKİKADA GEÇİLEBİLECEK.

Üç katlı tünel kesimi
Çapı:16,80 metre
Deniz yüzeyinden derinliği: 110 metre
Geçtiği bölgede boğaz ve su derinliği: 60-65 metre
3 katlı kesimin uzunluğu (metro ve karayolu): 6,5 km

Hızlı metro kesimi
Yeri: İncirli-Söğütlüçeşme arası
Uzunluk: 31 km
Kapasite: Günde 1,5 milyon yolcu

Karayolu kesimi
Yeri: TEM Otoyolu Hasdal kavşağı-Ümraniye Çamlık kavşağı arası
Toplam uzunluk: 16150 metre
Avrupa yakasında, üç katlı tünel öncesi bölüm: 5600 metre
3 katlı tünel: 6500 metre
Anadolu yakasında 3 katlı tünel sonrası bölüm: 4050 metre
Hasdal-Çamlık kavşağı arası seyahat süresi: 14 dakika.
Kapasite: Günde 120 bin araç
Kullanacak araçlar: Otomobil, minibüs
Şerit sayısı: 2x2

PROJENİN TEKNİK İÇERİĞİ NEDİR?
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du. 1990 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi bölümünden mezun olan 
Direkler çok iyi derecede İngilizce 
bilmektedir.
İş hayatına 1991 yılında AB Koor-
dinasyon Dairesinde Avrupa Birliği 
Uzman Yardımcısı olarak başlayan 
Direkler; 2001-2003 yılları arasın-
da Savunma Sekreterliğinde NATO 
İlişkiler Koordinatörü; 2003-2004 
yılları arasında Kara Ulaştırması 
Genel Müdürlüğünde Daire Baş-
kanlığı; 2004-2012 yılları arasın-
da Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı; 
200-2010 yılları arasında UN ECE, 
WP5 Başkanlığı; 2011-2012 yılları 
arasında UN ECE Ulaştırma Komi-
tesi Başkanlığı görevlerini yürüt-
tü. Direkler, ECMT-ITF, UN-ECE, 
UN-ESCAP, D-8, OECD, BSEC, ITU, 
ECO gibi uluslararası ulaştırma ve 
haberleşme örgütlerinin koordina-
törlüğünü yapmaktadır. 2012 yılı 
Kasım ayında TRACECA Türkiye 
Ulusal Sekreteri olarak atanan Di-
rekler, 2012 yılından bu yana da 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 
Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yar-
dımcılığı görevini yürütüyordu. 

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME 
GENEL MÜDÜRÜ:
 HIZIRREİS DENİZ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı 
Yapıları Genel Müdürlüğü görevini 
vekaleten yürüten Hızırreis Deniz, 
20 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete 
ile Deniz ve İçsular Genel Müdür-
lüğü görevine atandı. 1963 Trabzon 
Beşikdüzü doğumlu olan Hızırreis 

Deniz 1985 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşa ve Gemi Ma-
kinaları Mühendisi olarak mezun 
oldu. Türkiye Gemi Sanayi Pendik 
Tersanesi'nde mühendis olarak gö-
reve başlayan Hızırreis Deniz, kısa 
dönem kontrol mühendisliği ve da-
nışmanlık yaptıktan sonra, Deniz-
cilik Müsteşarlığı’nda Gemi Sorvey 
Kurulu Başkanı ve Bölge Müdür Yar-
dımcısı, İzmir’de ise Bölge Müdürü 
olarak görev yaptı. Hızırreis Deniz, 
son olarak Kıyı Yapıları ve Tersane-
ler Genel Müdürlüğü görevini veka-
leten yürüttü.

ALTYAPI YATIRIMLARI 
GENEL MÜDÜRÜ: 
EROL ÇITAK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel 
Müdürlüğü’ne Erol Çıtak atandı. Ba-
kanlıkta uzun yıllar değişik görev-
lerde bulunan Erol Çıtak, 1959’da 
Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi 
Makina Fakültesi, Makina Mühen-
disliği Bölümü’nü bitirdi. Dünya Ban-
kası Kredili Uluslararası İhaleler, 
Demiryolu, Liman ve Hava Meydan-
ları Mühendislik, Müşavirlik ve Pro-
je Hizmetleri, son 12 yılda yapılan 
Havaalanlarının 26'dan 52'e çıkarıl-
masındaki Proje Kontrollük hizmet-
leri. Ayrıca İstanbul 3. Havaalanının 
etüdü, yer seçimi ve altyapı uçuş 
ünitelerinin projelendirilmesi, Mar-
maray Projesi’nin Etüt ve Projelen-
dirilmesi, iki yıl gibi bir süre yapım 
faaliyetlerinin yürütülmesi, birçok 
demiryolu altyapı projelerinin rea-
lizasyonu, Türkiye Demiryollarının 
serbestleşerek özel sektörümüzün 

de Ulusal Demiryolu altyapısında 
işletmecilik yapabilmesi için demir-
yollarının yeniden yapılandırılması 
ve ikincil mevzuatın (Yönetmelikle-
rin) çıkarılması gibi projelerde mes-
leki başarıları bulunan Çıtak, evli ve 
1 çocuk babasıdır. Çıtak, İngilizce 
bilmektedir.

DHMİ’NİN İLK KADIN GENEL 
MÜDÜRÜ: 
FUNDA OCAK
Devlet Hava Meydanları İşletme-
si Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na, DHMİ'de 2007'den 
bu yana  Genel Müdür Yardımcısı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapan Funda Ocak getirildi. Atama 
kararı 2 Ekim 2016 gün ve 476 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Funda 
Ocak, uzun yıllar kurumun muhte-
lif kademelerinde görev yaptı ve 
önemli projelerde yer aldı. Ocak, bu 
atamayla "DHMİ'nin ilk kadın genel 
müdürü" olarak kurum tarihine geç-
miş oldu. 
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 
Bölümü mezunu olan Funda Ocak; 
DHMİ APK Daire Başkan Yardım-
cılığı (1985-1993), APK Başkanlı-
ğı (1993-1996), DHMİ Müşavirliği 
(1996-1998), Türkiye Kalkınma 
Bankası Kaynak Geliştirme Uzmanı 
(1998-1999) görevlerinde bulundu. 
DHMİ'ye 1999'da yeniden dönen 
Ocak, 2007'ye kadar APK Daire Baş-
kanlığı yaptı. 27 Aralık 2007 tarihin-
de ise Genel Müdür Yardımcılığı ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. 
Evli ve bir çocuk annesi olan Funda 
Ocak İngilizce biliyor.

Başbakan Binali 
Yıldırım’ın çalışmalarını 
kaldığı yerden devam 
ettiren Ulaştırma 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanlığı'nda yeni 
atamalar 
gerçekleştirildi. 

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NDA

YENİ ATAMALAR
T

ürkiye’nin ulaşım ve haber-
leşme sektörünün önünü 
açan Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nda 
yeni atamalar yapıldı. Baş-

bakan Binali Yıldırım’dan görevi 
devralan Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
çalışmalarını hızla sürdürürken, Ba-
kanlık kadrolarında da yeni atama-
lar yaşandı. İşte Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
ile birlikte ulaştırma ve iletişim ala-
nında çalışacak isimler: 

Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın imzalarını 
taşıyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarlığı görevine ge-
tirilen Suat Hayri Aka, 1960 yılında 
Tatvan’da doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Denizcilik Yüksek Okulu Güverte 
Bölümünden mezun olan Aka, 1989-
1990 yıllarında WMU-Dünya De-
nizcilik Üniversitesi’nde Liman ve 
Denizcilik İdaresi alanında yüksek 
lisansını tamamladı. Meslek haya-
tına Deniz Nakliyatı TAŞ'de kaptan 
olarak başlayan Aka, kamudaki gö-
revinden 1991'de ayrılarak 2006 yı-
lına kadar özel sektörde armatörlük, 
uluslararası deniz taşımacılığı, deniz 
sigortaları, gemi alım-satımı, eğitim 
ve danışmanlık hizmetleri, gemi in-
şaatı ile gemi kurtarma gibi çeşitli 
deniz ticareti branşlarında faaliyet 
gösteren şirketlerde yönetici olarak 
görev yaptı.
Aka, 2006'da atandığı Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı Müsteşar Yardımcılığı görevini 

Haziran 2014’e kadar sürdürdü. Ha-
ziran 2014-Ocak 2016 döneminde 
bakanlık müşaviri olarak görevlen-
dirilen Aka, ocakta yeniden Müste-
şar Yardımcısı Vekili oldu. Evli ve 2 
çocuklu olan Aka, ileri düzeyde İngi-
lizce bilmektedir.

DIŞ İLİŞKİLER AVRUPA BİRLİĞİ 
GENEL MÜDÜRÜ: 
ERDEM DİREKLER 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Dış İlişkiler Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü görevine Erdem 
Direkler atandı. 22 yıldır Ulaştırma 
Bakanlığında görev yapan Erdem 
Direkler 1966 yılında İzmir’de doğ-

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI 
MÜSTEŞARI: 
SUAT HAYRİ AKA
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarlığı'nda nöbet 
değişimi yaşandı. Müsteşarlık gö-
revine uzun Müsteşar Yardımcısı 
Suat Hayri Aka atandı. Suat Hayri 
Aka'nın atanmasına ilişkin 3'lü ka-
rarname resmi gazetede yayınla-
narak yürürlüğe girdi. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakan-
lığından 2016/424 Karar Sayısı ile 
yayınlanan 3'lü kararname Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 



  EKIM 2016                          2726               EKIM 2016

/GÜNCEL/GÜNCEL

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz sürücüsüz otomobiller, kendi kendine 
giden TIR ve otobüsler gerçek oluyor. Otomotiv dünyası otonom araçlara 
hazır, sadece yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor. 2021’den itibaren 
yollarımızda kendi kendine giden çok sayıda araçla dolacak.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

ARACA BAKIP SÜRÜCÜYÜ 
GÖREMEZSEN SAKIN ŞAŞIRMA!

S
ürücüye ihtiyaç duymadan 
kendi kendine gidebilen oto-
nom araç düşüncesi aslında 
otomobil tarihi kadar eski. 
Gerektiği zaman durabilen, 

yolu takip eden, güvenlik açısından 
sürücüden çok daha dikkatli şe-
kilde kendi kendine giden araçlar 
günümüze kadar filmlerde, çizgi 
romanlarda dizilerde yer aldı. En bi-
linenlerinden olan “Kara Şimşek” di-
zisindeki araç “Kit” artık yavaş yavaş 
gerçek olmaya doğru hızlı adımlarla 
ilerliyor.

Neden sürücüsüz araç?
Otonom araçlar için global ölçekte 
dev bütçeler ayrılıp, büyük talep gör-
mesinin farklı nedenleri bulunuyor. 
Öncelikli olarak otonomi bir aracın 
kaza yapma dolayısıyla yaralanma 
ve ölümlerin ölüne geçip, güvenliği 
yükseltmesi bekleniyor. Türkiye’de 
her yıl yaklaşık 7 bin, Amerika’daysa 
30 bin kişinin trafik kazalarında ha-
yatını kaybettiği düşünüldüğünde, 
sürücü hatalarının önemi daha net 
ortaya çıkıyor. Her geçen gün kala-
balıklaşan ve trafiği içinden çıkıl-
maz hale gelen metropollerde, sürü-
cülerin araç kullanmak istememesi 
de başka bir neden. Ancak otonom 
araçların asıl yararı maliyetlerin dü-
şürülmesi alanında yaşanacak. Şehir 
içi ulaşımı için kullanılan araçlar, 
uluslararası nakliye yapan TIR’lar, 
ticari taksiler bu değişimden etki-
lenecek. Hiç yorulmayan, kaza yap-
mayan, acıkmayan, mola vermeyen 
ve maaş bir sürücüsü bulunmayan 
araçlar tüm nakliye, ulaşım, dağıtım 
firmalarını heyecanlandırıyor.

Gelecek ne kadar uzak?
Aslında sürücüsüz araçlar için yıllar-
dır büyük bütçeler ayırılarak yapılan 
çalışmalarda çok önemli yol şimdi-
den alındı. Hatta başta Mercedes, 
Volvo, BMW gibi büyük üreticiler 
otonom sürüş için şimdiden hazır ol-
duklarını, bu sistemleri araçlarında 
günümüzde bile yoğun olarak kul-
landıklarını açıkladılar. Günümüzde 
yollarda dolaşan bu tip araçları, ya-

kın gelecekteki otonom araçların ilk 
örnekleri olarak değerlendirmek de 
mümkün. Çalışmaları büyük bir hız-
la devam eden otonom araçlar için, 
beklenilen en önemli konu, yasal 
düzenlemelerin yapılması. Araç oto-
nom olarak yol alırken, maddi hasar-
lı veya ölümlü bir kaza yaptığında so-
rumlusu kim olacak? Otonom sürüşe 
izin veren bir ülkeden, vermeyen 
başka bir ülkeye geçildiğinde hu-
kuki karmaşa nasıl önlenecek… Bu 
tip yasal düzenlemelerin yapılma-
sı, ülkeler arası mevzuatta otonom 
araçlarla ilgili maddelerin yerleşti-
rilmesiyle süreç daha da hızlanacak. 
Birçok üretici 2020 yılında yolları-
mızda tam olarak dolaşan otonom 
araçları göreceğimizi ve çalışmala-
rını buna göre yaptıklarını açıkladı.

Sistem nasıl çalışıyor?
Otonom araçlar aslında geniş ve 
karmaşık bir sistemle yol alıyor. 
Bunları ‘araç içi’ ve ‘araç dışı’ diye 
adlandırmak mümkün. Araç içi sis-
temlerde, gelişmiş kameralar, radar 
sensörleri, kızılötesi tarayıcılar bir-
likte çalışarak aracın yol durumunu, 
hızını, yakınındaki engelleri, takip 
ettiği trafiği izleyip, gaz, fren ve di-
reksiyonu bu verilere göre otomatik 
olarak yönlendiriyor. Sistem yolda-
ki şeritleri, trafik uyarılarını da iz-
leyip, üzerindeki navigasyon siste-
mi sayesinde tam olarak konumunu 
belirleyebiliyor. Araç dışı sistemler 
ise, genel trafik ağları, yol, otopark 
kameraları, şehir trafik bilgi ağla-
rından oluşuyor. Yolun herhangi 
bir bölümünde kaza veya tıkanıklık 
varsa aracı otomatik olarak alter-
natif güzergâhlara yönlendiriyor. 
Örneğin otoparkta kaç boş yer ve 
nerede olduğu da bu sistem sayesin-
de anılık olarak belirlenip, araçlara 
bildiriliyor. Araç içi sistemler aslın-
da şu anda neredeyse hazır ve ku-
sursuz çalışıyor. Araç dışı sistemler 
ve hukuki düzenlemeler tamamlan-
dığında otonom sürüşün önündeki 
engellerin tümüyle kalkıp sistemin 
büyük bir hızla devreye girmesi bek-
leniyor.
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Google Car öncülük yaptı
Araç içindekiler uyurken, oyun oy-
narken veya internette sörf yapar-
ken işe gitmek, uzun kilometreleri 
tamamlamak son derece çekici 
gelmiş olacak ki Google Car projesi 
2008 yılında başlatıldı. Bu alanda 
önemli gelişmelerin yaşanmasını 
sağlayan proje, günümüzde çok bü-
yük yol almış durumda. Birkaç kaza 
ve olumsuz sayılabilecek durum dı-
şında hızla yol alan Google Car pro-
jesi diğer firmalara da ilham verdi. 
Sürücüsünün çalıştırmasından son-
ra saniyede milyonlarca hesaplama 
yapabilen bu araç, dikkat dağınık-
lığı ve alkol durumu gibi sorunlarla 
uğraşmayarak, yolları daha güvenli 
hale getirmeyi, konfor ve güvenlik-
te yeni bir devrim başlatmayı planlı-
yor. Amerika’da 1.3 milyon kilomet-

ticilerden Ford da geleceği otonom 
sürüşte gören markalardan… Ford 
başkanı yaptığı açıklamada 2021 
yılında, direksiyonu ve pedalları ol-
mayan ve kendi kendine giden oto-
mobilleri seri olarak üreteceklerini 
açıkladı. Bunun için radar sistemleri 
geliştiren bir şirketi satın alan Ford, 
çalışmalarına devam ediyor.

Ticari araçlar da geliyor
Otonom sürüş sadece binek otomo-

reden fazla yol yaparak denenen 
Google Car, yüksek hızlı kameraları, 
gelişmiş sensörleri, yeni radar tek-
nolojisine sahip sistemleri, özel bir 
yazılımla beraber kullanıyor. Sa-
liseler içinde etrafı tarayıp durum 
analizleri yapan işlemci, en güvenli 
ve en konforlu sürüş tercihlerini ya-
pıyor.

Örnekleri yollarımızda dolaşıyor
Otomotiv dünyasına otonom uygu-
lamaların ilk örnekleri otomatik 
park sistemleriyle başladı. Sürücü 
tarafından devreye alınan sistem, 
gaz, fren ve direksiyona komuta 
edip parkı gerçekleştirirken sağla-
dığı büyük pratiklik tüm markalar 
tarafından kullanılmasını sağladı. 
Günümüzde yollarımızda dolaşan, 
özellikle lüks sınıftaki birçok oto-

billeri etkilemeyecek. Asıl ekono-
mik gelişimin yaşanacağı kamyon, 
otobüs gibi ticari araçlarda da büyük 
bir devrim yaşanacak. Geçtiğimiz 
günlerde Mercedes firması, şehir içi 
taşımacılığında kullanılan otonom 
otobüsünü tanıttı. Sürücünün mü-
dahalesine gerek kalmadan yol ala-
bilen otobüs, belirlenen duraklarda 
yolcularını alıp, hız limitlerinde, 
kendine ayrılan özel yolda başarıyla 
test edildi. Aynı şekilde elektrikli 

mobil, neredeyse sürücüye ihtiyaç 
duymadan ilerleyebiliyor.
Örneğin bu yılın başında tanıtılan 
Mercedes E Serisi, otonom araçlara 
geçişteki son basamak olarak ta-
nımlanıyor. Bir düğme yardımıyla 
otonom sürüşe geçildiğinde model 
öndeki aracı takip ediyor, otoyolda 
sollama yapıp, sonra tekrar kendi şe-
ridine dönebiliyor. Ancak bu işlemler 
sırasında güvenlik ve yasal zorunlu-
luk nedeniyle sürücünün arada bir 
direksiyona dokunması isteniyor. 
Benzer bir sisteme sahip Volvo S90, 
ve XC90 da yasaların izin verdiği 
kadarıyla neredeyse sürücüye hiç ih-
tiyaç duymadan ilerleyebiliyor. Hat-
ta iki model de önüne çıkan büyük 
hayvanları bile fark edip, acil durum-
larda sürücüden önce fren yapıp çar-
pışmaları önleyebiliyor. Global üre-

ve otonom TIR’lar için çok önemli 
çalışmalar da her geçen gün daha da 
hızlanıyor. 

Yerli markalar da çalışıyor
Bu çalışmalar sadece yurt dışında-
ki üreticilerle de sınırlı değil. Yerli 
üreticilerimizden Tofaş da dünyaya 
sattığı Doblo modelini otonom hale 
getirmek için testlerine devam edi-
yor. Ayrıca TÜBİTAK öncülüğünde 
üretilmesi planlanan yerli otomo-
bilin de otonom özelliklere sahip 
olacağı açıklanmıştı. Kullanılacak 
teknolojilerin araz üzerindeki test-
lerinin sürdüğü de gelen bilgiler 
arasında. 
Sonuç olarak çok yakın bir gele-
cekte yollarımızda kendi kendine 
giden araçların sayısı oldukça fazla 
olacak.

Hiç yorulmayan, kaza yapmayan, acıkmayan, mola 
vermeyen ve maaş bir sürücüsü bulunmayan 

araçlar tüm nakliye, ulaşım, dağıtım firmalarını 
heyecanlandırıyor.



  EKIM 2016                          3130               EKIM 2016

/SAĞLIK/SAĞLIK

buna karşın özellikle ülkemizde yaş-
lılıkta içe kapanma, sosyal hayattan 
uzaklaşma, yalnızlaşma, yaşlanma-
dan kaynaklanan fiziksel ve nörolo-
jik fonksiyonlardaki azalmanın so-
nucunda daha önce yapabildiklerini 
yapmakta zorlanma ve bunun sonu-
cunda özgüven kaybının arttığı gö-
rülüyor. Buna karşın sosyal medyayı 
kullanan yaşlılar kullanmayanlara 
oranla bu saydığımız sağlık sorunla-
rını daha çok yaşıyor. Uzmanlar, bu 
durumun sosyal medyanın kişileri 
sosyalleştirmesi sayesinde gerçek-
leştiğini iddia ediyor.
Gelişmiş ülkeler bu sorunun önüne 
geçmek için şimdiden önlem almış 
durumda. Modern teknoloji ve yaş-
lanmakta olan nüfusun ihtiyaçları 
arasında bağlantı kurarak onların ha-
yat kalitesini artırmak için modern 
teknolojiler kullanılmaya başlandı. 
Teknolojideki hızlı gelişmeye uzak 
kalmayan yaşlılarda da kendilerine 
duydukları güvenin arttığı görülüyor. 
Peki, sosyal medya yaşlıların ruh ve 
beden sağlığını nasıl etkiliyor?

Sosyal medya sosyalleştiriyor 
Günümüzde 60 yaş üzeri kesim de 
bilgisayar kullanmayı öğrenirken, 
bu sayede ‘e-posta’ ya da ‘internet’ 
aracılığıyla sosyal çevreleriyle ileti-

şim kurabiliyor. Sosyal medya saye-
sinde, kişilerin yaşlılık döneminde 
de sosyal hayatın içinde olabilmeleri 
yalnızlık duygusuna iyi geliyor. Bir-
birleriyle sosyal medya aracılığıyla 
yoğun iletişimde bulunan yaşlılar; 
sanal ortamda video klipler, çiçek-
ler, pastalar gönderiyor, takipçiler 
ediniyor, arkadaşlıklar kuruyor; 
kısacası iki çift laf etmek için artık 
torunlarının, çocuklarının gözünün 
içine bakmayabiliyor. Fenomen olan-
lar olabiliyor, beyin jimnastiği için 
bulmaca çözmekle yetinmek zorun-
da kalınmıyor, kendilerini yaşları 
nedeniyle sosyal hayattan dışlanmış 
hissetmiyor, yalnızlıklarına kısmi 
çare bulabiliyor.

Türkiye’deki yaşlılar sosyal medyacı 
Yapılan araştırmalara göre sosyal 
medyada en faal olan yaşlılar yüzde 
60 ile İzlandalılar. Türkler ise yüzde 
52’lik oranla ikinci sırada yer alıyor. 
Almanya ise yüzde 11’lik oranla son 
sırada yer alıyor. 65-74 yaş grubun-
daki internet kullanıcıları arasında 
sosyal ağlarda aktif olduğunu belir-
tenlerin oranı Macaristan’da yüzde 
51, Portekiz’de yüzde 44, Malta ve 
İsveç’te ise yüzde 43. 
Araştırma, AB genelinde yaşlıların 
interneti daha çok e-posta için kul-

landığını ortaya koyuyor. 65-74 yaş 
grubundakilerin yüzde 86’sı e-posta 
okumak, yüzde 79’u mal ve hizmet-
lerle ilgili bilgi edinmek, yüzde 60’ı ise 
haber okumak için internete girdiğini 
belirtiyor. İnternetten alışveriş yaptı-
ğını söyleyenlerin oranı ise yüzde 42.
Türkiye içinse farklı sonuçlar ortaya 
çıkıyor. Türkiye’de aynı yaş grubun-
dakilerin yüzde 43’ü e-posta, yüzde 
65’i mal ve hizmetler hakkında bilgi 
alma, yüzde 81’i internetten haber 
okuma ve yüzde 15’i alışveriş amaçlı 
kullandığını belirtiyor.
Türkiye’deki yaşlılar Avrupa ülkelere 
göre akıllı telefon kullanımında da 
daha etkin. Türkiye’de yaşlı kuşağın 
yüzde 25'i akıllı telefon uygulamala-
rına yatkınken bu oran İtalyanlarda 
yüzde 10 ve Fransızlarda ise yüzde 11. 
Türkiye’deki yaşlı kesim sosyal ağ ve 
akıllı telefon uygulamaları kullanım 
sıklığı açısından da diğer ülkelerin 
ilerisinde. Türkiye’de yaşlıların yüz-
de 42’si haftada en az 1 kere akıllı 
telefon uygulaması kullanırken bu 
oranın Portekiz’de yüzde 8, Fransa ve 
İtalya’da ise yaklaşık yüzde 15. 

Sosyal medya yaşlı nüfusu da ele geçirdi. Yapılan araştırmalar yaşlılar 
arasında internet kullanımının hızla arttığını gösteriyor. Üstelik bu durum 

yaşlıların hem ruh hem de beden sağlığına iyi geliyor. 
YAZI BERİL ŞEN 

TEKNOLOJİ YAŞLILARIN RUH 
SAĞLIĞINA İYİ GELİYOR

T
eknolojideki baş döndürücü 
gelişmeler sayesinde, birkaç 
yıl önce hayal bile edilemeyen 
pek çok yenilik bugün günlük 
hayatımızın vazgeçilmezi. Hal 

böyle olunca bu yenilikler 7’den 70’e 
hepimizin sosyal yaşantısını da et-
kileyebiliyor. Yapılan araştırmalar, 
teknoloji kullanımının yaşlılar ara-
sında giderek arttığına işaret ediyor. 
Uzmanlar yaşlıların refahlarını ve 

bağımsızlıklarını da artırabildiğine 
dikkat çekerek sosyal medya üzerin-
den sosyalleşebilmelerinin yalnızlık 
duygusuna iyi geldiğini belirtiyor. Fa-
cebook, Instagram, Twitter gibi sosyal 
medya hesaplarını kullanan yaşlılar 
kendilerini yaşları nedeniyle sosyal 
hayattan dışlanmış hissetmiyor, yal-
nızlıklarına çare bulabiliyorlar.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
doğum oranları giderek düşüyor. Bu 

durum yaşlı nüfusun hızla artması-
nın en önemli nedeni… Yaşlı nüfu-
sun artmasına yönelik birçok önlem 
alınmakta... Araştırmalar dünya ge-
nelinde 60 yaş üzeri nüfusun 2025 
yılında 1,2 milyara; 2050 yılında da 
2 milyara ulaşacağına işaret ediyor. 
Yaşlanan nüfusun yaygınlaştığı bir 
dünyada insanların sağlıklı ve ba-
ğımsız bir hayatı sürdürebilmesi her 
zamankinden fazla önem taşırken, 

Yaşa bağlı engeller: Görme kusuru, 
el becerisi ve hareketliliğine ilişkin 
sorunlar, anlama ve kavrama 
güçlüğü, algıda sınırlılık gibi.
Teknolojinin özellikleri: Yeni 
ürünlerin karmaşık yapısı, kullanım 
kılavuzundaki küçük yazılar, 
kullanılan teknik terimlerden dolayı 
aleti nasıl kullanacağını bilememe, 
bazı teknolojik yeniliklerin 
çalışmaması ya da kolay 
olmamasına bağlı sıkıntılar.
Tutum: Teknolojinin tehlikeli, pahalı, 
karmaşık, şaşırtıcı, öğrenmesi güç 
olduğuna ilişkin algı, fiyat ve bilgi 
yokluğu.
Eğitim ve destek konuları: Eğitim 
almaya ilişkin mali engeller ve 
eğitim olanaklarının yoksunluğu.
Maliyet: Gelirin kısıtlı olması 
nedeniyle teknolojik ürünleri satın 
alamama, kullanamama ya da bu 
ürünlere ulaşamama gibi gelir ve 
eğitim düzeyinde düşüklük, 
teknolojiye ulaşamama.

YAŞLILARDA TEKNOLOJİ 
KULLANIMININ ÖNÜNDEKİ 
ENGELLER:



G
ünümüzde onlarca yeni model araç varken neden 
bazıları dünyanın parasını vererek eski otomobil 
peşine düşüyor? Bunun tek bir cevabı var o da tek 
kelimeyle: Tutku... Yüksek fiyatlara satılan klasik 
otomobiller hem masrafı hem de bakımı nedeniyle 

sadece elit bir kesimin tutkusu. Ünlüler dünyasında da hız-
la yayılan bu tutkuya çok sayıda isim gönül vermiş durum-
da. Dünyada bilinen en büyük klasik araba tutkunları ara-
sında oyuncu Nicolas Cage ve ünlü TV programcısı Jay Leno 
bulunuyor. Türkiye’de ise klasik araba denilince akla ilk 
gelen isimler; Rahmi Koç ve Cem Yılmaz. Klasik araba öyle 
bir tutku ki; bir tanesiyle yetinmek mümkün değil. Birçok 
işadamı ya da oyuncu da bu tutkularını kolleksiyonerliğe 
dönüştürmüş.

Ünlüler dünyasında klasik 
otomobil tutkusu giderek artıyor. 

Cem Yılmaz’ın başı çektiği bu 
tutkuya kapılan çok sayıda isim 
var. Burhan Öcal, Şevket Çoruh, 
Kenan Doğulu onlardan sadece 

birkaçı... Ünlüler için eski ama 
değerli otomobillere binmek 

vazgeçilmez bir tutku.

Klasik Otomobil  
 Sevdalisi

ÜNLÜLER

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

KIVANÇ TATLITUĞ
6 ADET OTOMOBİLİ VAR
Hepsi birbirinden güzel birbirinden değerli. Araçları-
nın ortak özelliği ise hepsinin ortalama otomobil-
lerden güçlü bir motora sahip olması...

CEM YILMAZ
EN ÇOK MERCEDES TERCİH EDİYOR
Garajında çok sayıda lüks otomobili bulanan Cem Yılmaz, son 
zamanlarda klasik otomobillere merak sardı. Ünlü şovmenin ağır-
lıklı olarak tercih ettiği marka ise Mercedes. Yılmaz, ilk olarak 74 
model Mercedes marka sarı renkli bir otomobil satın aldı. Son ola-
rak da 68 model beyaz Mercedes’i koleksiyonuna dâhil etti. Ünlü 
komedyenin garajında 1968 model Pagoda, 1970 model SE serisi 
bir araç ve 100 bin Euro’ya aldığı 1970 model 280 SL var. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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ERKAN CAN 
HAYALİ KLASİK OTOMOBİL MÜZESİ AÇMAK 
Mahallenin Muhtarları dizisiyle üne kavuşan tiyatro ve sinema 
sanatçısı Erkan Can da klasik otomobile merak salanlardan… 
Oyuncu Erkan Can’ın 1959 model Chevrolet İmpala’sı var. Genelde 
klasik otomobilleri alıp toplayan ve ardından satan Erkan Can’ın en 
büyük hayali ise bir klasik otomobil müzesi açabilmek…

KENAN DOĞULU
YATIRIM AMAÇLI ALIYOR
Türk pop müziğinin ünlü ismi Kenan Doğulu’nun 1956 model 
Chevrolet Bel Air'i var. Çok sayıda klasik otomobili bulunan Doğu-
lu, yatırım amaçlı da klasik otomobile yönelmiş durumda. 
Amerika’nın en büyük otomobil müzesi Petersen Automotive 
Museum’da bile konser vermiş olan Kenan Doğulu şimdiye kadar 
tam 8 klasik otomobil satın almış. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

RAHMİ KOÇ
MÜZESİ BİLE VAR
Klasik araba tutkunu olan Koç Holding Onursal Başkanı 
Rahmi Koç’un tutkusu o kadar büyük ki klasik otomobil-
lere yönelik bir müzesi bile var. Müzede klasik arabadan 
uçaklara, buharlı lokomotiflerden denizaltılara kadar bir-
çok eski araç sergileniyor. Koleksiyonun en iddialı üyesi 
ise 1898 model buharlı otomobil.
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BURHAN ÖCAL
20’YE YAKIN KLASİK OTOMOBİL SAHİBİ  
Ünlü müzisyen Burhan Öcal tam bir klasiksever. Şimdiye 
dek elinden 20’ye yakın klasik otomobil geçmiş. Sanat-
çının şu anda 1962 model Chevrolet Impala’sı var.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
1967 MODEL LİNCOLN’E BİNİYOR
Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici uzun süredir bu klasik araba-
ya merak salanlardan. Daha önceleri de klasik otomobil sahibi olan 
Hüsnü Şenlendirici şu an 1967 model bir Lincoln’e biniyor.

RASİM ÖZTEKİN
KLASİK OTOMOBİL TOPLUYOR
Ünlü oyuncu Rasim Öztekin de tam bir klasik araba fanatiği. Geç-
tiğimiz aylarda siyah Cadillac arabasını satıp 1963 yapımı Chevrolet 
aldı. Ünlü oyuncu, kullanılmaz hale gelen arabaları trafiğe kazandır-
masıyla tanınıyor.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

ŞEVKET ÇORUH
ÜÇ ARABASINI TİYATROSU İÇİN SATTI
Tiyatro ve sinema sanatçısı Şevket Çoruh da tam bir 
klasik otomobil toplayıcısı... Daha önce üç tane klasik 
arabasını tiyatrosu için satışa çıkaran Şevket Çoruh'un 
klasik araba merakı, çocukluğuna dayanıyor. Şevket 
Çoruh'un bu aralar kullanmayı tercih ettiği otomobil ise 
'Usta' filminde de kullandığı 1962 model Chevrolet Pick 
Up marka kamyoneti. 
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D
iyebiliriz ki, Cumhuriyet 
ilan edildi edileli hiçbir gece 
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a 
bağlayan gece kadar uzun 
geçmemiştir.

Hep merak ederim, İstanbul’un fet-
hine doğru gidilirken, bir kulağı 
İstanbul’da olan Hacı Bayram eren-
leri, Ankara ahileri ne düşünür, na-
sıl bekler, nasıl heyecanlanır, nasıl 
dua ederlerdi? Fetih haberi geldi-
ğinde nasıl sevindiler? O ilk gece 
nasıl geçti? Akşamın erken geldiği, 
sabahın erken olduğu o zamanın 
takvimlerinde günün kararmasıy-
la ağarması arasında meydanlarda 
gece bekçilerinden başka kimseler 
olur muydu?
Biz fetih günlerini merak ededura-
lım, bir elli yıl öncesi fethin, Yıldı-
rım Han ile Aksak Timur’un kavga-
sında Ankara nasıl bekledi harbin 
sonucunu, Yıldırım’ın yenildiğini 
anlayınca o günü, o geceyi nasıl ge-
çirdi, doğrusu meraka değerdir.
O kadar eskide kalmayalım; İstiklal 
Harbi yıllarında, Polatlı’ya kadar 
uzanan gâvur namlusunun nasıl 
bir etki doğurduğuna, Meclis’in top 
sesleri altında nasıl çalıştığına, o 
günkü harp kurmaylarının nasıl 
dirayetli ve metanetli oluşuna dair 
elimizde kayıtlar var. Yine de o ge-

celerin ne kadar uzadığı, hangi ümit 
fişeklerinin patlamasını beklediği, 
hangi korkularla gecelerin daha da 
karanlıklaştığı meraka değerdir.
Altmış ihtilali gecesi de uzun gece 
olmalıdır. Ancak o gece ahali uyku-
dayken, henüz iletişimin gelişmedi-
ği düşünüldüğünde, sabaha ihtilalle 
uyanan ahali en fazla o geceyi değil 
de bir sonraki geceyi olanı biteni 
anlamak, en fazla uyanık kâbus gör-
mekle geçirmiştir.
Uzatmayalım, 80 İhtilali de 60’tan 
farklı değildir. İhtilallerin başkenti 
olan Ankara, ihtilal ve ihtilalcik-
lerden, bu günün diliyle söylersek 
darbe ve darbe teşebbüslerinden en 
fazla etkilenen şehir olmuştur lakin 
geceyi uzun bulanlar ve uyanık ge-
çirenler ihtilale maruz kalanlardan 
çok ihtilali bizzat yapanlar olmuş-
tur.
28 Şubat gecesi yahut 27 Nisan ge-
cesi de uzun geçmiştir ahali için an-
cak, teşebbüsün şekli şemaili açısın-
dan bu uzunluk hiçbir şekilde “uzun 
gece” tabirinin içini dolduracak ni-
telikte ve nicelikte olmamıştır.
Diyebiliriz ki, Cumhuriyet ilan edil-
di edileli hiçbir gece 15 Temmuz’u 
16 Temmuz’a bağlayan gece kadar 
uzun geçmemiştir. Sabaha kadar 
alçak uçuş yapan, arada bir sağı solu 

bombalayan savaş uçaklarıyla, halkı 
ve kurumları tarayan savaş helikop-
terleriyle, çatışma sesleriyle, so-
kakları ay yıldızlı al bayrakla doldu-
ran Ankara halkıyla, Allah korusun 
darbe başarılı olursa Türkiye düşer 
kaygısıyla, Reis’in ve Başbakanın 
hayatta olduğunu duymanın güveni, 
yine de her an bir suikast bir saldırı 
olabilir iç titremesiyle sokakların, 
meydanların değil sadece, kapıların 
ve pencerelerin de iliklerine kadar 
hissettiği, adata bir yüzyıl gibi de-
rinliğine ve ileriye uzayan bir gece 
olmuştur 15 Temmuz…
Derinliğine çünkü milletin gözü 
önünden İstiklal Harbi, eski darbe-
ler, eski kalkışmalar, çektiği acılar 
geçmiştir.
İleriye doğru çünkü millet istikla-
lini, vatanını, ülkesini, devletini bir 
ihanet şebekesinin pazarlamasına, 
gelecek yüzyılının kararmasına mü-
saade etmeyecek uyanıklığı göster-
miş, toplumsal bilince yüzyıllık bir 
uyanıklık bilinci aşılamıştır.
Cumhuriyet döneminde Ankara’nın 
en uzun gecesi hiç kuşkusuz 15 
Temmuz gecesidir.
İlk akşamdan zifiri karanlık olarak 
başlamış olmasına, şafaktan önce 
kendi ışığıyla aydınlanmasına rağ-
men milletin…

/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI

İhtilallerin başkenti olan Ankara, ihtilal ve ihtilalciklerden, bu günün diliyle 
söylersek darbe ve darbe teşebbüslerinden en fazla etkilenen şehir 

olmuştur lakin geceyi uzun bulanlar ve uyanık geçirenler ihtilale maruz 
kalanlardan çok ihtilali bizzat yapanlar olmuştur.

YAZI MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

ANKARA’NIN EN UZUN GECESİ



/SPOR/SPOR

Akıllı bileklikler, fitness verilerinizin yanı sıra, uyku ve nabız bilgilerini 
de kayıt altına alıyor. Daha sonra bunları ister analiz edin, ister 

arkadaşlarınızla paylaşarak kendinizi motive edin.
YAZI AYTUN ÇELEBİ
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ARTIK BİLEĞİNİZDE
SPOR HOCANIZ

Adım sayma ve kalori hesaplama 
özellikleri bu cihazların büyük ço-
ğunluğunda mevcut, ancak altimet-
re, GPS ve nabız ölçme özelliklerine 
daha nadir rastlanıyor. Nabız ölçerler 
birçok egzersiz için kullanışlı, ayrıca 
sadece attığınız adım ya da kat etti-
ğiniz mesafeyi ölçmekten daha çok 
harcanan eforu belirtiyorlar. Bu da, 
zorlu bir çalışma isteyenler, belli bir 
nabız aralığında kalmayı gerektiren 
kardiyo yapanlar ve dayanıklılıkları-
nı artırmak isteyenlere hitap ediyor. 

E
gzersiz yapmayı ciddiye 
alanlar için, akıllı bileklik-
ler sahip olunması gereken 
teknolojik cihazlar listesinin 
başına yerleşti. Eskiden pe-

dometrelerle tutulan istatistikler-
den fazlasını yapabilen bu cihazlar, 
kola akıllı telefon bağlamaktan 
daha konforlu bir egzersiz imkânı 
sunuyorlar. Adım sayma, nabız ölç-
me, GPS ile konum takibi yapma 
gibi işlemleri yaptıkları gibi, suya 
dayanıklı modeller sayesinde, onla-

Altimetre ise dağ tırmanışını akla 
getirebilir ama daha çok çıkılan 
merdivenleri ölçerek ne kadar tır-
mandığınızı hesaplıyor. Böyle olma-
sı sizi hayal kırıklığına uğratmasın, 
kulağa geldiğinden daha kullanışlı. 
Asansör yerine işyerindeki ya da 
apartmanındaki merdivenleri kul-
lananlar için ne kadar mesafe alın-
dığını öğrenmek, bu özelliğe sahip 
akıllı bilekliklerle mümkün oluyor.
Tüm bu özellikleri taşıyan bir ciha-
zın sağlam ve dayanıklı olmasını is-

rı hiçbir zaman yanınızdan ayırmak 
zorunda kalmıyorsunuz.
Şimdi böyle bir cihaz almak istiyor-
sanız, arasından seçim yapacağınız o 
kadar çok model var ki, doğru ürünü 
belirlemek zorlu bir iş hâline geldi. 

Nabız ölçümü tüm verilerin doğrulu-
ğunu artırıyor 
Ekranlı modeller tıpkı bir saat 
gibi size anında bilgi verirken, bi-
leğiniz nabız ölçümü için de ideal 
nokta anlamına geliyor. Kıyafe-

temek de hepimizin hakkı. Düzenli 
yüzüyorsanız, suya dayanıklı bir 
model seçebilirsiniz. Ancak su daya-
nıklılığını sadece yüzenlerin değil, 
kazayla üzerine su şişesini döken-
ler, yağmurlu havada koşu yapanlar, 
yaz sıcaklarında aşırı terleyenler de 
değerlendirmeli. Ne mutlu ki, su sıç-
ramalarına karşı dayanıklılık yine 
bu cihazların çok büyük bölümünde 
mevcut, bu da birçok durumda akıllı 
bilekliğinizin zarar görmesini önle-
yecektir.

tiyle uydurmak isteyenleri sevin-
direcek bir yönü de, bazı model-
lerin kayışlarının değiştirilebilir 
olması. Böylece farklı renklerdeki 
kayışları kullanabilirsiniz. Ayrıca 
ofiste plastik bir bileklik yerine 
daha oturaklı bir deri kayış tercih 
edebilirsiniz.
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Ne kadar derin uyku uyuduğunuzu 
öğrenin
Satın alırken ağırlığa pek dikkat 
etmenize gerek olmaz diye düşünü-
yoruz, zira çoğu 60 gramın altındaki 
bu cihazlar size engel olmayacaktır, 
ancak büyük boyutlar bir yerlere 
çarpmanıza sebep olabilir. 
Uyku takibi ise neredeyse her cihazda 
bulunuyor. Bazı cihazlar nabızla net 
bir şekilde derin uyku ve hafif uyku 
ayrımı yapabilirken, bu özelliği taşı-
mayanlar da hareketlerinizden bunu 
anlıyorlar. Elbette bu işi harekete da-
yandırarak yapan cihazlar, bileğiniz-
den çıkartıp masaya koyduğunuzda da 
bir süre sonra bileğinizde olduklarını 

yFitness ve Runkeeper gibi uygulama-
larla eşleşebilmeleri, daha iyi bir çalış-
ma programı çıkartmanızı da sağlıyor.

Fitbit Flex
Sade bir bileklik isteyenler, kullanışlı 
uygulaması, basit eşleşmesi ve uyum-
lu donanımıyla iddialı bir seçenek olan 
Fitbit Flex’i tercih edebilirler. Cihazın 
kayışı değiştirilebiliyor ve farklı renk 
seçenekleri bulunuyor. Üzerinde ek-
ran yok ama 5 adet LED ışıkla günlük 
hedefinizin tamamlanma oranını gös-
teriyor. Adım sayan, kalori hesaplayan 
ürün Bluetooth 4.0 ve USB üzerinden 
eşleşebiliyor. Diğer sistemlerle uyum-
lu uygulaması kadar, rekabete dayalı 
motivasyon da sağlıyor.

Garmin Vivosmart HR+
Öncülünün GPS eklenen hâli olan 
Vivosmart HR+, adım ve kalori say-
manın yanı sıra, altimetresiyle çık-
tığınız merdivenleri de istatistiklere 
ekliyor. Günlük aktivite profilinize 
göre hedefinizi dinamik olarak ayar-
layan cihaz, dâhili nabız ölçeriyle 
tam donanımlı. Telefonla da eşleşe-
rek SMS’lerden arayan kişi göster-
meye kadar çeşitli bildirimleri ekra-
nına taşıyor. GPS, mesafe bilgilerini 

düşünerek, uyku kaydı başlatıyorlar 
ve istatistikler şaşabiliyor. Bu sebep-
le, bileğinizde olmadığı zaman cihazı 
şarja takarsanız, böyle bir sorun yaşa-
mazsınız. Ayrıca hareketle uyku kay-
dı yapan cihazların hassasiyeti nabız 
kadar yüksek değil, dolayısıyla ortaya 
çıkan verileri de yaklaşık değerler ola-
rak değerlendirmelisiniz.

En az birkaç gün pil ömrü mevcut
Pil ömrü konusuna gelirsek, birkaç 
günden kısa çalışan cihaz bulun-
muyor. Ancak özellikle ekransız ci-
hazların haftalarca çalışabildiğini 
unutmamalı. Bluetooth ile telefon 
uygulamalarına eşleşebilen akıllı 

çok daha gerçekçi takip ederken, pili 
GPS kullanılmadığı durumlarda 5 
güne kadar gidiyor. Connect adlı 
portala bağlanarak istatistiklerinizi 
görüntüleyen cihaz, yetenekleriyle 
doğru orantılı bir fiyata sahip.

Jawbone UP3
Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken 
UP3, pasif nabız ölçer, adım sayar 
ve uyku takibi özelliklerini taşıyor. 
Üzerinde ekranı olmadığı için verile-
ri mobil uygulamadan görüntületen 
cihaz, GPS’e sahip olmadığı için mesa-
fe konusunda yeterince hassas değil 
ama birçok platformla uyumlu mobil 
uygulaması son derece kullanışlı. 

bileklikler, böylece verilerin anali-
zini görebilmenizi sağlıyorlar.
Bazı cihazlarda bunu web’de ve 
sosyal ağlarda paylaşma özellikle-
ri, kendinize hedef koyarak bu he-
defleri tamamlamaya teşvik eden 
oyunlar, hareketsiz belirli bir süre 
geçirince, sizi daha aktif bir hayat 
tarzına yöneltmek için hatırlatma 
yapma gibi özellikler var. En eğ-
lencelisi de kalori, mesafe gibi de-
ğerlerle arkadaşlarınızı oyuna ça-
ğırabilen modeller. Böylece sporun 
bazen sıkıcı olabilen havasından 
kurtularak, egzersiz yapmak için 
daha fazla motive olabilirsiniz.
Ayrıca Strava, MyFitnessPal, MapM-

Sony SmartBand 2
Satıldığı fiyat aralığında dâhili na-
bız ölçeri bulunan az sayıda cihaz-
dan birisi olan Sony SmartBand 2, 
bu verilere bakarak stres seviye-
nizi de ölçtüğünü iddia ediyor. Bu-
nun dışında cihaz adım, kalori ve 
uyku takibi yapabiliyor. Bir ekranı 
olmasa da, Android ve iOS destek-
lemesi başarılı. Yumuşak, silikon 
lastikten üretilen SmartBand 2, 
25 gram ağırlığı ile kolunuzda ol-
duğunu unutturuyor. IP68 desteği 
sayesinde suya dayanıklı olan bi-
leklik, 30-60 dakika arasında tam 
şarj olarak 5 güne kadar kullanıla-
biliyor.

/SPOR/SPOR
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Robot süpürgeler, temizlenecek alanın haritasını çıkartarak öğreniyor, 
mobil uygulama ile uzaktan yönetiliyor ve şarjı bitmeden yuvasına dönerek 

yeniden şarj olabiliyor.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

E
v temizliği yapmanın en sıkı-
cı ve zorlu yanlarından biri-
sinin elektrikli süpürge kul-
lanmak olduğunu düşünenler 
için, robot süpürgeler ideal 

bir çözüm sunuyor. Aslında 15 yıl-
dan uzun süredir hayatımızda olan 
bu robotlar, özellikle kamera, algı-
layıcı ve akıllı pil kullanım teknolo-
jilerinin gelişmesi, mobil cihazların 
hayatımızda daha geniş yer tutması 
ile daha da akıllandılar.

İşini bitirince şarj istasyonuna 
dönebiliyor
Bünyelerinde taşıdıkları dâhilî pil 
ile kablosuz olarak çalışan ve şarj 
bitene kadar otonom, yani bağımsız 
hareket eden robot süpürgeler, şarj 
durumlarını düzenli kontrol ederek, 
bitmeden önce şarj istasyonlarına, 
yani evlerine dönebiliyorlar.
Belirlediğiniz saatte çalışma özelli-
ği bulunan cihazlar, mobil uygulama 
desteğiyle ya da uzaktan kuman-
dalarıyla ayarlanabiliyor. Böylece 
her ne kadar standart bir elektrik 
süpürgesine göre daha düşük ses 
çıkartsalar da, süpürge gürültüsü 
çekmiyorsunuz. Ayrıca bazı model-

lerdeki ek cihazlar bir odanın kapı-
sına konduğunda, süpürge için sınır 
oluşturuyor ve süpürge sadece o 
odadaki işini tamamlayıp istasyona 
dönüyor.

Belirli bir nokta, oda ya da tüm evi 
temizliyor
Bu cihazların bir diğer güzel yanı 
ise belirli noktaların temizliğini 
yapabilmeleri… Yani yere bir şey 
döküldüğünde tüm odayı temizle-
mesini beklemek gerekmiyor. Bu 
özelliğe sahip modelleri, temizlen-
mesini istediğiniz bölgeye koyup 
nokta temizliği (spot cleaning) 
özelliğini devreye almanız, çevre-
leyen alanın temizliğini başlatıyor.
Başlangıçta sadece vakumla te-
mizlik yapabilen bu robotlar artık 
yan fırçalar ve alt kısımdaki ek 
parçalarla daha iyi temizlik yapı-
yor. Kamera ve algılayıcılarla oda-
nın haritasını çıkartarak planlama 
yapmaları ve daha sonra yerde ken-
di başlarına gezerek çalışmaları, 
koltuk, TV sehpası, mutfak ve ban-
yo dolaplarının alt kısımlarını da 
iyice temizlemelerini sağlıyor. Ay-
rıca, halı ve zemin farkı sebebiyle 
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EV TEMİZLİĞİNE DE EL ATTI
ROBOTLAR

oluşan yükseltileri de aşabiliyorlar. 
Merdiven gibi engellerde ise temiz-
liği uygun noktaya kadar yaparak, 
geri dönüyorlar.

Filtre, fırça ve vakum gücüyle büyük 
süpürgeden farksız
İçlerinde gözle görülmeyen boyut-
taki toz ve bakterileri filtreleme-
ye yarayan HEPA filtresi taşıyan 
modeller evcil hayvan, bebek olan 
evlerde daha başarılı bir temizlik 
yapabilirken, çekerek çıkartılabilen 
ve el değmeden boşaltılabilen tepsili 
modeller de daha çok rağbet görüyor.
Temizliğin yanı sıra, ufak alanları 
yıkayarak temizleyen robotlar da 
karşımıza çıkmaya başladı. Yani sa-
dece kuru değil, sulu temizlik de bu 
cihazlarla yapılabiliyor. 

Temizliğin yanı sıra, 
ufak alanları yıkayarak 
temizleyen robotlar da 

karşımıza çıkmaya başladı. 
Yani sadece kuru değil, sulu 

temizlik de bu cihazlarla 
yapılabiliyor. 
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Moneual Rydis H68 Pro
Tam bir zemin temizlik çözümü sunan cihazın ülkemizde sa-
dece alt modelini bulmak mümkün, ancak su haznesi ile yer 
silebilen cihazı beklemeye değer. H68 Pro, üç farklı temizlik 
modu ile eşsiz bir temizlik yapabiliyor. İki adet yan fırça, geniş 
bir alt fırça, güçlü vakum motoru ve yeniden kullanılabilir pas-
pası bulunuyor. Smart Vision Mapping teknolojisi ile konum 
destekli bir şekilde mekân haritası çıkartan cihazın önündeki 
tampon ise, çarpmalara karşı onu koruyor. İş durumunu konu-
şarak bildiren H68 Pro, uzaktan kumandasıyla yönetilebiliyor 
ve zamanlanabiliyor. Tek eksiği ise engelleyici aparat, dolayı-
sıyla bir odadan çıkmaması için ya kapıyı kapatmanız ya da 
kutu gibi fiziksel engellerle önünü kesmeniz gerekiyor.

Neato Botvac 85
Bu cihaz da evcil hayvanı olanlara tavsiye edebileceğimiz 
bir model, zira benzerlerinden büyük fırçası ve bıçağı kıl 
ve diğer parçaları zeminden toplamasını, iki yerine de üç 
filtresi olması halı temizliğini kolaylaştırıyor. Botvac’in 
lazer rehberliğindeki navigasyon sistemi, oda haritası-
nı ve temizlik paternini mükemmel doğrulukta hazır-
lamasını sağlıyor. Botvac 85’in tek eksiği, bir uzaktan 
kumandası olmaması. Bu yüzden onu çalıştırmak için 
üzerindeki dokunmatik tuşları kullanmanız gerekiyor. 
İstasyondaki ufak ekrandan ise cihaz bilgi verebiliyor. 
Kumanda olmamasına karşın, temizlik zamanlaması ya-
pabilmek önemli…

Dyson 360 Eye
Yüksek vakum gücüyle kiri havadan daha iyi ayrıştıran 
Cyclone teknolojisini hayatımıza sokan Dyson, 360 Eye’da 
da bunu kullanarak, temizlik konusunda en iddialı robot 
süpürgeyi hazırlamış. Ne var ki, benzerlerinden daha yük-
sek oluşu (yaklaşık 12 cm) bazı koltuk ve dolapların altı-
na girmesini zorlaştırıyor. Üst kısmında yer alan kamera, 
bulunduğu odanın 360 derecelik fotoğrafını çekerek, bir 
harita çıkartıyor. Bu haritayı mobil uygulamasından göre-
bilir, temizlik zamanlarını da uygulama içinden ayarlaya-
bilirsiniz. 45 dakikalık pil süresi ise 2 saati bulan benzer-
lerinden kısa ama siz evde yokken temizliği bitirmek için 
yetersiz değil.

iRobot Roomba 980
Roomba adının robot süpürgelerle eşleşmesinin sebebi, 
15 yıldan fazla zamandır iRobot şirketinin bu modelde 
birçok robot süpürge üretmiş olmasıdır. iRobot’un son 
modeli ise yüksek fiyatlı, ancak son derece güçlü bir te-
mizlik sunuyor. Kutudan çıkartıp şarj istasyonunu kur-
mak ve cihazı oraya yerleştirmek yeterli… Daha sonra 
‘Start’ tuşuna basarak devreye alabilirsiniz. Navigasyon 
sistemi, odayı temizlerken haritayı yenilemesini sağ-
lıyor, böylece siz bir yandan bir şeylerin yerini dahi de-
ğiştirseniz, nereyi temizleyeceğini çok iyi biliyor. Wi-Fi 
bağlantısı ve uygulamayla kontrol ise onu daha cazip hâle 
getiriyor.



/GÜVENLİK

E-postaları unutmayın
Güvenlik açığı olabilecek nokta 
sayısı, e-postaların kurulu olduğu 
cihaz ve kişi sayısı kadar artıyor. 
Şifreli dokümanlara geçmek, etkili 
çözümlerin başında geliyor. Böylece 
şirket içindeki paylaşımlarda dahi, 
örneğin parola korumasına alınan 
Office dokümanları paylaşılabilir. 
Elbette, parolaları e-posta ile pay-
laşmamaya dikkat edin. 
Bir diğer seçenek de, e-postanın be-
lirli cihazlarda ne kadar kalacağını 
belirlemek. Bu da bir cihazın çalın-
dığı durumda belirli bir geçmişe ka-
darki e-postaların ele geçirilebilme-
sini sağlayarak, tüm geçmişinizi ele 
vermez.
Benzer şekilde dosya eklentilerinin 
de boyutunu kısıtlamak kurumsal 
verilerin kasıtlı olarak paylaşımını 
engeller ya da bu durumu zorlaştırır.

Mobil güvenliği sağlayın
Çalışanların kendi cihazlarını ofis-
te kullandığı Kendi Cihazını Getir 
(Bring Your Own Device – BYOD) 
konsepti, artık her sektörde uygu-
lanıyor ve özellikle KOBİ’lerce, ci-
haz masrafını düşürdüğü için tercih 
ediliyor.
Güvenlik açıkları olan bir cihazın 
tüm ağınızın ele geçirilme riski ge-
tirdiğini unutmayın. Öncelikle, şir-
ket güvenlik politikasına tam ola-
rak uygun olmayan cihazları şirket 
ağına sokmamalısınız. İzin verilme-
yen “gölge” uygulamaların kullanı-
mı da katî surette yasaklanmalı.

Mobil cihaz yönetimi çözümleri, 
bu işi kolayca çözer, fakat bunlar 
masraflıdır ve kullanmadan önce 
bir eğitim süreci gerektirebilir. Bu 
sebeple, iş ve kişisel verileri ayır-
mak zorlaşıyorsa, tüm iş verilerinin 
şifrelenmesini şart koşmak çare 
olabilir. İş verilerini ayrı bir diskte 
tutarak bu diski şifrelemek bunun 
en pratik yoludur. Ayrıca mobil ci-
hazlar için VPN kullanımını da tav-
siye edebilirsiniz.

Şifrelemeye önem verin
Yukarıda bahsettiğimiz gibi akıllı 
telefonlar için tam cihaz şifreleme, 
VPN kullanımı önem taşıyor. Ancak 
iş bununla bitmiyor. Otomatik ola-
rak şifreleme ve şifre çözme işlerini 
yapabilen bir ağ depolama ürünü sa-
tın almak tüm işyerini güvenli hâle 
getirecektir, fakat bu da bütçenizi 
aşarsa, verilerinizi bulut depolama-
da şifreli tutmak çare olabilir.

Bunun için açık kay-
naklı VeraCrypt yazılı-
mını tavsiye ediyoruz. 
Bu yazılımla depola-
maya göndermeden 
ya da paylaşmada 
önce şifrelemeniz 
mümkün. Ayrıca 
USB sürücüleri de 
şifreleyebiliyor.
Kimlik doğrulama-
dan asla şaşmayın
Konu güvenlik 
olunca, şifreleme 

nasıl önem kazanıyorsa, kimlik-
lendirme de bu süreçte aynı önemi 
taşıyor. Sadece verilerinizi parola 
korumasına almaktan bahsetmiyo-
ruz, işin içerisinde bu parolaların 
da karmaşık olması, alfanümerik 
ve özel karakterler içermesi ve ez-
berlenmesi zor uzunlukta olmaları 
gerekiyor.
Bunun için parola yönetim yazılım-
larını da kullanabilirsiniz. Böylece 
parolaların şifreleme ile korunduğu 
ve sistem ele geçirilirse, parolaların 
ele geçirilememesini sağlayabilir-
siniz. Ayrıca parolalar, çalışanların 
not defterleri gibi fiziksel alanlarda 
da bulunmayacağından, güvenlik 
artacaktır.
Kullanıcı yetkilendirmeyle ilgili en 
önemli konseptlerden birisi olan, 
erişimi sadece ihtiyacı olana, ihtiya-
cı olan süre boyunca verme fikrini 
uygulamanız son derece yararlı ola-
caktır.

Saldırı yüzeyini küçültün
Sistemin yöneticisinin kim olacağı-
na karar vermek iyi bir başlangıçtır 
ama altın kural, yüzeyi küçültmek 
için sürekli çalışmaktır. Bunun için 
güvenlik yamalarını ve güncelle-
meleri en hızlı şekilde yükleyin. En 
az birkaç yedeğiniz olduğundan ve 
bunların farklı konumlarda bulun-
duğundan emin olun. Son olarak, 
belirli aralıklarla bir güvenlik uz-
manının tüm sisteminizi kontrol et-
mesinde fayda var.
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Doğru belirleyeceğiniz standartlar kullanın, işiniz zarar görmesin.            
Verilerinizi, e-postalarınızı şifrelemenin yolları ve mobil çalışanlar                             

için tavsiyeleri bir araya getirdik.

K
işisel verilerin güvenliği ko-
nusundaki hassasiyetimizi 
işimize taşımanın zamanı gel-
di. Her tür AR-GE çalışması, 
pazarlama ve satış verileri, fi-

nansal bilgiler, hatta atılan e-postalar 
bile bir şirketi en iyi ihtimalle zarara 
uğratabilir. Bundan korunmak için 
dünyanın dört bir yanında olduğu gibi 
ülkemizde de veri güvenliği yasaları 
hazırlanıyor. Ancak yine dünyanın 
dört bir yanında olduğu gibi, teknoloji 
yasa yapıcılardan çok daha hızlı geli-
şiyor. Ancak bu hız farkının size zarar 
vermesine izin vermemelisiniz. Bunun 
için de belirli standartları kabul edip, 
bunlara uygun bir hareket planı çıkar-
tabilirsiniz.

Ülkemiz ekonomisinin de büyük 
bölümünü oluşturan Küçük ve 
Orta Büyüklükte İşletmeler, yani 
KOBİ’ler genellikle bu tehditlerden 
daha büyük ölçüde zarar görüyor. 
Zira büyük şirketler gibi geçerli gü-
venlik politikaları ya da yatırımları 
yok. Bunu bilen saldırganlar ve kötü 
niyetli kişiler de KOBİ’leri hedef alı-
yorlar.

İşinizi denetleyin ve güvenlik politi-
kanızı oluşturun
Öncelikle güvenliğin işiniz için ne 
anlama geldiği ve risklerin nerede 
olduğu üzerine kafa yormalısınız. 
Daha sonra bunu katmanlı bir şe-
kilde yazarak güvenlik politikası 

kurallarınızı oluşturabilirsiniz. Bu 
süreçte tepeden tırnağa tüm yapı-
nın güvenliğini düşünmeniz, aslında 
olabilecek açıkları bulmanız sebe-
biyle, önem taşır.

Verilerinizi sınıflandırın
Finansal kayıtlar, şirket ya da iş 
anlaşmaları gibi veriler hem kritik 
hem de hassastır. Bunlar, en üst dü-
zey güvenliği gerektirirler. Ancak 
herkese açık olan verilerinizi de bu 
alanda depolamak, erişimler sebe-
biyle güvenlik açığı oluşturabilir. 
Düzenli yapacağınız veri taraması 
ve güvenlik kontrolleri, hem gerek-
siz verilerden kurtulmanızı sağlar 
hem de içinizin rahat olmasını...

VERİ GÜVENLİĞİNİN 

ALTIN KURALLARI

/GÜVENLİK
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Modern çağın ve yeni teknolojilerin bireylere kazandırdığı 
en önemli lüks, zamana karşı yarışmaya çok daha 

özgür bir dokunuş katması…
YAZI SELİN AKGÜN

ZAMAN VE ÖZGÜRLÜK 
KAZANDIRAN TASARIMLAR

/İNOVASYON /İNOVASYON

MASA BAŞINDA ÇALIŞMAYA FARKLI BİR YORUM

AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN AKILLI DİŞ FIRÇASI 

Böylece tek bir tuşa basarak sistemi daha 
önce ayarladığınız şekle dönüştürebiliyor-
sunuz. Oturarak kullanılan standart bir 
masa-sandalye dönüştürebileceğiniz gibi 
ayakta da kullanılabilecek hale getirebiliyor-
sunuz. 

Biraz dişçi sandalyesini andıran istasyon 
ürkütücü görünse de bel ve omurilik ağrısı 
çekenler için bir çözüm olabilir. Ağırlığı 95 kg 
olan sistemin yapısı hayli esnek. İstasyonun 
çeşitli parçaları farklı açılarda ayarlanabiliyor 
ve dört farklı ayar hafızaya kaydedilebiliyor. 

çek zamanlı bir geri bildirim sistemi kurulu-
yor. Böylece dişlerinizi fırçalarken, ekrandaki 
görüntü yardımıyla nereleri, ne kadar fırçala-
dığınız ve aslında nereleri ne kadar fırçala-
manız gerektiğini görebiliyorsunuz. Diş 
fırçasında özelikle fırça telefona bağlı olma-
dığı zamanlarda kullanılmak üzere titreşim 
özelliği de bulunuyor. Önümüzdeki aylarda 
satışa sunulması planlanan fırçanın tahmini 
satış fiyatı ise 199 dolar.

Modern dünyada her geçen gün daha fazla 
iş ‘masa başı işe’ dönüşüyor. Doğal olarak da 
bilgisayar başında çokça durmaktan kay-
naklı hastalıklar da artıyor. ‘İstasyon’ adı 
verilen yeni masa-sandalye çifti ise bu 
duruma hayli radikal bir çözüm öneriyor. 

Philips tarafından geliştirilen Sonicare Flex-
care Platinum diş fırçası, üzerindeki algılayı-
cılar yardımıyla dişlerin 3 boyutlu haritasını 
çıkarabiliyor. iOS ve Android işletim sistemi-
ne sahip akıllı telefonlara bluetooth üzerin-
den bağlanan diş fırçasında ivmeölçer, 
jiroskop ve basın algılayıcıları bulunuyor. Bu 
sayede dişlerin hangi yönde ve ne kadar 
basınçla fırçalandığı tespit ediliyor. Bu bilgiler, 
dişlerin telefon ekranındaki 3 boyutlu 
görüntüsüyle birleştiriliyor. Bu sayede ger-

Yaşamı kolaylaştırmaya 
yönelik olarak tasarlanan teknolojik 

objelerin temel fonksiyonu aslında aynı 
ortak paydada buluşuyor. Tüm tasarımların 
özü, bireylere gündelik hayatta daha fazla 

zaman ve özgürlük kazandırmak üzerine kurulu. 
Bu fonksiyonlara sağlık, güven ve konforun da 

eklenmesiyle gündelik yaşamlarımız çok daha renkli 
bir hale geldi. Evden çalışanlara yönelik olarak 
tasarlanan masa-sandalye istasyonları, ortalığı 

temizleyen robot elektrik süpürgeleri ve dişinizi 
doğru fırçalayıp fırçalamadığınızı gösteren 

akıllı diş fırçaları gibi güncel örneklerin 
sayısının hızla artması da bu 

durumun en açık ispatı…
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ELEKTRİKLİ VE TEK KİŞİLİK OTOMOBİL: SOLO 
metre. Bu anlamda hem tek kişilik olma-
sı hem de kısıtlı ulaşım imkanlarıyla getir 
götür ve kurye işleri için Solo otomobiller 
oldukça uygun gözüküyor. Üstelik küçük 
boyutlarıyla da bir otomobil kadar yer 
kaplamaması önemli bir avantaj. Araçta 
geri görüş kamerası, anahtarsız giriş, 
bluetooth bağlantısı ve telefonunuzu 
şarj edebileceğiniz bir USB girişi de bulu-
nuyor. Solo, beyaz, kırmızı, siyah ve 
gümüş olmak üzere farklı renklerde de 
satışa sunuluyor. Solo’nun satış fiyatı ise 
15 bin 300 dolar olarak belirlenmiş. Ara-
cın 2017 yılında sahiplerine teslim edil-
mesi bekleniyor. 

Kanada merkezli girişim Electra Mecca-
nica, yeni elektrikli otomobil modelini 
resmi olarak tanıttı ve satışlarına başladı. 
Solo adını alan elektrikli otomobil, tek 
sürücü kapasitesine sahip ve üç teker-
lekli bir araba. Solo’nun gövdesi karbon-
fiber malzemeden yapılmış. Bu sayede 
araç oldukça hafif ve hızlı. 0’dan 100 km 
hıza 8 saniyede çıkabilen bu elektrikli 
otomobilin maksimum hızı ise 130 km/h. 
Kısacası Solo’ya performans açısından 
baktığımızda bir güçlü bir scooter moto-
run araba gövdesine giydirilmiş hali diye-
biliriz. 16.1 kWh’lık lityum iyon bataryası 
bulunan Solo’nun sürüş menzili 160 kilo-

FREEFLY ALTA 8 DRONE İLE SÖRF DENEYİMİ
sekliğini ve gücünü de izleyenlere en iyi 
şekilde aktarıyor. Freefly Systems’in 
Alta 8 model drone’u aslında ağır film 
ekipmanlarını dahi taşıyabilmek için 
tasarlanmış 8 pervaneli bir drone mode-
li. 17 bin 495 dolar maliyeti ile sadece 
profesyonel kullanımlara özel olarak 
tasarlanmış.

görüntülerine yer veriliyor. Freefly 
Systems, aslında DroneSurfing adlı 
videoyu bir tanıtım ve pazarlama faali-
yeti olarak yapmış gibi gözüküyor. Her 
ne kadar tekneye nazaran daha ucuza 
mal edilebileceğini varsayabileceğimiz 
drone ile sörf deneyimi, Alta 8 modelinin 
ağırlık taşıyabilme kapasitesinin yük-

Drone kullanım alanları hızla yaygınlaşır-
ken, bunlara yeni eklenen DroneSurfing, 
drone modelleriyle sörf yapılmasını da 
sağlıyor. Drone üreticisi Freefly 
Systems, sörf amacıyla kullanılan drone 
ile dikkat çekici bir video yayınladı. Vide-
oda, Freefly Systems’in Alta 8 model 
drone’u ile sörf yapan bir sörfçünün 

İP ATLAMAK BİLE AKILLI 
HALE GETİRİLDİ 
Tangram, ip atlamaya yardımcı 
olan yeni bir teknoloji… Tangram 
sayesinde kullanıcılar ip atla-
mayı daha eğlenceli bir hale 
getirebiliyor. Kaç kere ip atladı-
ğınızı, ne kadar kalori yaktığınızı 
gösteren Tangram, bunun yanı 
sıra liderlik tablosuyla oyunlaş-
tırma öğesini de içine katarak 
size yarışmalı bir spor olanağı 
da sunuyor. Tangram, üzerin-
deki LED ışıkları sayesinde de 
diğer klasik ip atlama ürünlerin-
den farklılaşmayı başarıyor. 
Tangram, akıllı telefon uygula-
ması aracılığıyla da takip edili-
yor. Kısacası ip atladığınız 
Tangram ürünü akıllı telefonu-
nuzdaki uygulamayla konuşu-
yor ve gerçek zamanlı olarak 
verileri telefonunuza aktarıyor. 
80 dolarlık satış fiyatı ile online 
olarak satışa sunulan Tangram 
ürünleri, geçtiğimiz aylarda 
ABD’deki Apple Store’larda da 
satışa çıktı.
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LİMAN TEMİZLEYEN DRONE’LAR 
tutmaya çalışıyor. Rotterdam Limanı’nda 
gerçekleştirilen ‘sürdürülebilir liman’ projesi 
kapsamındaki 6 aylık pilot uygulama başarı-
ya ulaşılırsa, yüzen drone modellerinin sayı-
sının artması bekleniyor. 

EVİNİZDE UÇAN ÇİÇEKLER 
OLSUN İSTER MİSİNİZ? 
Gelişen teknoloji sayesinde 
evlerimizin içi de oldukça farklı 
görünmeye başladı. Tüplü 
televizyonlardan incecik televizyonlara 
ve akıllı ev sistemlerine geçtik. Peki, 
evinizdeki saksılar? Hâlâ geleneksel 
saksı ve çiçekleri kullanıyorsanız çok 
da teknolojik sayılmazsınız. Hoshinchu 
tarafından geliştirilen yeni saksılar 
sayesinde evinizde uçan çiçekler 
besleyebileceksiniz. Yakın gelecekte 
her evde bu saksılardan en az birkaç 
tane görmek mümkün olacak. 

için tasarlanmış. AquasmartXL ve Waste 
Shark adını alan iki ayrı model Rotter-
dam’daki temizliklerine başladı. Hollandalı 
girişimin iki yüzen drone modeli su yüzeyin-
deki çöpleri toplayarak limanı daha temiz 

Avrupa’nın en yoğun limanlarından biri olan 
Hollanda’daki Rotterdam Limanı’nı yüzer 
drone modelleri temizlemeye başlayacak. 
RanMarine adlı şirket tarafından geliştirilen 
deniz drone’ları limandaki çöpleri yutmak 
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KALEM ÇEVİRMEDEN DURAMAYANLARA ÖZEL

MERCEDES-BENZ’İN VISION VAN KONSEPTİ

benziyor. Fidget Cube, birbirinden farklı 
tasarlanmış yüzeyleri sayesinde par-
maklarınızla yapmayı sevdiğiniz çıtlat-
ma, yuvarlama ve joystick çevirme gibi 
hareketlere izin veriyor. Minimal tasarı-
mı elinizin içinde kaybolmasına ve sessiz 
çalışarak etrafınızdaki insanların dikka-
tini dağıtmamasına izin veriyor. 

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, henüz 
sonuçlandırılmamış anlaşmaya göre drone şirketi 

Matternet’e yatırım yaptı. Aynı zamanda yeni 
konsept Vision Van modelini de tanıtan 

Mercedes-Benz, bu minibüsü üzerinden drone 
taşıyan bir model olarak konumlandırıyor. 

Tamamen otomatik uçuş kabiliyetine sahip 
Matternet M2 adlı drone’u, Mercedes-Benz 

minibüslerin tepesine iniş yapabilme kabiliyetine 
sahip olacak. Özellikle e-ticaret siparişleri ve 

kargo taşımacılığı için önemli bir gelişme olarak 
nitelendirebileceğimiz yeniliğin çalışma 
yöntemi drone ile teslimata dayanıyor. 

Matternet M2 verilen bilgilere göre 2 
kilograma kadar ağırlıktaki paketleri 

taşıyabiliyor. Bununla birlikte yükleme 
ve teslimat, iniş ve kalkış süreçlerinde 

hiçbir insan gücüne ihtiyaç 
duymaması da drone’un bir başka 

önemli kabiliyeti. Bugüne dek 9.5 
milyon dolar yatırım toplayan 

Matternet’in yatırımcıları arasında 
Mercedes-Benz de bulunuyor ve 

şirketin hedef yatırım tutarı ise 11.5 
milyon dolar. 

olmaması. Kaleminiz size aslında, “Beni 
rahat bırak.” derken elinizi çiziyor, anah-
tarlık ya da kaşık sizi asla tatmin etmi-
yor. Bu işlev için tasarlanmış tespih ise 
bugün birçokları için stil olarak fazla ağır. 
Fidget Cube, Türkiye ya da Orta 
Doğu’dan bakınca hem daha modern 
hem de gelişmiş bir tespih projesine 

Fidget Cube, adı üstünde küp şeklinde 
ancak ergonomik bir aygıt. Yüzeylerin-
den çoklu ve tekli düğmelere basarak 
rahatlamanızı sağlıyor. Hemen herkes 
elinde kalem, anahtarlık, kaşık vs sallı-
yor. Fidget Cube’un çıkış noktası, eliniz-
de salladıklarınızın neredeyse hiçbirinin 
aslında gerçek işlevinin sallanmak 
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Opel GT tasarımcıları da bunu göz 
önünde bulundurarak aracın ön 
konsolunu tamamen ekrana dönüş-
türmüş. Hız, devir, yakıt tüketimi, 
navigasyon, trafik bilgisi, eğlence 
sistemleri tüm konsola yansıtılı-
yor. Ancak bu ekran sisteminin en 
dikkat çekici özelliği ise kişiselleş-
tirilebilir olması. Yani istediğiniz 
bölgeye istediğiniz bir araç bilgisini 
yansıtabiliyorsunuz. Bu da günü-
müz teknoloji eğilimlerini takip 
ediyor.

Akıllı telefonla kontrol edilecek
OPEL GT, yakın gelecekteki araç-
ların nasıl tasarımlara sahip ola-
cağını gayet iyi şekilde gösteriyor. 
Konsept araçta dikkat çeken ilk 
detayla daha binmeden tanıştı. Bu 
yenilik ise aracın tamamen akıllı 
telefondan kontrol edilmesi. Elekt-
rikli motorla desteklenen kapılar-
da açma kolu bulunmuyor. Bunun 
yerine akıllı telefonunuzu cebiniz-
den çıkarıp kapıları açma butto-
nuna basmanız gerekiyor. Kapıları 
aynı şekilde kapatmak için de kol 
kuvveti kullanmıyorsunuz. Diğer 
dikkat çeken teknolojik detay ise 
dış dikiz aynalarının bulunmaması. 
Bunun yerine aracın her iki yanın-
da da geniş açılı kameralar bulunu-
yor. Bu kameralar aracın içindeki 
sürekli açık olan sağ ve sol kısım-
lardaki ekranlara aktarılıyor. Bu da 
aracın sağını ve solunu görebilmeyi 
oldukça kolaylaştırıyor. Araçların 
ayrılmaz bir parçası ekranlar oldu. 

jik hem de herkesin ulaşabilmesi 
için daha ekonomik. Opel GT’nin 
baş tasarımcılarından biri olan Bo-
ris Jacob, Opel GT ile amaçlarının 
spor otomobilleri ekonomik fiyat-
larla daha demokratik hale getire-
ceklerini söyledi. 

Ekonomik fiyat
Jacob, “Yüksek performanslı bir 
spor otomobil almak için yüzbinler-
ce Euro’yu gözden çıkarmak gereki-
yor. Yüksek motor hacmi ve yakıt 
harcaması da spor otomobilleri sa-
dece belli bir ekonomik gelire sahip 
olan kişilerin ulaşabilmesini sağlı-
yor. Opel GT ise düşük motor hacmi 
ve yeni bir tasarım anlayışı ile bir 
spor otomobili daha erişebilir ya-
pacak. Kısacası biz Opel GT ile spor 
otomobilleri daha demokratik hale 
getiriyoruz.” dedi. Jacob’ın paylaş-
tığı bilgilere göre Opel GT’nin fiya-
tının 35 bin Euro civarında olacağı 
tahmin ediliyor.

İlk tasarımının üretim tesisindeki çatı katında yapıldığı Opel GT’nin yeni 
modeli en teknolojik özelliklerle donatıldı. Opel GT’nin baş tasarımcılarından 
Boris Jacob, “Amacımız spor otomobilleri ekonomik fiyatlarla daha 
demokratik hale getirmek.” dedi.

DEMOKRATİK SPORCU

kara kalemle aklındaki modeli ka-
ğıda döker. Bu tasarım Schnell’in o 
kadar çok hoşuna gider ki, tasarım 
merkezinin çatı katında şirketten 
bütçe istemek için beklemeden ‘Opel 
Kadett’ şasesi üzerinde bu modeli 
geliştirir. Efsane modeller arasına 
giren bu modelin adı da Opel GT olur.

Aradan geçen 50 yıl sonra Opel GT, 
Cenevre Fuarı’nda yeniden canlan-
dı. Yeni Opel GT, yeni bir tasarım 
ekibi tarafından tasarlansa da Er-
hard Schnell tüm çalışmaları ya-
kından takip ediyor. Çatı katında 
tasarlanan o spor otomobil, kon-
sept modelinde hem daha teknolo-

4 kişilik otomobiller popüler 
olduğun için tasarımcılar bu 
yönde çalışmalar yapar an-
cak akıllarında her zaman 
iki kişilik spor bir model 

hayali vardır. İşte tam 50 yıl önce 
de Opel’in baş tasarımcısı Erhard 
Schnell, kalemlerini alır ve birkaç 
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FORD FOCUS RS HIZLANIYOR!

YENİ HONDA CIVIC 
HATCBACK'DEN İPUÇLARI

adına kaputa bazı hava çıkışları ek-
lendiği görülüyor.
Motor Mag, şirketin içinden aldığı-
nı iddia ettiği bilgilere dayanarak 
bir süre önce mega-hatch'in ağırlığı 
azaltmak için karbon fiber destek-
li plastik bir karosere, karbon fiber 
frenlere ve dövülmüş alüminyumdan 
süspansiyon parçalarına sahip ola-
cağını söylemişti. Yine aracı hafiflet-
mek için Ford bazı ses yalıtım mal-
zemelerini sökerek daha 'çıplak' bir 
kabin sunmayı planlıyor.
Standart RS'in 1,599 kg olan ağırlı-
ğından ne kadarın azaltılacağı henüz 
net olarak bilinmiyor ancak söylen-
tilere göre marka 100 kg'lık bir diyet 
hedefliyor. Yapılan tüm bu değişiklik-
ler RS500'ün 'tarihin en çabuk ivme-

otomobilin yeni, üç silindirli ve 1.0 
litre hacmindeki turboşarjlı benzin-
li motor ile sunulacağını biliyoruz. 
Buna ek olarak Japon üreticinin 5 
kapılı hatchback modeli, hâlihazırda 
sedan ve coupe modellerinde kul-
lanılan 1.5 litrelik üniteyi de motor 
yelpazesinde bulunduracak. Çıkan 
skandallara rağmen Avrupa'da hâlâ 
popülaritesini koruyan dizel motor-
lara bakarsak, Honda'nın 1.6 lirelik 
i-DTEC ünitesinin de yeni Civic mo-
deli ile sunulması bekleniyor.
Swindon'da üretilen hatchback mo-
deli, hâlihazırdaki versiyon ve yeni 
jenerasyonunun üretimi Honda'nın 
Gebze fabrikasında gerçekleş-
tirilen sedan modeliyle birlikte 
Paris'te tanıtılacak. Civic Sedan'ın 
piyasaya 2017'nin başlarında çık-
ması bekleniyor, ancak Japon üre-
tici modeli Birleşik Krallık'a ithal 
etmeyeceğini belirtti.

lenen hatchback otomobili' unvanını 
kazanmasına yardımcı olacak.
Ford'a yakın kaynaklardan gelen bu 
iddialı açıklamanın gerçekleşip ger-
çekleşmeyeceğini göreceğiz. Ford 
Focus RS'nin normal versiyonu 0'dan 
100'e 4.7 saniyede ulaşıyor ve 266 
km/s maksimum sürate çıkabiliyor. 
Zaten etkileyici olan bu rakamların 
sınırlı sayıda üretilecek versiyonla 
daha da gelişeceğini düşünmek bile 
heyecan verici.
Özel üretim modelin ne zaman tanı-
tılacağına dair detaylar henüz bilin-
miyor. Yüksek ihtimalle Ford, Focus 
IV'ün 2017'nin ikinci yarısında çıka-
cağı düşünüldüğünde RS500'ü önü-
müzdeki yılın ilk yarısında görücüye 
sunacak.

Gelecek senenin ilerleyen günle-
rinde Honda, daha önce kameralara 
takılan Civic Type R'ı ABD'de tanıta-
cak. Hot hatch modelinin hiçbir ge-
cikme yaşamadan Avrupa pazarında 
ve ülkemizde de satışa sunulacağı 
tahmin ediliyor.
Paris Otomobil Fuarı'nda Civic 
Hathcback ve Civic Sedan'a katı-
lan bir diğer model ise, bu senenin 
başında Cenevre'de tanıtılan Jazz 
Keenlight konseptinin üretim ver-
siyonu olan Jazz Spotlight Edition. 
Civic Sedan'da olduğu gibi, yeni 
Jazz modeli de Birleşik Krallık'taki 
bayilerde yer almayacak. Modelin 
piyasaya sunulacağı pazarlarda yeni 
Jazz versiyonunda gövdede bronz 
detaylar, sipariş üzerine yapılan 15 
inçlik alaşım jantların yanında iç 
mekanda da birkaç değişiklik gö-
rülecek; ancak bunlar ahım şahım 
değişiklikler olmayacak.

C
asus fotoğraflarından göründü-
ğü kadarıyla Ford, zaten hızlı 
olan RS'nin daha hızlı bir versi-

yonuna yeşil ışık yaktı. Yalnızca 500 
adet üretilen ikinci nesil Focus'un 
RS500 versiyonu gibi şimdiki jene-
rasyon RS'in yeni versiyonu da RS500 
olarak adlandırılacak ve Focus yelpa-
zesinin zirvesinde yer alacak. İkinci 
nesildeki RS500 normal RS'ye göre 
%15 güç, %4.5 tork artışı getirmişti 
ve daha fena mat siyah bir görünüm 
katmıştı.
Elimizdeki araca baktığımızda nor-
mal RS ile neredeyse aynı göründüğü-
nü söyleyebiliriz. Fakat şimdiki 350 
beygir ve 475 Nm torktan daha faz-
lasını verecek 2.3 litrelik EcoBoost 
motoru soğutmaya yardımcı olması 

H
onda özellikle ülkemizde de çok 
sevilen Hatchback versiyonu-
nun dışında, Civic Sedan ve Jazz 

Spotlight Edition da Paris'te görücü-
ye çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Honda, inter-
net ortamından 2017 model Civic 
Hatchback'in ABD versiyonunun 
tanıtımı yapılmıştı, şimdi ise sıra Ci-
vic Hatchback'in Avrupalı kardeşine 
geldi. Tahmin edeceğiniz üzere iki 
model arasında, ön çamurlukların 
kenarlarına yerleştirilmiş - ABD'de 
otomobillerde bulunması zorunlu 
olan - turuncu işaretler dışında ne-
redeyse hiçbir fark yok. Aralarında-
ki farkların hemen göze çarpmadığı 
ABD ve Avrupa versiyonlarının iç 
mekanlarının da aynı olacağını dü-
şünüyoruz.
Honda, Civic Hatchback'in Avrupa 
versiyonuna dair henüz bir detay 
paylaşmadı; ancak C segmentindeki 

Ford, Focus'un performans modeli RS'yi daha da güçlendirerek RS500 
versiyonuyla 'tarihin en hızlı ivmelenen hatchback aracı olmayı' hedefliyor.

Merakla beklenen Paris Otomobil Fuarı'nda yepyeni otomobiller bizleri 
bekliyor. Bunlarda biri de yeni Honda Civic Hatcback.



Oyun oynayanların sayısı 2,1 milyar ile dünya nüfusunun üçte 
birine ulaşırken, Turkcell bu pazardaki yerini Gamecell ile aldı. 
Türkiye’nin entegre oyun platformu Gamecell, Türkiye’deki 30 
milyon oyuncuya ulaşmayı hedefliyor. 

TURKCELL 100 MİLYAR DOLARLIK OYUN 
PAZARINA GAMECELL İLE GİRDİ
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lanacak. E-Spor organizasyonlarını 
2015’te 188 milyon kişinin izledi-
ğinin altını çizen İsmail Bütün, “Bu 
maçları dünyanın en fazla seyirci 
çeken ligi NBA’den bile daha fazla 
kişi seyrediyor. Dünyada 14 bin-
den fazla amatör takım, 60 binden 
fazla e-Spor oyuncusu var. Bunla-
rın 4 binden fazlası lisanslı e-Spor 
oyuncusu. Pazarın büyüklüğü bu yıl 
%50’den fazla artışla 2 milyar TL’ye 
ulaştı. 2019 yılında ise bu rakamın 
1.5 milyar doları aşması bekleni-
yor. O nedenle e-Spor turnuvaları-
nı Türkiye’de de gerçekleştirmeyi 
çok istiyoruz. Bizim takımlarımızın 
büyük ödüllü global turnuvalarda 
başarıya ulaşmaları için de her tür-
lü desteği vermeye hazırız. Bu nok-
tada BigKazan’ın deneyiminin de 
çok önemli olduğunu düşünüyorum” 
dedi.

Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü 
2 milyar TL
Global Oyun Pazarı Raporu’na göre 
Türkiye’deki oyun pazarı da her ge-
çen gün büyüyor. Bugün 30 milyon-
dan fazla oyuncunun olduğu tahmin 
edilen Türkiye’de oyun pazarının 
büyüklüğü ise 2 milyar TL’yi (755 
milyon dolar) aşmış durumda. Mobil 
oyun gelirleri ise 600 milyon TL (298 
milyon dolar) civarında. Türkiye bu 
haliyle dünyada oyun gelirlerinde en 
büyük pazar konumundaki ilk 100 
ülke arasında 16. sırada yer alıyor. 
Türkiye’deki e-Spor kategorisi de hız-
la büyüyor.

peronline fiber kullanıcıları, istedikleri 
bir gün Turbo Butonu’nu kullanarak 
Adil Kullanım Kotası ve hız limitine ta-
kılmadan oyunlarını indirebilecekler.”

İlk hafta tüm oyunlar %25 indirimli
Türkiye’de oyunseverlerin yarısının 
satın aldıkları oyunun ücretini mo-
bil ödeme ile yüzde 38’inin ise kredi 
kartı kullanarak ödediğini belirten 
Bütün, “Gamecell kullanıcıları satın 
aldıkları oyunun ücretini Turkcell 
veya Superonline faturalarına yan-
sıtılarak taksitle de ödeyebilecek-
ler. Böylece Gamecell’den mobil öde-
me ile oyun alanlar da Türkiye’de ilk 
defa taksitle ödeme imkânına ka-
vuşuyor. Yani Gamecell’den oyunu 
hem taksitle alabileceksiniz hem de 
oyunu indirirken internet kotanız 
eksilmeyecek.” dedi. Bütün, oyunse-
verlere ayrıca Gamecell’in açılışına 
özel portalde bulunan tüm oyunla-
rın bir hafta boyunca yüzde 25 indi-
rimli olacağı sürprizini de verdi.

Uluslararası ödüllü turnuvalar geliyor
Gamecell, dünyada son yıllarda hız-
la büyüyen e-Spor kategorisinde de 
oldukça iddialı. Özellikle yüksek 
hızlı internet bağlantılarının yay-
gınlaşması ile birlikte online oyun 
oynayan, takımlar kurarak birbir-
leri ile yarışan oyuncu sayısı hızla 
artarken, oyunseverler Gamecell 
üzerinden takım kurabilecek turnu-
valara katılabilecek. Online olarak 
yapılacak turnuvaların finalleri ise 
geniş katılımlı etkinliklerle tamam-

Oyunseverlere Adil Kullanım 
Kotası sürprizi
Gamecell oyun satışının yanı 
sıra, dünyada yüksek hızlı 
internet bağlantılarının yay-
gınlaşması ile her geçen gün 
daha da popüler hale gelen 
e-Spor turnuvaları için de bir 
buluşma noktası olacak. Oyun-
severler Gamecell üzerinden 
takım kurabilecekleri gibi, 
turnuvalara da katılabilecek. 
Mağazalardan oyun satışının bir 
süre sonra tarihe karışacağını da 
belirten İsmail Bütün sözlerine şöyle 
devam etti: “Online olarak satın alınan 
oyunlar indirilirken, dosya boyu-
tunun yüksek olması oyun-
cunun internetteki 
adil kullanım ko-
tasını etkiliyor. 
Gamecell’de ise 
20 TL ve üzeri 
oyun alan Su-

D
ünyanın en hızlı dönüşen 
sektörleri arasında yer alan 
ve 2016 yılında 100 milyar 
dolarlık büyüklüğe ulaşma-
sı beklenen oyun pazarına 

Gamecell ile giren Turkcell, alışkan-
lıkları değiştirmeye hazırlanıyor. 
Gamecell’in tanıtım toplantısında 
konuşan Turkcell Genel Müdür Yar-
dımcısı İsmail Bütün, ilk aşamada 
platform üzerinden 2.000’den fazla 
oyunun satışa sunulduğunu söyleye-
rek, “Dünyada her üç kişiden birinin, 
Türkiye’de ise 30 milyon kişinin oyun 
oynadığı bir dönemdeyiz. BigKazan 
işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Ga-
mecell ile  hedefimiz Türkiye’de 30 
milyon oyuncuya ulaşmak. Bu plat-
formun oyunseverlerin sadece oyun 
satın aldıkları değil turnuvalara ka-
tıldıkları, takım kurdukları, oyun 
dünyasından en son gelişmeleri takip 
ettikleri bir platform olmasını arzu-
luyoruz.” dedi.

Entegre oyun portalı Gamecell 5 ana kategoriden oluşuyor.
HIVE: E-Spor etkinlikleri ve turnuvalar ile ilgili tüm bilgiler burada olacak. Dünyadan ve 
Türkiye’de devam eden turnuvalar ve takımların sıralamaları, oyuncularla ilgili bilgiler 
de bu kategori altında. Dileyen kullanıcılar bu başlık altında turnuva düzenleyebilir veya 
turnuvalara başvurabilir.
BUZZ: Oyun sektörü ile ilgili tüm haberlerin toplandığı kategori.
ePİN: Free-to Play oyunlar için PIN satışının yapıldığı alan. Kullanıcılar dilerlerse taksitle 
oyun alabiliyor, oyun bedelini Turkcell veya Superonline faturalarına yansıtabiliyor. 
MARKET: Bilgisayar ve konsol oyunlarının satıldığı bölüm... Kullanıcılar için özel 
indirimlerin olduğu, en son çıkan oyunların hemen satışa sunulduğu kategori altından 
alınan oyunlar için de taksitle ödeme yapmak mümkün.
APP: Yerli oyun geliştiricilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgiler burada yer alıyor. Oyun 
geliştirmek için yardıma ihtiyacı olan Gamecell’lilere de bu kategori altında yardım 
verilecek.

GAMECELL’DE NELER VAR?

TURKCELL GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI İSMAİL BÜTÜN: 

“Gamecell’in açılışına özel bir 
ay boyunca tüm oyunlarda 
yüzde 25 indirim yapılacak. 
Dünyanın en popüler oyunları 
Gamecell üzerinden taksitle 
alınabilecek. Türkiye’de 
oyunun kalbi burada atacak.”
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“Amacımız eşitsizlikleri azaltmak”
Sosyal Fayda Zirvesi’nin gerek İstan-
bul gerekse New York organizasyonla-
rına son iki yıldır destek verdiklerini 
ve bu desteğin yeni projelerle artarak 
devam edeceğini belirten Türk Te-
lekom Kurumsal Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Mert Başar şunları 
söyledi: “Türkiye’nin lider iletişim şir-
keti Türk Telekom olarak, ülkemizin 
ve dünyamızın daha yaşanılabilir bir 
yer olması, gelecek nesillere daha ya-
şanılabilir bir dünya bırakabilmek için 
iletişimin birleştirici gücüyle hareket 
ediyoruz. Bu vizyonla uzun zamandır 
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması 
için UNDP ile ortak projeler geliştiri-
yoruz. İki yıldır destek verdiğimiz Sos-
yal Fayda Zirvesi ile de teknolojinin, 
yeni medya ve inovasyonun toplumsal 
fayda ve daha yaşanabilir bir dünya 
için nasıl daha etkin kullanılabileceği 
üzerine fikirlerimizi paylaşma fırsa-
tı buluyoruz. Kalkınma için bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin önemini göz 
önünde bulundurarak Türkiye’nin her 
yerinde herkes için erişilebilir iletişim 
olanakları yaratıyor, bireyler arasın-
daki dijital uçurumu kapatmayı ve 
dezavantajlı kesimleri evrensel bilgi 
toplumunun nimetlerinden faydalan-
dırmayı amaçlıyoruz. Teknoloji ve yeni 
medyanın dünya genelinde sürdürü-
lebilir kalkınma için kaldıraç etkisini 
hep beraber inceleme fırsatı bulaca-
ğımız bu organizasyon, ülkemizi daha 
da güçlendirerek, Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri’nin hayata geçirilme-

sinde hepimiz için yol gösterici olacak. 
Bu platformda da belirtmek isterim ki, 
herkes için erişilebilir iletişim motto-
suyla hayata geçirdiğimiz tüm ürün, 
servis iş modelleri ve projelerimizden 
elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, bizi 
içinde yaşadığımız toplum için daha 
fazlasını yapma konusunda her zaman 
motive ediyor ve cesaretlendiriyor.”

“İnsanlar  gündemin parçası olmak istiyor”
Etkinlikte konuşma yapan BM Türki-
ye Mukim Koordinatörü Kamal Mal-
hotra ise BM ve UNDP’nin küresel 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde tek-
noloji, yeni medya ve iletişimin gücü-
nü çok önemsediğini belitti. Malhotra, 
“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(Küresel Hedefler) konusunda hazır-
lanan raporlardaki temel mesajlar, 
yapılan küresel istişarelerin bir so-
nucunu yansıtıyor ve mesaj çok açık: 
İnsanlar bu yeni gündemin gerçekleş-
tirilmesinin bir parçası olmak istiyor. 
Hükümetler ve iş dünyasından, ver-
dikleri sözleri ve taahhütleri yerine 
getirmelerini bekliyorlar. Görüşlerine 
başvurulan bireyler ayrıca katılımın, 
kapsayıcılığın ve ortaklıkların öne-
mini vurguluyorlar. Bu nedenle Türk 
Telekom ile Sosyal Fayda Zirvesi ve 
Küresel Hedefler konusunda kurduğu-
muz ortaklığı çok önemsiyoruz.” dedi.

Bir günde, 60 konuşmacı 30 panelde 
“Geleceği” konuştu
Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence tek-
nolojileri şirketi Türk Telekom’un katkı-
larıyla düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi 
İstanbul buluşmasında katılımcılar, 
daha iyi bir gelecek için dijital dünyanın 
fırsatlarından nasıl yararlanılabilece-
ğini tartıştı. Zirve katılımcıları ayrıca 
teknoloji ve yeni medya ile değişen dina-
miklerin herkes için nasıl eşit bir dünya 
yaratabileceği konusunda fikirlerini 
paylaştı. 60’a yakın konuşmacının ka-
tıldığı etkinlikte altı saat içinde; sosyal 
girişimcilik, kurumsal dijital sorumlu-
luk, sürdürülebilir şehirler, kapsayıcı iş 
modelleri ve sürdürülebilir moda gibi 
birçok farklı konuda yaklaşık 30 panel 
gerçekleştirildi. 

Günışığı projesiyle görmeyi öğrendi, 
piyano resitali verdi
Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul; açılış 
konuşmalarının ardından gerçekle-
şen özel bir sürprizle başladı. Türk 
Telekom’un, az gören çocukların özel 
bir eğitimle mevcut görme becerile-
rini geliştirmelerini sağlayan pro-
jesi Günışığı öğrencilerinden Utku 
Taha Tekgül’ün piyano performansı 
da katılımcılardan büyük alkış aldı. 
Utku’nun bu özel performansının 
ardından Türk Telekom Kurumsal 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Mert Başar “#2030ŞİMDİ: Küresel 
Hedefler ve Onlara Ulaşmamızı Sağ-
layacak Teknolojiler” başlıklı bir ko-
nuşma gerçekleştirdi. 

Türk Telekom ve BM 
Kalkınma Programı ev 
sahipliğinde 
gerçekleştirilen 2016 
Sosyal Fayda 
Zirvesi’nden, daha 
yaşanabilir bir dünya 
için ortak çağrı!

DAHA YAŞANABİLİR 
BİR DÜNYA İÇİN: 
BUGÜN BAĞLANALIM, 
YARINI YARATALIM

TÜRK TELEKOM KURUMSAL PAZARLAMA GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI MERT BAŞAR: 

“Herkes için erişilebilir iletişim mottosuyla hayata 
geçirdiğimiz tüm ürün, servis iş modelleri ve 

projelerimizden elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, 
bizi içinde yaşadığımız toplum için daha fazlasını 

yapma konusunda her zaman motive ediyor ve 
cesaretlendiriyor.”

Türk Telekom Yönetim Kurulu, 26 
Eylül 2016 tarihi itibariyle geçerli 
olmak üzere sektörün yakından 
tanıdığı Paul Doany’i CEO – Genel 
Müdür olarak atadı. Dr. Doany 1977 
yılında Beyrut Amerikan Üniversitesi 
Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği’nden mezun oldu. 1978 
yılında İngiltere Bradford 
Üniversitesi’nden Dijital Elektronik ve 
iletişim Mühendisliği dalında yüksek 
lisans derecesi ve 1981 yılında 
İngiltere Manchester Üniversitesi 
Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’nden 
İletişim Mühendisliği dalında doktora 
derecesi aldı.

TÜRK TELEKOM’UN YENİ 
CEO’SU PAUL DOANY OLDU

T
eknoloji sayesinde daha ya-
şanabilir bir dünya için atı-
labilecek ortak adımlar ve 
sürdürülebilir kalkınma he-
defleri, Türk Telekom ve Bir-

leşmiş Milletler Kalkınma Programı 
işbirliği ile gerçekleşen Sosyal Fayda 
Zirvesi İstanbul’da tartışıldı. 80’i aşkın 
ülkede, aynı hafta içinde, “Bugün bağ-
lanalım. Yarını yaratalım” temasıyla 
düzenlenen etkinlikte; kamu, STK, sa-
nat, iş, medya, moda-tasarım, akademi 
ve spor dünyasından tanınmış isimler 
bir araya geldi. Zirve, Türk Telekom’un 
Telefon Kütüphanesi projesi kapsa-
mında geliştirdiği Türkiye’nin görme 
engellilere yönelik ilk resim sergisi 
“Tablolar Konuşuyor”un ilk fazına da 
ev sahipliği yaptı. Eğitim ve kadın 
hakları konularındaki aktivistliğiyle 
tanınan ve Nobel Barış Ödülünü alan 
en genç kişi olan Malala (19) ise Zirve 
için özel olarak paylaşılan özel video 
mesajıyla bireyleri dünyadaki eşitsiz-
lik ve aşırı yoksullukla mücadeleye 
davet etti.
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planlanan bir teknoloji olan 5G tek-
nolojisinin ilk uygulamalarının mev-
cut 4.5G teknolojisinin gelişimiyle 
oluşması bekleniyor. Bu kapsamda, 
Vodafone olarak, 5G teknolojisi için 
önemli bir adım daha atmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. ‘10 Gbit/s E-band’ 
teknolojisiyle noter huzurunda ger-
çekleştirdiğimiz test sonucunda 
noktadan noktaya havadan veri ta-
şıma hızını saniyede 10 gigabit’e çı-
karmayı başardık. Yüksek genişbant 
avantajıyla ağırlıklı olarak şehir 
merkezlerinde kullanacağımız bu 
yeni radyolink teknolojisi, nüfusun 
yoğun olduğu bölgelerdeki yüksek 
veri trafiğini şebekemiz içinde ha-
vadan 10 Gbit/s hızında taşımamızı 
sağlayacak. Veri taşıma hızındaki bu 
artış abonelerimizin internet dene-
yimini de yükseltecek.”

“E-band” fiberin tamamlayıcısı 
olacak
İki nokta arasında elektromanyetik 
dalgalarla iletişim kurmayı sağlayan 
ve E-bandında çalışan radyolinklerle 
10 gigabit mertebesinde veri aktar-
ma hızlarına ulaşılabiliyor. Güçlü ve 
yüksek hızda veri trafiği sunan “10 
Gbit/s E-band” teknolojisi, özellikle 
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 
noktadan noktaya havadan yüksek 
hız ve kapasite ile veri transferi ya-
pılmasına imkân tanıyor. E-band; 
noktadan noktaya haberleşme için 
kullanılan 71-76 GHz ve 81-86 GHz 
bantlarındaki çok yüksek frekansa 
verilen isim olarak tanımlanıyor. 
Bu frekanstaki radyolinklerin fibe-
rin erişemediği noktalarda fiberin 
tamamlayıcısı olarak kullanılması 
bekleniyor.

“5G’de emin adımlarla ilerliyoruz”
Vodafone Grubu olarak tüm dünyada 
5G’nin uluslararası standartlarının 
belirlenmesine katkıda bulunduk-
larını belirten Vodafone Türkiye 
Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mallik Rao, konu 
ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye'nin 
uçtan uca dijital kalkınması için ilan 
ettiğimiz Dijital Dönüşüm Hareketi 
ile abonelerimizi dijital dünyanın 
olanaklarından en üst düzeyde fay-
dalandırmak için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu doğrultuda, bir 
yandan 4.5G’deki global deneyimi-
mizi Türkiye'ye taşırken, bir yandan 
da çok daha yüksek hız ve kapasi-
teyle veri transferi imkânı sunacak 
5G teknolojisi için hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz. Şu an için teorik tar-
tışmaları yürütülen ve 2020 için T

ürkiye’nin Dijital Dönüşümü-
ne liderlik etme vizyonuyla 
faaliyet gösteren Vodafone, 5G 
hazırlıklarını hız kesmeden 
sürdürüyor. İki nokta arasında 

elektromanyetik dalgalarla iletişim 
kurmayı sağlayan E-band radyolink 
teknolojisinin sağladığı yüksek fre-
kans bant genişliğiyle 5G yolunda 
önemli bir adım daha atan Vodafone, 
noktadan noktaya havadan veri taşı-
ma hızını saniyede 10 gigabit’e çıkar-
mayı başardı. Vodafone, noter huzu-
runda gerçekleştirdiği hız testiyle, 
güçlü veri iletimi sayesinde her koşul-
da başarıyla kullanılabilen “10 Gbit/s 
E-band” teknolojisini Türkiye’de ilk 
deneyimleyen operatör oldu.

E-band radyolink 
teknolojisinin sağladığı 
yüksek frekans bant 
genişliğiyle 5G yolunda 
önemli bir adım daha atan 
Vodafone, noktadan 
noktaya havadan veri taşıma 
hızını saniyede 10 gigabit’e 
çıkarmayı başardı.

VODAFONE, 
HAVADAN SANİYEDE 
10 GİGABİT VERİ 
TAŞIMA HIZINA 
ULAŞAN 
İLK OPERATÖR 
OLDU

VODAFONE TÜRKİYE TEKNOLOJİDEN SORUMLU İCRA 
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MALLİK RAO: 

“10 Gbit/s E-band teknolojisiyle noter huzurunda 
gerçekleştirdiğimiz test sonucunda noktadan 

noktaya havadan veri taşıma hızını saniyede                  
10 gigabit’e çıkarmayı başardık.”

VODAFONE, KURUMSAL MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNDE DE LİDE

Vodafone Grubu’nun Afrika, 
Ortadoğu ve Asya Pasifik 
(AMAP) Bölge CEO'su Serpil 
Timuray, ABD merkezli Fortune 
Dergisi’nin 2016 yılında ilk kez 
hazırladığı "En Güçlü Kadınlar 
Uluslarası Listesi"nde 23. sırada 
yer aldı. Fortune dergisi, 
Timuray’ı “Global Fortune 500 
şirketlerinde çalışan en önde 
gelen Türk yöneticilerden biri” 
olarak gösterdi.

SERPİL TİMURAY, 
DÜNYANIN EN 
GÜÇLÜ KADINLARI 
LİSTESİNDE 
23. SIRADA
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Bireysel abone bazında Net Tavsiye 
Skoru’ndaki liderliğini 6 yıldır devam 
ettiren Vodafone, kurumsal müşteriler 
tarafından da en çok tavsiye edilen 
operatör oldu. Araştırmaya göre hem 
Esnaf hem de KOBİ müşteri 
kitlelerinde Net Tavsiye Skoru’nda 
liderliğe yerleşen Vodafone’un bu 
başarısında mükemmel müşteri 
memnuniyeti odaklı çalışmaları ve 
4.5G yatırımları önemli rol oynadı. 
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