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Vodafone

Türkiye’nin her köşesine 
Vodafone 4 bucak G

1 Nisan 2016’dan itibaren.
Vodafone 4 bucak G, Vodafone SüperNet 4.5G’yi anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisi, IMT- Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, 
1 Nisan 2016’dan itibaren, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke 
yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: 4bucakg.com
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TÜRK MİLLETİNİN CESUR 
KANATLARI
YOĞUN BİR 2016 PROGRAMI  
DÜZENLEYEN TÜRK YILDIZLARI EKİBİ 
DÜNYANIN EN İYİ AKROTİMLERİNDEN BİRİ 
OLARAK GÖSTERİLİYOR.  

Onları her resmi törende, bulutları delip geçerken; 
heyecanla, yüreklerimiz ağızlarımıza gelerek ama 
en çok da gururla, nemli gözlerle izledik. Türk 
Yıldızları’ndan bahsediyoruz tabii ki… Türk Hava 
Kuvvetleri’ne bağlı olarak yıllardır göklerde gösteri 
yapan Türk Yıldızları’nı bu ay kapağımıza taşıma 
ayrıcalığını yaşıyoruz. 
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde oluşturulan yedinci 
ve son akrotim olan Türk Yıldızları’nı, 2016 yılında da 
hem yurt içinde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde 
gerçekleştirilecek en önemli uluslararası havacılık 
etkinliklerinde göreceğiz. Yoğun bir 2016 programı 
düzenleyen Türk Yıldızları ekibi dünyanın en iyi 
akrotimlerinden biri olarak gösteriliyor. “Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 
tanıtmak, Türk Hava Kuvvetleri’nin disiplin ve 
etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak, Türk 
halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu 
pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini 
artırmak.” amaçları ile kurulan Türk Yıldızları, yurt 
dışında yapılan gösterilerde ise yabancılar üzerinde 
hayranlık ve caydırıcılık yaratmayı hedefliyor. 
Türk Yıldızları’nın kuruluş tarihi ve 2016’daki gösteri 
programlarının detaylarını kapak haberimizde 
bulabilirsiniz. 
Bağlantı Noktası, kapak haberimiz dışında da yine 
iletişim ve ulaştırma sektörüne dair en yeni gelişmeleri 
sayfalarına taşıyor. 
Keyifli okumalar dileği ile… 
Hoşçakalın. 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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56

42

ORTAM SANAL 
TEHLİKE GERÇEK!

Araştırmalar çocukların 
yüzde 93’ünün çevrimiçi 

olduğunu söylüyor. Tedbir 
alınmadığı takdirde sanal 
ortamda çocuklar birçok 

tehdide açık.

haber havacılık

kapak

12

sağlık ünlülerle iletişim

haber

TÜRKİYE’NİN GÖKYÜZÜNDEKİ 
MİLLİ TAKIMI: TÜRK YILDIZLARI 
Tüm dünyada adını duyuran Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ve Türk Hava 
Kuvvetleri’nİn bir markası olan Türk 

Yıldızları’nın doğuş hikâyesi 
göğsümüzü kabartıyor.

18

TEKNOLOJİ YAŞLANDIRIYOR!
Estetik uzmanları, bilgisayar karşısında günde 10 saatten fazla  
kalanların erken yaşlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. 
En çok etkilenen bölge ise doğal olarak göz çevresi ve yüz.

30 32

ATATÜRK HAVALİMANI 2018’DE 
YOLCUYA KAPATILACAK

Atatürk Havalimanı, yeni havalimanı 
devreye girdikten sonra bütünüyle ticari 
yolcu taşımacılığına kapatılacak. Sadece 

genel havacılık, müstakil kargo ve 
eğitim, bakım-onarım faaliyetleri için 

hizmette tutulacak.

16
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YENİ TREND: 
GİYİLEBİLİR SAĞLIK
Üretici firmalar ve 
inovasyon geliştirenler, 
üniversiteler artık 
günümüzde sağlık alanına 
yönelmiş durumda. 

MASERATI’NİN LÜKS SUV’U LEVANTE
Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarının Türkiye 
distribütörlüğünü yürüten FerMas, İtalyan lüks otomobil üreticisi 
Maserati’nin lüks ve sportif SUV modeli Levante’yi satışa sundu

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ AÇILIYOR
Mayısta hizmete açılması planlanan Osman Gazi Köprüsü’nün, 
27 milyar liralık ekonomik faaliyeti tetiklemesi bekleniyor.

ESKİ GAR ŞÖYLE DURSUN…
Türkiye’nin ilk ve dört başı mamur Hızlı Tren İstasyonu yap işlet 
devret modeliyle Ankara’ya yapılmaktadır. 

484424

40
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BİNALİ YILDIRIM’A  TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET 
MADALYASI VERİLDİ

Yıldırım, Büyük İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, 
Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerin Türkiye’nin yetkinliğinin ve 

gücünün göstergesi olduğunu ifade etti.

HASTANEYİ NASIL HACK’LEDİM!
Tıbbi cihazlarda hastaların kişisel verilerinin çalınmasının 
yanı sıra tıbbi cihazların kullanımına yönelik de riskler 
yaratabilecek çok ciddi açıklar bulundu.

4.5G’Lİ EN HIZLI 
TELEFONLAR

1 Nisan’da devreye giren 
dördüncü nesil 

iletişimdeki LTE Advanced 
teknolojisi, operatörlerin 

fiber altyapısıyla ve 
kablosuz ağlarla 

birleşerek mobil interneti 
eskisinden 10 kata kadar 

hızlandırarak 1 Gbit/sn 
seviyesine getiriyor. 

METRODA ÜNLÜ VAR!
Ünlü isimler İstanbul trafiğinden kurtulmak için çareyi toplu taşımada 
bulmuş durumda. Kimi görünümünü değiştirerek metro-metrobüs 
kullanırken; kimi de aldırış etmeden halkın arasına karışıyor.
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ALMAN OTOMOBİL DEVLERİ BİNLERCE
ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR
Geçen y ı l  Vo lkswagen i le  pat lak  veren emisyon 
skandalının ardından diğer Alman otomobil devleri de 
harekete geçti. Mercedes, Porsche, Opel ve Audi’nin de 
aralarında olduğu Alman otomobil üreticileri, emisyon 
yazılımlarının kontrolü için Almanya’da 600 binden fazla 
otomobili geri çağıracak. Alman hükümet kaynakları 
otomobil üreticilerinin, sürmekte olan soruşturmaya 
katkıda bulunmak için dizel otomobilleri gönüllü olarak 
geri çağıracağını duyurdu. Geri çağırılan otomobillerin 
emisyon yazılımları düzeltilerek araçlar geri gönderilecek. 
Geçen yıl Volkswagen’in egzoz emisyon oranlarını düşük 
göstermek için hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmıştı. Öte 
yandan Volkswagen emisyon skandalının neden olduğu 
zararları karşılamak için ayıracağı bütçeyi iki katına 
çıkardığını açıkladı. Buna göre Alman otomobil devi, geri 
çağrılacak ya da emisyon yazılımları güncellenecek 
araçlar için 16,2 milyar avro ayıracak. 

SAĞLIKTA EN POPÜLER UYGULAMA
Türkiye’nin ilk ve tek diyetisyen uygulaması olan Dilara Koçak mobil 
uygulamasının lansmanı geçen hafta yapılmıştı. Kısa sürede 
AppStore’da ücretsiz uygulamalar kategorisinde, pek çok dünya 
devini geride bırakan uygulama, sağlık ve fitness alanında en 
popüler uygulama olarak birinci sırada kendine yer buldu. Beslenme 
ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak ve ekibi tarafından geliştirilen 
uygulamanın, ikinci versiyonu ise çok kısa bir süre içerisinde 
tamamlanmış olacak. Konu ile ilgili Dilara Koçak: “22 yıldır yüz yüze 
yaptığım görüşmelerimi ve tecrübelerimi dijital ortama aktarmak, ilk 
başta beni endişelendirse de, şu an da gerçekleştirdiğimiz bu başarı 
ekip arkadaşlarımı ve beni hem heyecanlandırıyor hem de yeni 
projeler üretme arzumuzu tetikliyor.” diyor. 

İSTANBUL’UN TRAFİK BİLGİLERİ ÜCRETSİZ 
SUNULUYOR
Navigasyon şirketi TomTom, tüketiciler ve trafik yönetimi uzmanları 
için canlı trafik ve seyahat bilgileri sağlayan yeni trafik portalı 
TomTom City’i tanıttı. İstanbul da TomTom City’nin sunulduğu 
dünyadaki 25 şehirden biri oldu. Artık sürücüler bu yeni hizmetle 
İstanbul’daki 3141 kilometrelik yoldaki canlı trafik sıkışıklığını, 
ortalama hızı, kaza, yol çalışması ve kapalı yolları anlık olarak 
görebilecek. http://city.tomtom.com adresinden ulaşılan TomTom 
City, internet bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile 
kullanılabiliyor. TomTom City canlı trafik durumunu, olayları ve 
şehirlerde diğer sürücü tabanlı bilgileri gösteriyor. Bu portal, 
tüketicilerin yolculuk rotalarını kontrol etmelerini ve en iyi rotayı 
planlamalarını sağlıyor. Ayrıca trafik yönetimi uzmanları için de trafik 
sorunlarını daha hızlı şekilde ele alma imkânı veriyor. 18 ülkede 25 
şehirde sunulan bu hizmet yıl içinde daha fazla şehri kapsayacak.
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ARTIK HAYVANLARIN DA BİR SOSYAL AĞI VAR! 
Türkiye’nin en eğlenceli sosyal ağı Moofio, hayvan 
dostlarımız ve sahiplerine hizmet etmek için açıldı. 
Türkiye’nin evcil hayvanlar için yaratılmış en geniş çaplı 
mobil sosyal ağı olan Moofio, hayvan sahibi ve hayvansever 
herkes için buluşma noktası olmayı hedefleyen bir 
uygulama. Ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulama ile artık 
evcil hayvanların da kendilerine ait sosyal medya hesapları 
o labi lecek.  Aynı  zamanda uygulama içer is inde, 
sahiplendirme, çift bulma, kayıp hayvan ilanı, misafir ev 
bulma gibi, evcil hayvanlar ve sahiplerinin hayatlarını 
kolaylaştırmayı amaçlayan fonksiyonlar bulunuyor.

YILDIZLAR ARASI YOLCULUK GERÇEK OLABİLİR
Evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, başka bir 
yıldız sistemine minik bir uzay aracı gönderme projesine 
destek verdi. Bir kuşak boyunca sürecek olan yolculukta uzay 
aracı trilyonlarca kilometre yol kat ederek en uzağa gönderilen 
araç olacak. Milyarder Rus işadamı Yuri Milner bilgisayar çipi 
boyutundaki “uzay gemilerinin” geliştirilmesi için 100 milyon 
dolar bütçeli bir araştırma programı başlatmış bu projeye 
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de destek vermişti. 
Yıldızlar arası yolculuk pek çok kişinin rüyası ancak 
gerçekleştirilmesi için ciddi teknolojik engeller bulunuyor. 
Professör Hawking BBC’ye açıklamasında bu hayalin tahmin 
ettiğimizden daha kısa sürede gerçekleşebileceğini söyledi.

BULUT BİLİŞİM DAHA SAĞLIKLI OLMAMIZA DA 
YARDIMCI OLUYOR
Bulut pazarının en önemli oyuncularından biri olan 
Amazon Web Services’e göre; biyoteknoloji son derece 
büyük bir ilerleme potansiyeli sunuyor. Özellikle kişiye 
özel sağlık hizmetlerinde ne kadar çok veri işleyebilirsek, 
sağlık hizmetleri de o kadar etkili hale gelecek. Amazon 
Web Services Türkiye Kurumsal Pazar Lideri Mert Doğu, 
“Bulut bilişim sayesinde, biyoteknoloji dünyanın dört bir 
yanındaki milyarlarca insana daha iyi sağlık hizmeti 
sunabilecek.” diyor.

HUAWEI 2015’TE 395 MİLYAR YUAN 
GELİR ELDE ETTİ
Huawei, Telekomünikasyon Altyapısı, Tüketici ve Enterprise 
iş gruplarına ait 2015 finansal sonuçlarını açıkladı. Tüm 
birimlerin, geçtiğimiz yıla oranla önemli oranda büyüme 
kaydettiği sonuçlara göre, üç iş grubu dünya çapında, 
toplam 395 milyar Yuan (60,8 milyar dolar) yıllık gelir elde 
etti. Bu sonuçlara göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
oranla %37’lik büyüme elde edilirken, net kar bazında ise 
36,9 milyar Yuan (5,7 milyar dolar) gelir sağlandı. Bu da 
geçtiğimiz yılın aynı dönemin oranla %33’lük bir büyüme 
gerçekleştiği anlamına geliyor.

4.5G TÜKETİCİ VE GSM OPERATÖRLERİNİ KARŞI 
KARŞIYA GETİREBİLİR!
GSM operatörleri 1 Nisan itibariyle kullanıcılarına 4.5G hizmetini 
sunmaya başladı. 3G’ye nazaran 10 kat daha hızlı bağlantı imkânı 
sağlayacak olan 4.5G’nin faturalara nasıl yansıyacağı ise tartışılıyor. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
tüketicilere ‘faturaya dikkat’ derken, tüketicilere bir uyarı da 
hukukçulardan geldi. Bu tür geçiş dönemlerinde kullanım detayları 
ve fatura bedel ler inde karış ık l ık lar ın,  taraf lar arasında 
anlaşmazlıkların olabildiğinin altını çizen Avukat Cevat Kazma, 
tüketicilere faturalarını, özellikle de data kullanımlarını detaylı 
incelenmelerini önerdi. Operatörlerin, mobil uygulamaları ve online 
işlem merkezleri üzerinden data kullanımlarını tüm detaylarıyla 
paylaşmasının yasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Avukat Cevat 
Kazma, tüketici lerin bu detayları döküm olarak da talep 
edebileceğini açıkladı. 
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GOOGLE PLAY FİLMLER TÜRKİYE’DE
Kullanıcılara diledikleri yer ve zamanda kaliteli ve yasal şekilde 
film izleme olanağı tanıyan Google Play Filmler (Google Play 
Movies), en yeni filmler ve klasiklerden oluşan zengin arşiviyle 
Türkiye’de hizmete sunuldu. Google Play Filmler’in yabancı ve yerli 
yapımların yer aldığı yüzlerce filmlik arşivinden kiralama veya 
satın alma seçeneğiyle edinilen filmler online veya cihaza 
indirilerek internete bağlı olmadan da izlenebiliyor. Tercihlerine 
göre filmleri SD veya HD kalitesinde bilgisayar, (iOS tabanlılar da 
dahil) telefon veya tablet gibi farklı cihazlardan izleyebilen 
kullanıcılar, dilemeleri halinde bir cihazda başladıkları bir filmi 
izlemeye başka bir cihazda devam edebiliyor. 

TÜRK TELEKOM İLE İNTERNETLE TANIŞAN 
EN ÇOK E-DEVLETİ KULLANIYOR
Türk Telekom yaklaşık iki yı l  önce hayata geçirdiği 
İnternetle Hayat Kolay projesine yönelik farkındalığı 
ölçmek ve yürütülen sürecin verimliliğini artırarak etkiyi 
güçlendirmek amacıyla bir de Sosyal Etki Araştırması yaptı. 
Çarpıcı sonuçlar ortaya koyan araştırmaya göre; Türk 
Telekom’un proje kapsamında internetle tanıştırdığı 
katılımcıların yüzde 86’sı günlük hayatında internet 
kullanmaya başladı. Yüzde 65 oranıyla kadınlar eğitime 
erkeklerden daha fazla ilgi gösterdi. Eğitim sonrasında 
internetin en çok kullanıldığı alanlar sırasıyla; e-devlet 
işlemleri, sosyal medya, haber takibi ve sesli ve görüntülü 
konuşma oldu. Araştırmaya göre eğitim sonrası ilgili 
bölgelerdeki PTT müdürlüklerinden talep edilen e-devlet 
şifresi sayısında ciddi oranda artış olduğu da gözlendi.

KIBRISLILARIN CEPLERİNİ TÜRKİYE KORUYACAK
Üç yılda yüzde yüz otuz cep telefonu kullanıcısının arttığı Kuzey 
Kıbrıs’a, Türkiye güvence veriyor. Cep telefonlarına sigorta ve 
güvence hizmeti veren CepKask A.Ş, Kuzey Kıbrıs pazarına 
giriyor. Cepkask A.Ş Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, Kuzey Kıbrıs 
halkını güvence paketleri ile tanıştırarak, adaya yeni bir kazanç 
ve hizmet sunacaklarını belirtti. Cepkask A.Ş, Kıbrıs’ın müşteri 
ihtiyaçlarına ve değişen sektör dinamiklerine göre pazarlama 
çalışmalarını şekil lendirerek, iyi hizmet vermek amacıyla 
Fortibase ve BYT firmaları ile dağıtım ve teknik servis anlaşması 
yaptıklarını bildirdi.

/ HABER TURU

1 SANİYE DAHA HIZLI AÇILAN E-TİCARET 
SİTELERİNİN CİROSU YÜZDE 5 ARTIYOR
4.5G teknolojisiyle mobil cihazlarda sayfa açılma hızı çok ciddi 
olarak artacak. ETİD’in sunduğu verilere göre, herhangi bir siteye 
erişim hızının 1 saniye artması site cirosunda yüzde 5 civarında bir 
katkı yapıyor. Ancak unutulmaması gereken önemli bir faktör de, 
erişim hızını etkileyen tek faktörün bağlantı hızı olmadığı. ETİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Orhun, “Bu nedenle e-ticaret siteleri 
de yazılımlarını, donanımlarını ve site içeriklerini yeni bağlantı hızına 
göre yeniden yapılandırarak çok daha iyi sonuçlar alabilirler.” 
yorumunu yapıyor.

LASTİK, EN SIK ARAŞTIRILAN 3. ÜRÜN
Brisa için araştırma şirketi IPSOS tarafından 437 kişiyle 
gerçekleştirilen ‘İnternetten Araç Lastiği Araştırma Bariyerleri 
& Motivasyonları’ konulu araştırma, ortaya çarpıcı sonuçlar 
çıkardı. Lastik.com.tr’nin yenilenme sürecinde büyük role 
sahip olan araştırma, ayrıca lastik sektörüne ve müşteri 
tercihlerine yönelik de önemli veriler içeriyor. Araştırma, 
internetten araç lastiği araştıranların oranının yüzde 36, 
lastik satın alanların oranının ise yüzde 10 olduğunu 
gösterdi. Lastik içerikli siteleri ziyaret etmek için önemli 
bulunan unsurların başında yüzde 62 oranla ‘sitenin 
bireylerin arabalarına uygun lastiği bulma konusunda 
yönlendirme yapması’ geliyor. ‘Lastiklerin detaylı tanıtımının 
yapılması’ da yüzde 59 ile önemli bulunan bir diğer unsur 
olarak görülüyor. Ayrıca, internetten araç lastiği almış 
kişilerin önemli bulduğu unsurlar; güncel olması, lastiklerle 
ilgili zengin içeriğe sahipliği, tasarımı, kolay satın alma ve 
ödeme seçeneklerine sahip olması olarak öne çıkıyor.

BİLGİSAYAR OYUNU OYNAYANLARA UYARI
Oasis Games, Türk internet kullanıcılarını korsanlara karşı 
uyardı. Yetkililer yasa dışı yollarla oyunculardan para 
koparmaya çalışan kişilerin, faaliyetlerini Facebook 
adreslerini ele geçirdikleri oyuncuların akrabalarına ya da 
arkadaşlarına mesaj atarak yürüttüklerini belirtiyorlar. 
Alınan bilgilere göre internet korsanları karşı tarafa telefon 
numarasını soruyor ve hediye çeki göndereceklerini, 
telefonlarına gelen mesajı Evet şeklinde onaylamasını 
söylüyorlar. Mobil ödeme esnasında yapılan tüm uyarılara 
rağmen bazı kullanıcılar, telefonlarına gelen mesajı Evet 
yazarak onaylıyorlar. Böylece hediye çeki zannettikleri tutar 
faturalı hatlarından çekilmiş oluyor.

CANLI VİDEO ÖZELLİĞİNE SAHİP FACEBOOK LİVE, 
TÜRKİYE’DE KULLANIMDA
Facebook, geçtiğimiz Ağustos ayında Facebook Mentions 
uygulamasına eklediği ve Haber Kaynağı üzerinden canlı video 
paylaşılmasını sağlayan Facebook Live’ı daha geniş kapsamlı bir 
şekilde kullanıma sunduğunu açıkladı. Facebook Live, artık 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ülkede kullanılabiliyor. 
Facebook’un elde ettiği veriler, Facebook Live videolarına normal 
videolardan 10 kat daha fazla yorum yapıldığını gösteriyor. İnsanların 
canlı video kullanarak içerik keşfetmelerini, paylaşım yapmalarını ve 
etkileşim kurmalarını sağlamaya odaklanan Facebook Live’ı daha da 
kişiselleştirmek adına yeni özellikler geliştirildi.

3D YAZICI İLE SPOR AYAKKABI ÜRETİLDİ
New Balance spor markası, yeni seri ayakkabılarında 
3D yazıcı teknolojisini kullandı. ‘Zante Generate’ adı 
verilen bu sınırlı üretim ayakkabılar, sanayi robotu 
olarak bilinen ve dijital yöntemlerle katı objeler üreten 
üç boyutlu yazıcıdan çıkıyor. Plastik şişelerden uçak 
parçalarına kadar farklı birçok nesne bilgisayarda 
üretiliyor. Bu yöntemle bir çift spor ayakkabı yapmak 
da mümkün görünüyor ama hala bir takım zorlukları 
var. 3D teknoloji moda dünyasıyla yeni tanışmıyor.
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anlamlı buluyorum. Bu ödülün aslında gerçek sahibi 13 yıldır 
bizimle beraber şantiyelerde, röle istasyonlarında gece gün-
düz demeden görev yapan, Türk milletinin ulaşımını, iletişimini 
sağlamak için çalışan 100 bini aşkın Ulaştırma Bakanlığı çalı-
şanlarıdır. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Muallim 
Naci’nin dediği gibi marifet iltifata tabidir. Bu sorumluluk bilin-
ciyle ülkemize, bölgemize, insanlığa daha nice güzel projeler 
sağlamak için el birliğiyle çalışacağız.”

“KRİZE RAĞMEN BÜYÜK PROJELERİ 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Yıldırım, Türkiye’nin, dünyada yaşanan küresel krize rağmen, 
büyük projeleri büyük başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Büyük İstanbul Havalimanı, 
İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi pro-
jelerin Türkiye’nin yetkinliğinin ve gücünün göstergesi oldu-
ğunu ifade etti.
Yıldırım şöyle devam etti: “Biz de görev yaptığımız süre boyun-
ca sadece kalben değil, yolları, demiryollarını, havalimanlarını 
yaparak fiziken de Türk dünyasını birleştirmek için elimizden 
geleni yaptık. Çünkü kardeşliğimizin daha da anlamlı hale gel-
mesi için çok iyi ulaşım ve iletişim ağlarıyla birbirine bağlanması 
gerekiyordu. Bunlar da ‘Kıtaları Aşan Projelerle’ mümkündü. 
Bu nedenle kıtaları birleştiren yolları, havalimanlarını ve demir-
yollarını bir bir hayata geçirdik. Yaptığımız havalimanlarında ve 
istasyonlarda da hem Türk Dünyası’nın izlerini taşıyan hem de 
çağa uygun, kimlikli ve kişilikli bir mimari tarzın gelişmesinde 
öncü rol aynama uğraşını verdik. Çünkü amacımız, Tıpkı Mimar 
Sinan’la sembolleşen ve varlığını asırlar ötesine taşıyan, ayrıca 
insanı merkez alan anlayış gibi şehirlerimizi bugüne olduğu 
kadar yarına da ait kılmaktır. Keza görevde bulunduğumuz 13,5 
yıl boyunca hükümet olarak yaptığımız da budur.”

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB), 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’a “Kıta Aşan Projeler” nedeniyle Türk Dünyası 
Üstün Hizmet Madalyası verdi. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Toplantı 
Salonu’nda yapılan ödül töreninde konuşan Bakan Yıldırım, 
“Ben bu üstün hizmet ödülünü şantiyelerde, ıssız istasyon-
larda, gece demeden gündüz demeden bu ülkenin yolunu 
yapmak, trafiğini sağlamak için çalışan büyük ulaştırma cami-
ası adına aldığımı ifade etmek istiyorum. Bu ödülün gerçek 
sahiplerine de teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 
TDMMB’nin Türk dünyasındaki eserleri ortaya çıkarmak ve 

“PROJELERİMİZ TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRECEK”
“Bu projelerimizle bir taraftan insanımızın refah seviyesini 
yükseltip, hayatını kolaylaştırırken şehirlerin de siluetlerini 
değiştirdik. Bugün İstanbul deyince büyük usta Mimar 
Sinan’ın Süleymaniyesi’ni, Ayasofyayı, Sultanahmet’i ve 
Kız Kulesini ne kadar anıyorsak, artık iki köprünün yanına 
yaptığımız üçüncü köprümüz; yani Türk ve İslam dünya-
sını birleştiren Yavuz Sultan Selim’in ismini alan 3’üncü 
Köprüyü de öyle anacağız. İstanbul’a yaptığımız ve bölge-
nin en önemli ve büyük havalimanı olacak 3. Havalimanı da 
Türk dünyasını birleştirmekle kalmayacak, gelecek kuşak-
lara ulaşacak önemli bir mimari eser de olacaktır. Bununla 
birlikte sizlerin desteği ile Tarihi İpekyolu’nu da “Demir 
İpekyolu” haline getiriyoruz. 

“DEMİR İPEKYOLU’NU BU YILIN SONUNDA 
TAMAMLIYORUZ”
Türk Dünyasını birleştirecek olan Demir İpekyolu’nun en 
önemli koridorlardan olan Bakû-Tiflis-Kars demiryolu hattı-
nı bu yılsonunda tamamlıyoruz. Gelecek yılın başında ama-
cımız bu hattı kontrollü olarak hizmete vermek. Bu proje 
sadece Bakü’yü Kars’a bağlamakla kalmıyor. Aslında Çin’i 
Londra’ya bağlıyor. Çin’den çıkacak olan vagonlar, Hazar’ı, 
Bakü, Tiflis ve Kars’ı geçerek, İstanbul’a ulaşacak. Marmaray 
projesi ile boğazın altından geçerek, Avrupa’yı kat edecek ve 
oradan da Manş’ı geçip Londra’ya kadar ulaşacak.
TDMMB Genel Başkanı Akif Özkaldı ise 16-21 Ekim tarih-
lerinde Bakü’de 7’ncisi düzenlenecek olan Türk Dünyası 
Kurultayı’na ilişkin bilgiler verdi. Konuşmaların ardından 
Bakan Binali Yıldırım’a Türkiye’ye kazandırmış olduğu “Kıta 
Aşan Projeler” üzerindeki başarılarına ithafen Türk Dünyası 
Üstün Hizmet Madalyası takdim edildi.

bu coğrafyada yaşayan milletlerin yetkinliğini ortaya koymak 
adına her yıl kurultay düzenlediğini anımsatan Yıldırım, bu 
etkinliklerin siyasi anlamda yüksek düzeyde desteklenmesi 
gerektiğini ve Bakanlık olarak her türlü katkıyı sağlamaya 
hazır olduklarını söyledi.
Türk dünyasının pek çok ortak değeri bulunduğuna dikka-
ti çeken Yıldırım, bu değerlerin kaybolmaması adına Türk 
dünyası çalışmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi. 
Yıldırım, geçmişini bilmeyen ülkelerin geleceklerini inşa ede-
meyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bütün gücümüzü 
bir araya getirme ve birlikten doğan sinerjimizi insanlığın barışı 
için kullanmaya ihtiyacımız var. Bana tevdi ettiğiniz ödülü çok 
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Yıldırım, Türkiye’nin, dünyada yaşanan küresel krize rağmen, büyük projeleri büyük 
başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Büyük İstanbul 

Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi projelerin Türkiye’nin 
yetkinliğinin ve gücünün göstergesi olduğunu ifade etti.

BİNALİ YILDIRIM’A 
TÜRK DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET 

MADALYASI VERİLDİ
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TCDD Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanan 
İsa Apaydın, 14 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen 
törenle görevi Ömer Yıldız’dan devraldı.
Başarılı bir bürokrat olarak adını 

duyuran İsa Apaydın 1965’te Ankara’da 
doğdu. 1987 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Metalurji Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldu. 
Sakarya Üniversitesi Metalurji 
Mühendisliği Anabilim Dalında 
yüksek lisansını tamam-
ladı. 1996 yılında TCDD’de 
mühendis olarak göreve 
başlayan İsa Apaydın, çeşit-
li kademelerde görev yaptı. 
TCDD Genel Müdür Yardımcısı 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
de yapan Apaydın,  son olarak 
Müşavir olarak görev yapıyordu. 
Apaydın, Türkiye’de demiryollarının 
gelişiminde 

YHT’LERDE YAZ TARİFESİNE GEÇİLDİ
Gündüz süresinin uzaması ve yaklaşan yaz mevsimiyle bir-

likte Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri, 15 Nisan 2016 tarihin-
den itibaren yeni tarifelerine göre hizmet vermeye başladı. 

Ankara-İstanbul(Pendik)-Ankara arasında karşılıklı ola-
rak günlük gidiş- geliş olmak üzere 10 sefer 

yapan Yüksek Hızlı Tren’lerin sefer sayısı 
12’ye çıktı. YHT seferlerine ait durak, 

varış saati, indirim ve ücret bilgilerine; 
TCDD Mobil Uygulaması, yolcu.tcdd.

gov.tr adresi, yetkili acente ve PTT 
şubeleri ile 4448233 no.lu çağrı 
merkezinden ulaşılabiliyor.

ÇOK YÜKSEK HIZLI TREN 
(ÇYHT) SETLERİ İLE HİZMET 

KALİTESİ ARTIYOR
Yüksek hızlı demiryolu hatları yay-

gınlaştıkça ve YHT’lere talep art-
tıkça yüksek hızlı tren setlerine de 

ihtiyaç artıyor. TCDD, bu ihtiyacı kar-
şılamak üzere Alman Siemens firması-

na sipariş verdiği 7 ÇYHT setinin ikincisini de 
teslim alarak test sürüşlerine başladı. Saatte 300 

km hıza sahip 519 yolcu kapasiteli yeni çok yüksek hızlı tren 
setlerinin ilki Ankara-Konya YHT hattında hizmet veriyor. 

/TCDD

Önceki yıllarda TCDD’de önemli görevlerde bulunarak, demiryollarının gelişimine 
katkı sağlayan İsa Apaydın yeni Genel Müdür olarak göreve başladı. 

TCDD’DE GÖREV DEĞİŞİMİ
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İstanbul Yeni Havalimanı yer tesliminin 1 Mayıs 2015 tari-
hinde yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Orman Kanunu 
uyarınca içinde orman arazisi olan alanlarda nihai orman 
izni alınmadan yer teslimi yapılamaz hükmü vardır. Bu genel 
müdürlükle yapılan müteaddit yazışmalar ile nihai orman izni 
talep edilmiştir. Bu yazışmalara rağmen nihai orman izni için 
gerekli dokümanlar (uygulama projeleri, mania planları, nihai 
zemin etütleri) konusunda Orman Genel Müdürlüğümüzden 
izin alınması zaman almış ve 1 Mayıs 2015 tarihinde 2069 
yılına kadar nihai orman izni alınarak yer teslimi yapılmıştır.” 
bilgilerine yer verildi.

ONAYLANAN DEĞİŞİKLİKLER
3 Mayıs 2015 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen İstanbul Yeni 
Havalimanı Projesi’nin ihale şartname ve eklerinde projenin 
kod, koordinatlarının ve orijinal master planının idare onayı 
ile değişiklik arz edebileceğinin hükme bağlandığını vurgu-
layan Bakanlık, şu açıklamayı yaptı: “İhaleyi kazanan ortak 
girişimin kurduğu şirket ile sözleşme imzalanmasına müte-
akip, havalimanının yapılacağı zeminde çok detaylı etütler 
yapılmış ve üniversite raporları ile de desteklenen bu etütler 
neticesinde kod ve koordinatlarda, şartname hükümleri 
doğrultusunda revizyona gidilmesi zorunlu görülmüş ve 
bu husus idarece şartlara tabi onaylanmıştır. Yapılan reviz-
yonlar neticesinde yatırım maliyetinde şirket lehine olu-
şabilecek lehte farklar içinde, idareye belirlenecek yöntem 
dâhilinde ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır. Kod ve 
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koordinat değişiklikleri ile revize master plan şartnameye 
dayalı olarak yapılmış ve şirket lehine değil idare lehine 
mali kazanç sağlanacak şartlar dâhilinde değişikliklere onay 
verilmiştir.”

“TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA KAPATILACAK”
Atatürk Havalimanı’nın 2018 yılına kadar işletilecek ülkemizin 
önemli havalimanlarından biri olduğunu vurgulayan Bakanlık, 
havalimanının 2018 sonrası ne amaçla kullanılacağı hakkında 
şu bilgileri verdi: “Bu havalimanımız Türkiye toplam trafiğinin 
yaklaşık yüzde 34’ünü tek başına karşılayan en önemli hava-
cılık merkezi. Bu merkezde bugün itibariyle 45 milyon yolcu 
kapasitesi olan terminallerden 2015 sonu itibariyle 62 milyon 
yolcu geçmiş ve terminaller tıkanma noktasına gelmiştir. Bu 
nedenle TAV yolcu terminallerine bütünüyle 80 milyon avro 
maliyeti kendine ait olmak üzere büyütmek istemiş ve devlet 
tarafından hiçbir taahhüt, garanti ve başka herhangi bir ücret 
verilmeden terminalin büyütülmesine izin verilmiştir. Atatürk 
Havalimanı, yeni havalimanı devreye girdikten sonra bütü-
nüyle ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak, sadece genel 
havacılık, müstakil kargo ve eğitim, bakım-onarım faaliyetleri 
için hizmette tutulacaktır. Öte yandan erken fesih nedeniyle 
TAV firması için bugünden talep edilen veya belirlenen taz-
minat tutarı olmayıp, fesih tarihine bağlı olarak uluslarara-
sı bağımsız denetim firmalarının belirleyeceği ve tarafların 
müzakere edeceği rakamlar üzerinden tazminat bedeli sonra 
belirlenecek.”

Atatürk Havalimanı, yeni havalimanı 
devreye girdikten sonra bütünüyle ticari 
yolcu taşımacılığına kapatılacak. Sadece 
genel havacılık, müstakil kargo ve eğitim, 
bakım-onarım faaliyetleri için hizmette 
tutulacak.

ATATÜRK HAVALİMANI 
2018’DE YOLCUYA KAPATILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
İstanbul’a yapılan 3. havalimanının devreye girmesi 
sonrası ne olacağı merak edilen Atatürk Havalimanı 
konusunda son noktayı koydu. Atatürk Havalimanı’nın 

45 milyon yolcu kapasitesi olan terminallerden, 2015 sonu 
itibariyle 62 milyon yolcunun geçtiğini ve terminallerin 
tıkanma noktasına geldiğini belirten Bakanlık yapılan yazılı 
bilgilendirmede, “Atatürk Havalimanı, yeni havalimanı dev-
reye girdikten sonra bütünüyle ticari yolcu taşımacılığına 
kapatılacak. Sadece genel havacılık, müstakil kargo ve eği-
tim, bakım-onarım faaliyetleri için hizmette tutulacaktır.” 
açıklamasında bulundu.
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TÜM DÜNYADA ADINI DUYURAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VE TÜRK 
HAVA KUVVETLERİ’NİN BİR MARKASI OLAN TÜRK YILDIZLARI’NIN 
DOĞUŞ HİKÂYESİ GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR.

TÜRK MİLLETİNİN GÖKYÜZÜNDEKİ MİLLİ TAKIMI: 
Türk Yıldızları, yıllardan beri birçok resmi bayramda 
ve özel günlerde yaptıkları gösterilerle Türk halkının 
göğsünü kabartıyor. 2016 yılı için de Türkiye’nin dört 
bir tarafından ve dünyanın birçok ülkesinde gösteri 

uçuşu yapıp, semalara Türkiye damgası vuracak olan Türk 
Yıldızları’nın kuruluş hikâyesini hiç merak ettiniz mi? İşte 
Yıldızları’n kuruluş hikâyesi…
1903 yılında Wright kardeşler tarafından ilk insanlı uçuşun 
gerçekleştirilmesinin sekiz yıl sonrasında 1911 yılında kuru-
lan Türk Hava Kuvvetleri’nde (THK), ilk akrobasi hareketi 
kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 05 Mart 1914 tarihinde 
yapıldı. Teğmen Fazıl Bey tarafından 400 metre irtifada 
gerçekleştirilen “Viril” hareketi ile Türk Hava Kuvvetleri’nde 
akrobasi hareketlerinin yapılmasına başlandı. Teğmen Fazıl 
Bey bu başarısıyla o dönemde bu hareketi yapabilen sayılı 
pilotlar arasına ismini yazdırdı.
Havacılık literatüründe “akrotim” kelimesi; uçuş sırasında 
aynı anda ve müşterek olarak akrobasi hareketleri yapan ve 
birden fazla uçak ile pilottan oluşan grubu tanımlar. Timdeki 
uçak ve pilot sayısı sabit olmayıp, timde yer alan uçak 
sayısına göre, dörtlü, altılı, dokuzlu, on ikili, akrotim kolu gibi 
isimlendirilir. Ayrıca oluşturulan akrotime özel bir çağrı adı 
verilmesi de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

HAVA AKROBATLARI
“Akrobasi” bir uçuş sırasında yapılan ve hava muharebe-
lerinde sık sık başvurulan ustaca manevralardır (luping, 
tono, şandel gibi). Akrotim pilotları, harbe hazırlık eğiti-
mini tamamlamış ve mesleğine temayüz etmiş, en usta 
savaş pilotları arasından seçilir. Akrotim pilotlarını tehlikeli 
ve heyecan verici uçuş gösterileri yapan hava akrobatları 
şeklinde tanımlamak da mümkündür. Her biri iyi bir savaşçı 
olan akrotim pilotları, aynı zamanda iyi bir savaş pilotunda 
bulunması gereken özellik ve nitelikleri de taşımaktadır. 
Onlar arkadaşları adına kamuoyu karşısında uçuş gösterileri 
yapan birer temsilcidir.
Türkiye’de akrobasi hareketleri ile ilgili ilk talimat 11 
Temmuz 1926 tarihinde Hava Kuvvetleri Müfettişi Albay 
Muzaffer Ergüder tarafından yayımlanmıştır. Talimat ile 
akrobasi hareketlerinin İzmir ve Eskişehir Hava birlikle-
rinde en kıdemli ve en üstün uçuş niteliğine sahip pilot-
ların yönetiminde yapılması hükme bağlanmıştır. İlk toplu 
akrotim çalışmalarına 1926’da Eskişehir Uçuş Okulu’nda 
başlanmış ve genellikle takipte akrotim hareketleri icra 
edilmiştir.

İLK AKROTİM: MİLLİ (1952-1962)
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde, günümüzdeki modern 
ve ileri teknolojideki havacılık anlayışına uygun nitelikteki 
ilk akrotim; jet uçaklarının envantere girmesinden hemen 
sonra, 1952 yılında kurulmuştur. Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk 
jet üssü olan 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda (Balıkesir) 
kurulan ilk akrotimin çağrı adı “Millî”, uçak tipi ise F-84G 
“Thunderjet”tir.
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İKİNCİ AKROTİM: UÇAN KUĞULAR 
(1955-1965)
4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 1955 
yılında kurulan “Uçan Kuğular” Türk Hava 
Kuvvetleri’nin ikinci akrotimidir. Kırmızı-
beyaz renklerle boyanmış ve burun kısım-
larına da “Kuğu” motifi işlenmiş F-86E (M) 
“Sabre” uçaklarından oluşan bu akrotim, 
1955-1965 yılları arasında faaliyet göster-
miştir. 

ÜÇÜNCÜ AKROTİM: AKREP (1957-1958)
1957-1959 yılları arasında faaliyet göste-
ren ve uçak tipi F-84G “Thunderjet” olan, 
üçüncü akrotim “Akrep” 8’inci Ana Jet Üs 
Komutanlığı’nda (Diyarbakır) kurulmuştur

DÖRDÜNCÜ AKROTİM: 
YARASALAR (1964-1965)
Dördüncü akrotim olan “Yarasalar” çağrı 
adını taşımaktadır. 1964 yılında 5’inci Ana Jet 
Üs Komutanlığı’nda (Merzifon) kurulmuş-
tur. Uçak tipi F-86E (M) “Sabre” ve uçak-
ların siyah-beyaz renklerle özel bir motifle 
boyanmıştır. Yarasalar akrotimi, 1964-1965 
yıllan arasında iki yıl faaliyet göstermiştir. 
Tim önce beşli, daha sonra da dokuz ve on iki 
uçakla akrobasi gösterileri yapmıştır.

BEŞİNCİ AKROTİM: COŞKUN (1965-1971)
Beşinci akrotim, 1965 yılında 6’ncı Ana Jet Üs 

YEDİNCİ AKROTİM: 
TÜRK YILDIZLARI (1992 - ...) 
Şimdi de kahramanlık ve fedakârlıkla dolu 
yılların ardından, tüm dünyada adını duyu-
racak Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk 
Hava Kuvvetleri’nin bir markası olan Türk 
Yıldızları’nın doğuş hikâyesine gelelim. 
20 yıllık bir aradan sonra tekrar bir akro-
tim ekibi oluşturma kararı alan Türk 
Hava Kuvvetleri, 20’nci Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Halis Burhan’ın direk-
tifleri doğrultusunda akrotim kurulması 
çalışmalarına başlamıştır. 3’üncü Ana Jet 
Üs 132’nci Silah Taktikler ve Standardize 
Filo Komutanlığı bünyesinde bir akrotim 
kurulması için 11 Eylül 1992 tarihinde onay 
alınarak 25 Aralık 1992 tarihinde dört NF-5 
uçağı ile eğitimler başlatılmıştır.
“Türk Yıldızları” adı verilen akrotim, 
ilk gösterisini dört NF-5 uçağı ile 18 
Haziran 1993 tarihinde 4’üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığı Akıncı/Ankara’da icra etmiş-
tir. Bu gösterinin ardından “Filo” statü-
sü kazanan Türk Yıldızları “Dünyanın En 
Genç Süpersonik Akrotimi” olarak adın-
dan söz ettirmeyi başarmıştır. Ağustos 
1993’te 1’inci Hava İkmal Bakım Merkez 
Komutanlığı’nca uçak tadilat ve boya faa-
liyetleri başlatılmıştır. Yine bu süreçte 
beşli ve altılı kol uçuşu eğitimlerine baş-
lanmıştır. Türk Yıldızlarına tahsis edilen 

Komutanlığı’nda (Bandırma) kurulmuştur. 
F-5A “Freedom Fighter” uçaklarının envan-
tere girmesinden sonra kurulan bu akrotim, 
1969 yılından 21 Mayıs 1971 tarihine kadar 
“Kartal” adıyla faaliyet göstermiştir. Timde 
görevli Hv. Plt. Tğm. Coşkun Turan’ın 21 
Mayıs 1971 tarihindeki görev uçuşu esna-
sında şehit olmasından sonra akrotime 
“Coşkun” adı verilmiştir. Coşkun Akrotimi 
1965-1971 yılları arasında faaliyet göster-
miştir.

ALTINCI AKROTİM (1971)
1071 Malazgirt Zaferi’nin 900’üncü yıldö-
nümü kutlamalarında uçuş gösterileri yap-
mak üzere 1971 yılında 5’inci Ana Jet Üs 
Komutanlığı’nda (Merzifon) kurulmuştur. 
Sadece bu tören için oluşturulan akrotimin 
uçak tipi F-5 A’dır.

1971-1992 YILLARI ARASINDAKİ DURUM
1972 yılından 1992 yılına kadar, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda devamlı olarak 
faaliyet gösterecek nitelikte akrotim teşkil 
edilmemiştir. Akrobasi hareketleri eğitim 
uçuşları içinde icra edilmiştir. 1972 yılından 
1992 yılına kadar geçen yirmi yıl süresince 
sadece akrotim niteliği taşıyan hava gösteri-
leri yapılmamış, bunun yerine çeşitli törenler-
de kısıtlı sayıda akrobasi hareketlerini içeren 
hava gösterileri düzenlenmiştir.

dokuz adet NF-5A ve bir adet NF-5B 
uçağında yapılan tadilat ve değişiklikler 
Temmuz 1994’te tamamlanmıştır.

HALKA TANITIM DİYARBAKIR’DA YAPILDI
Türk Yıldızları Akrotiminin halka tanıtı-
mı, 5 Ekim 1994 tarihinde 8’inci Ana Jet Üs 
Komutanlığı/Diyarbakır ve 29 Ekim 1994 
Cumhuriyet Bayramı törenlerinde gerçek-
leşmiştir.
Bugüne kadar; yurt içinde 83 farklı il ve 
ilçe’de 323, yurt dışında ise 21 farklı ülkede 
132 olmak üzere toplam 455 gösteri icra 
eden Türk Yıldızları’nın 200’üncü göste-
risi 03 Temmuz 2004 tarihinde Rize’de, 
300’üncü gösterisi 05 Ağustos 2008 
tarihinde Florennes/Belçika uluslararası 
hava gösterilerinde, 400’üncü gösteri ise 
15 Kasım 2012 tarihinde K.K.T.C./Girne’de 
olmuştur.

HALKA MAL OLDU
Türk Yıldızları’nın kuruluş amacı Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil etmek, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ni tanıtmak, Türk Hava 
Kuvvetleri’nin disiplin ve etkinliğini arttı-
rılmasına katkıda bulunmak, Türk halkının 
silahlı kuvvetlere olan güven duygusu-
nu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa 
olan sevgisini artırmaktır. Yurt dışında 
yaptığı gösterilerde ise yabancılar üze-
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TÜRK MİLLETİNİN CESUR KANATLARI 2016’DA DA DOPDOLU 
Önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında da yurt içi ve yurt dışında çok önemli organizasyonlarda izleyebileceğimiz 

Türk Yıldızları’nın bu yılki gösteri programı şöyle:

08 MAYIS 
Aksaray, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyeti

19 MAYIS
Samsun, 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı

22 MAYIS
Gaziemir/İzmir, 
TSK ve Havacılık 
Tanıtım 
Faaliyetleri

28 MAYIS
Karadeniz Ereğli, 
TSK ve Havacılık 
Tanıtım Faaliyeti 
ile Kültür ve 
Sanat Şenliği

29 MAYIS 
İstanbul’un Fethi

10-11 HAZİRAN
Hollanda Hava 
Kuvvetleri 
Kuruluş Günü 
Hava Gösterileri

19 HAZİRAN
Danimarka Hava 
Kuvvetleri Hava 
Gösterileri

25 HAZİRAN 
Kocaeli, 
Kurtuluş Günü 
Etkinlikleri

20 TEMMUZ 
K.K.T.C. Barış ve 
Özgürlük 
Bayramı

30 TEMMUZ
Elazığ, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

31 TEMMUZ
Malatya Kayısı 
Festivali 

07 AĞUSTOS 
Yozgat, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

13 AĞUSTOS 
Beyşehir/Konya, 
TSK ve Havacılık 
Tanıtım 
Faaliyetleri ile 
Göl Festivali

19 AĞUSTOS
Yalova, 
Atatürk’ün 
Yalova’ya Gelişi

21 AĞUSTOS
Akşehir/Konya, 
Milli Mücadele 
Onur Günü

28 AĞUSTOS
Gölbaşı/Ankara, 
Zafer Bayramı 
Kutlamaları 
Gösteri Uçuşu

30 AĞUSTOS
AKM/Ankara, 
Zafer Bayramı 
Tören Geçişi

02-03 EYLÜL 
Avusturya/
Zeltweg, 
Airpower-16 
Havacılık 
Festivali

08 EKİM 
Osmaniye, TSK 
ve Havacılık 
Tanıtım 
Faaliyetleri

09 EKİM
Adana, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

10 KASIM
Anıtkabir/
Ankara, 
Atatürk’e Saygı 
Uçuşu

rinde hayranlık ve caydırıcılık yaratmak-
tadır. Yapılan gösteriler sayesinde Türk 
Yıldızları halka mâl olmuş, sadece Hava 
Kuvvetleri’ne özgü bir tim değil, ülkenin 
tüm kurumlarına ait bir tim olmuş, ulusla-
rarası arenada ise Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kültür ve iyi niyet elçisi haline gelmiştir. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Türk Hava 
Kuvvetleri’nin halkla ilişkiler aracı olurken, 
Türk Hava Kuvvetleri’nin insan kaynakları 
yönetimine katkı sağlamış ve profesyo-
nellik, disiplin ve eğitim seviyesini gös-
termiştir.
“Akrotim” savaşta kullanılabilecek gücün 
barışta yumuşak güç olarak gösteril-
mesi anlamına geldiğinden Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin en etkin kullanabileceği ve 
dünyaca tanınmış bir yumuşak güç unsu-
ru olmuştur. Bu nedenle Türk Yıldızları, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ve Türk Hava Kuvvetleri’nin 
vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Akrotim faaliyetleri, barış ortamın-
da özellikle uluslararası hava gösterile-
rinde ülkelerin sahip olduğu teknoloji ve 
pilotlarının yeteneklerinin kıyaslandı-
ğı ortamlarda icra edildiğinden; akrotim, 
yerli teknolojik imkân ve kabiliyetler ile 
mevcut insan gücü tanıtımında etkili bir 
araçtır. Akrotimde başarılı olmak, bunun 
da ötesinde yaşamak; aralarında tam bir 

koordineyi gerektiren değerlere bağlıdır. 
Bunlardan ilki, uçuşun getirdiği özgürlük 
hissi, diğeri ise askerlik disiplinine ilave 
olarak, havacılık disiplini ile bütünleşmiş 
ve günlük yaşamdaki olağan işleri kap-
sayan kişisel disiplindir. Türk Yıldızları gibi 
seçkin ve atak bir ekibin içinde yer alan 
her bir üye, temsil ettiği görevi en müte-
vazi duygularla ve “Vatanını En Çok Seven 
Görevini En İyi Yapar” bilinciyle hiç bir 
egoya kapılmadan yerine getirmektedir.

ÇİZİYORUZ GÖKYÜZÜNE “VATAN” DİYE 
ATAN YÜREĞİMİZİ...
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünye-
sinde oluşturulan yedinci ve son akrotimdir. 
Dünyadaki sayılı süpersonik (sesten hızlı) 
jet uçağı kullanan akrotimlerden biri olma-
sının yanında sekiz savaş uçağı ile gösteri 
yapan tek timdir. Türk Yıldızları, tüm akro-
timler arasında bir defada bir milyondan 
fazla kişiye gösteri yaparak bu alanda ula-
şılması güç bir rekorun da sahibidir. 
Dünyanın en iyi akrotimlerinden biri ola-
rak gösterilen Türk Yıldızları, yaptıkları tüm 
hava gösterilerinde izleyicilerin büyük 
beğenisini kazanmış ve her yıl dünyanın 
çeşitli yerlerinden çok sayıda gösteri daveti 
alarak, katıldıkları hava gösterilerinin hem 
prestijini hem de seyirci sayısını artıran bir 
unsur olmuştur.
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Mayısta hizmete açılması planlanan Osman Gazi Köprüsü’nün, 27 milyar 
liralık ekonomik faaliyeti tetiklemesi bekleniyor.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ 
AÇILIYOR

/HABER /HABER

Dünyanın en büyük dördüncü 
asma köprüsü olan Osman Gazi Köprüsü’nün 

(Körfez Geçiş Köprüsü) mayıs ayında hizmete açılması 
planlanıyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun en kritik 

parçası olan Körfez Geçiş Köprüsü önemli bir ulaşım koridoru oluştu-
rulmasını sağlayacak. 11.4 milyar liraya mal olan otoyol projesinin ekonomik 

etkisinin 27 milyar lirayı bulması bekleniyor. Daha önce 4 saatte geçilen körfez 
çevresi yolu, köprünün devreye girmesiyle 4 dakikaya inecek. Toplam uzunluğu 

2 bin 682 metre olan dev köprünün iki kulesinin arasındaki mesafe 1550 metre. 36 
metre genişliğe sahip köprüde 3 gidiş, 3 dönüş olmak üzere toplam 6 şerit bulunuyor. 
Köprüde ayrıca bir de hizmet şeridi olacak. Köprü, İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 

3.5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinin de en önemli geçiş noktası. 
Toplam 113 tabliyesi bulunan Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti ise 6.3 milyar doları buluyor.

29 BİN İSTİHDAM
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yaptığı etki analizine göre projenin 27 

milyar liralık faaliyeti tetiklemesiyle bu ekonomik faaliyetin 11.3 milyar TL seviyesinde 
katma değer ortaya çıkaracağı ve 15 bin kişiye istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor. 

Otoyolun hizmete açılması ile bölgede üretkenlik artışı ortaya çıkararak ekonomik 
gelişmeye katkı sağlaması bekleniyor. Otoyolun bölge ekonomisinde büyü-

meye 2017 yılında yüzde 4 seviyelerinde başlayıp 2030 yılında yüzde 7 
seviyelerine kadar varan katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bu katkının 

2017 yılında 14 milyar TL; 2017-2030 yılları arasında, yıllık orta-
lama 4 milyar TL’yi bulması hesaplanıyor. Bu artışlardan 

kaynaklanan büyümenin, yaklaşık 14 bin kişiye 
istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.
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ARAZİ FİYATLARI VE NÜFUSA ETKİSİ 
Otoyolun hizmete açılacağı ilk yıllarda, Bursa’daki arazi 
fiyatları üzerindeki etkisinin, büyük illerde metrekare 
başına 20 TL rakamın ortalama 50 TL seviyesine çıkacağı 
tahmin ediliyor. Diğer iller yapılan tahminlerde ise, otoyo-
lun uzun vadede metrekare başına 15 ile 20 TL arasında 
bir artışı beraberinde getireceği öngörülüyor. Bölge nüfu-
su üzerindeki etkilere yönelik ölçümler, istihdam olanak-
larından beklenen artışların, bölgede, yeni yerleşimlerin 
oluşmasında itici bir faktör olacağını gösteriyor. Otoyolun 
işletmeye başlanacağı ilk yıllarda, nüfus artışı üzerindeki 
etkinin 15 ile 20 bin aralığında olacağı, 2030 yılına kadar 
ise bu artışın 40 binin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI 
TEKNİK BİLGİ
Ülkemizin en büyük ihracat limanına sahip ve nüfus 
yoğunluğu olarak 3. şehrimiz olan İzmir ve Ege Bölgesi’ni 
Marmaray’a kesintisiz erişimini sağlıyor. İstanbul-
Kocaeli-Yalova-Bursa- Balıkesir-Manisa-İzmir birbiri-
ne bağlayacak olan Osman Gazi Köprüsü ve bağlantı 
yolları dâhil Yap-İşlet-Devret projesiyle 384 km otoyol, 
49 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 433kilometre 
uzunluğunda olacak. Orhangazi Tüneli (2 x 3.590 =7.180 
m.) Orhangazi Tüneli’nde elektromekanik işleri ve BSK 
kaplama çalışmaları tamamlanmış işletmeye hazır hale 

HER SEKTÖRE BÜYÜK KATKI
Otomotiv: 1.5 milyar lira
Bölgedeki otomotiv ve yan sanayi sektörü çıktılarının, 
otoyolun hizmete açılması ile 2017-2030 yılları arasında, 
yıllık ortalama 1.5 milyar TL kadar büyüyeceği öngö-
rülüyor. Sektörün çıktılarındaki bu artış, yıllık ortalama 
yüzde 40’lık ilave bir büyüme, her yıl ek olarak ortalama 
30 bin motorlu aracın üretimi anlamına geliyor. Otomotiv 
ve yan sanayi sektörünün artan büyümesi, tedarik zin-
ciri içindeki faaliyeti tetikleyecek ve bölge ekonomisinde 
hareketliliği artırarak tüketimde de artış sağlayacak. Bu 
etkinin 2017-2030 yılları arasında, yıllık ortalama 3 milyar 
TL olması bekleniyor. Sektördeki doğrudan büyümeyle 
desteklenen istihdamın, 2017-2030 yılları arasında, yıllık 
ortalama 3 bin kişi olması öngörülüyor. Bunun yanında, 
artan dolaylı faaliyetlerle desteklenmesi beklenen ek 
istihdamın yıllık ortalama 3 bin 200 kişi civarında olacağı 
tahmin ediliyor.

Tekstil: 600 milyon lira
Tekstil, giyim ve deri sanayisinin çıktılarında 2017-2030 
yılları arasında, yıllık ortalama 600 milyon TL büyüme bek-
leniyor. Sektörün tedarik zinciri faaliyetlerden oluşacak 
dolaylı ve sektörde çalışanların harcamalarının artması ile 
oluşacak dolaylı etkiler ile birlikte sektördeki toplam çıktının 
2017-2030 yılları arasında, yıllık ortalama 1.5 milyar TL’ye 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Sektörde büyümenin, bölgesel 
Gayri Safi Katma Değer’e (GKSD) olumlu etkilerinin olacağı 
öngörülüyor. Etkinin, 2017’de 200 milyon TL ve 2030 yılına 
kadar yıllık ortalama 500 milyon TL civarında gerçekleşece-
ği belirtiliyor. Sektördeki doğrudan büyümeyle desteklenen 
istihdamın 2030 yılın kadar olan dönemde yıllık ortalama 
1.200 kişi seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, dolaylı ve 
uyarılmış faaliyetlerden doğacak ilave istihdamın, yıllık orta-
lama 2 bin kişi olacağı tahmin ediliyor.

Turizm: 500 milyon lira
Otoyol ile birlikte, 2017-2030 yılları arasında bölgedeki 
turizm hizmetlerinin değerinde yıllık ortalama 500 milyon 
TL’ye denk gelen bir artış öngörülüyor. Bu artış, talepte 
ortaya çıkacak yüzde 40’lık büyümeye denk gelen, yıllık 
ortalama 600 bin ilave yerli ve yabancı turistin gelmesinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkacak. Otoyol ile birlikte ortaya 
çıkacak olan coğrafi yakınlaşma sonucunda, turizm sek-
tördeki bu büyüme doğrudan ve dolaylı etkilerle bölgesel 
ekonomide, 2017-2030 yılları arasında yıllık ortalama 
1.1 milyar TL ilave büyümeye imkan sağlayacak. Turizm 
sektöründeki bu büyüme sonucunda, bölgesel GSKD, 
2030 yılının sonuna kadar yıllık ortalama 500 milyon TL 
büyüme gösterecek. Turizm sektöründeki büyümeye 
bağlı olarak bölgede, 2030 yılına kadar, tahmini yıllık 
ortalama 2 bin kişilik ek istihdam imkânı ortaya çıkması 
öngörülüyor. Dolaylı yollarla sağlanacak ilave istihdamın 
da, yine yıllık ortalama 2.000 kişi olacağı tahmin ediliyor.

getirilmiştir. Tünel şuanda ülkemizin en uzun tünel olma 
özelliğini taşıyor. Selçukgazi Tüneli’nde (2 x 1.250 =2.500 
m.) sağ ve sol tüpte kazı-destekleme çalışmaları tamam-
lanmış, nihai beton kaplama çalışmalarında % 95 seviye-
sine gelinmiştir. Belkahve Tüneli’nde (2 x 1.605 =3.210 m.) 
Sağ ve Sol tüpte kazı-destekleme ve nihai beton kaplama 
çalışmaları tamamlanmış olup, elektrik, elektronik ve 
elektromekanik işleri devam etmektedir. 
Altınova-Gemlik arasındaki 40 km.lik kesim Ocak 2016 
sonu itibariyle tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmiş 
olup, 21 Nisan 2016 tarihinde trafiğe açıldı. 2016 yılı mayıs 
ayı sonunda Gebze-Altınova (Orhan Gazi Asma Köprüsü 
dâhil), 2016 yılı sonunda ise Kemalpaşa Ayr.-İzmir ve 
Gebze-Bursa Otoyol kesiminin yapım çalışmalarının 
tamamlanarak trafiğe açılması doğrultusunda çalışmalar 
devam etmektedir.
Yapım çalışmalarının devam ettiği Gebze-Gemlik kesi-
minde % 94, Gebze-Orhangazi-Bursa kesiminde % 87, 
Kemalpaşa Ayr.-İzmir kesiminde  % 84 olmak üzere 
projenin tamamında % 62 fiziksel gerçekleşme sağlan-
dı. Gebze-Bursa kesiminde 12 adet, Bursa-Balıkesir-
Kırkağaç-Manisa kesiminde 6 adet, Kemalpaşa Ayr.-
İzmir kesiminde ise 2 adet olmak üzere toplam 20 adet 
viyadükten, Gebze-Bursa arasındaki 7 adet viyadük 
tamamlandı. Diğer 13 adet viyadükte çalışmalar devam 
ediyor.
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KÖRFEZ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER: 
 Otoyol projesiyle 8-10 saat olan İstanbul-İzmir arasın-

daki ulaşım yapılan 3-3,5 saate iniyor.

 Yatırım maliyeti 6 milyar 300 milyon dolar.

 Kamulaştırmalar (1 milyar 796 milyon tl) dâhil 12 milyar 
911 milyon TL harcama yapıldı. 

 İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun yapılmasıyla; Edirne 
-Kınalı-İstanbul-Ankara Otolyolu, İzmir-Aydın otoyolu 
birleşerek Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi’ne otoyol ağı 
ile bağlanmış olacak. 

 Yapımına Başlanan Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü dâhil) ve yapımı planlanan Çanakka-
le-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale 1915 Köprüsü dâhil) 
birlikte tüm Ege ve Marmara Bölgesi’nin otoyol enteg-
rasyonu tamamlanacak. 

 1.550 metre orta açıklığı. 

 2. 682 metre boyu. 

 Dünyanın en uzun 4. asma köprüsü Avrupa’nın ise 2. 
köprüsü.

 Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı’nın en 
büyük projelerinden biri olan İstanbul-İzmit Otoyolu ve 
Osman Gazi Köprüsü için bugüne kadar yüklenici 3 mil-
yar 900 milyon dolarlık iş yapıldı.

 Projede 700’ü mühendis olmak üzere 7.198 kişi çalışı-
yor. Yan sektörlerle birlikte çalışan sayısı 35 bin kişiyi 
aşıyor.   

 Projede 1.634 adet iş makinası çalışıyor.         

 Projede çalışanları maaşları, araç gereç giderleri ve 
imalat giderleri birlikte çevresine sağladığı ekonomik 
katkı yıllık 375 milyon lira. 

Köprünün son tabyasının yerleştirilmesi törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü olarak anılan köprünün 
isminin Osman Gazi Köprüsü olarak değiştirildiğini açıkladı.

/HABER /HABER
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BUNCA 
OTOMASYON 
SİSTEMİNİN 

HAYATIMIZA DÂHİL 
OLMASINA KARŞIN, 

YAPILACAK ÇOK FAZLA 
İŞİMİZ OLMAYA DEVAM 

EDİYOR.

Araştırmalar verimliliği artırmak için 
daha fazla değil, daha az çalışmamız 
gerektiğini gösteriyor. İsveç, yakın 
zamanda çıkan bir kanunla çalışma 
saatlerini düşürdü. Etkilerini yakında 
göreceğiz, o zamana kadar yazılımların 
yardımıyla verimliliğinizi artırabilirsiniz.
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DAHA AZ 
ÇALIŞMANIZI 
SAĞLAYACAK 
YAZILIMLAR

Keynesyen ekonominin kurucusu Maynard Keynes, 
1930’larda torunlarının neslinin haftada sadece 15 
saat çalışacağını söylüyordu. Ancak Keynes bu tah-
mininde yanıldı ve durum eskiye göre çok daha 

zorlu bir çalışma sistemini getirdi. Şu anda iş ve özel 
hayat sınırlarının giderek bulanıklaştığı bir sistemdeyiz. 
Artık 9-6 denilen, sabah 9’da başlayıp akşam 6’da biten 
bir mesai içerisindeki insan sayısının azaldığını 
görüyoruz. 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü’nün (OECD) 2014 yılında hazır-
ladığı ortalamasına göre  bir yılda 
bir insanın çalışma saati 1765 saat 
olması gerekirken, Türkiye’de bu 
rakam 1855. Rapora göre en uzun 
çalışma saatlerinin olduğu ülke de 
Türkiye. Türkiye’yi  Meksika, Güney 
Kore, İsrail ve Yunanistan izliyor.
Bunun Keynes’in bahsettiği özgür 
yaşam tarzından oldukça uzakta 
olduğunu söylemek için hesap yapma-
ya gerek yok. Bunca otomasyon sisteminin 
hayatımıza dâhil olmasına karşın, yapılacak çok 
fazla işimiz olmaya devam ediyor. Üstelik bunu yapmak 
için de gün içinde çok fazla zamanımız olmuyor.

YUNANİSTAN ÇALIŞTIKÇA KAYBETTİ
Daha çok çalışmanın ülkelerin ekonomisine iyi gelece-
ğini duyuyoruz, ancak elimizde bunu kanıtlayan bir veri 
bulunuyor mu? Yunanistan en çok çalışan ülkelerden 

birisi olmasına karşın, ekonomisi batık durumda… İsveç 
de Avrupa’nın en çok çalışanlar listesinin sonlarına yakın 
bir noktada. Kısa süre önce günlük çalışma saatlerini 
sekizden altıya düşürdüler. Sizce umursamazlar mı? Hiç 
de değil: Araştırmalar onların yanında.
Göteborg’da Toyota servis noktaları günde 6 saatlik çalış-
maya 13 yıl önce geçti. Bunun hem daha mutlu çalışanlar 

hem de daha düşük personel cirosu ortaya çıkartırken, 
kârlılığı da yüzde 25 artırdığını da ekleyelim. The 

Economist dergisinin araştırması ise ortalama 
çalışma saatlerini, çalışılan saat başı GSYİH 

(Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla) ile karşılaştırdı-
ğında, daha uzun saatlerin daha düşük 
üretkenlikle bağlantılı olduğu sonucunu 
kaydediyor.
Ancak aslında daha uzun saatler çalış-
manın daha çok iş yapılmasıyla sonuç-

lanması gerekmez mi? Bu mantıklı 
görünebilir, ancak çalışmak için daha çok 

saatimiz olması, bunları verimli bir şekilde 
doldurabildiğimiz anlamına gelmiyor.

SINIR HAFTADA 30 SAAT 
Avrupa Vakfı’nın bir raporu, esnek çalışma saatlerine 
ya da yarı zamanlı rollere sahip olanların daha mutlu ve 
verimli olduğunu gösteriyor. Harvard Business Review’in 
yayınladığı bir çalışma yöneticilerin 80 saatlik bir haftada 
kimin çalışıp kimin çalışma taklidi yaptığını ya da vakit 
öldürdüğünü anlayamadıklarını ortaya çıkarttı. Avrupa 
Vakfı’na göre verimlilik ve mutluluk için baraj çizgisi haf-

tada 30 saat. Bu Keynes’in tahmininin iki katı, ancak Batı 
ortalamasının önemli derecede altında…
Daha az çalışma saati ve yüksek verimliliğin bağlantısı 
yaklaşık 150 yıldır araştırılıyor. Şaşırtıcı olmayacak bir veri 
de, işkolik olmanın bizim için kötü olduğunu gösteren bir 
araştırma. Londra Üniversitesi Akademisi’nin araştırması, 
haftada 55 saat ve daha fazla çalışanların 35-40 saat 
arasında çalışanlara göre kalp krizi geçirme ihtimallerinin 
üçte bir oranında arttığını gösteriyor. Çok çalışan grubun 
koroner kalp rahatsızlığına sahip olma oranları da yüzde 13 
artıyor. Bir diğer bulgu ise, işle ilgili tükeniş (burnou) send-
romunun, gelecekteki yaşanabilecek stresle başa çıkmayı 
da zorlaştıracak sinirsel değişikliklere sebep olması.

ARAŞTIRMALARA KULAK VERİLMİYOR
Peki, neden bu kadar çok çalışıyoruz? Hem sağlığa hem 
işe hem de işverene olumsuz şeyler getiren bu sistemin, 
görünürde herhangi bir avantajı da yok. Neden bu araştır-
malara kulak vermiyoruz?
Burada siyaset, kültür, psikoloji ve teknoloji gibi faktör-
ler devreye giriyor. Bunları belki tek tek ele almak kolay 
ama hepsini bir arada tuş etmek galiba bizi zorluyor. Biz 
bu işin teknoloji tarafını ele alalım; 1970’lerde bir ofiste 
çalışanlar, acil bir durum hâlinde masa başında oldukla-
rından çalan telefonu açabilirlerdi. Ancak şimdi herkesin 
bir cep telefonu var ve bir durum olduğunda e-postalara 
bu cihazla ulaşılabiliyor. Bu da iş ve özel hayat sınırlarını 
ortadan kaldırıyor. Böylece bir mola vermenin gerçek bir 
mola olmaktan çıkması da söz konusu oluyor.

Bunun yanında sosyal baskı da mev-
cut. Bir yöneticiyseniz ve rakipleri-

nize bakarsanız, her birinin uzun 
süreler çalıştığını görürseniz, 
kendi çalışanlarınızın daha az 
çalışmasını kabul eder misiniz? 
Çalışan tarafında da durum 

değişmiyor, az sayıda kişi işi 
erken bittiğinde işyerinden çıkı-

yor ve yine de bunu olumlu karşı-
layan az kişi var.

İsveç’in bu kararı Avrupa’daki diğer ülke-
lerce yakından takip ediliyor, bunun faydalarını gördük-
leri takdirde, diğer ülkeler onu izleyerek domino etkisi 
yaratabilir.

DAHA AZ ÇALIŞMANIZI SAĞLAYACAK YAZILIMLAR

RescueTime
rescuetime.com
Orijinal olarak işten kaytarmayı 
önlemek amacıyla hazırlanan 
RescueTime, örneğin uzun bir süre 
bir Excel tablosuna baktığınızda 
alarm çalıyor. RescueTime sistemin 
arka planında çalışıyor ve hangi 
uygulamayı ne kadar süreyle 
kullandığınızı kayıt altına alıyor. 
Yazılımın hoş yanı, üretkenlik 
hedefleri belirleyebilmeniz, örneğin, 
‘bugün 6 saat boyunca işle ilgili 
uygulamaları kullanacağım’ 
diyorsanız, uygun bir hedef 
belirlemeniz mümkün. Bu hedefleri 
tamamladığınızda size bir e-posta 
gönderiyor. RescueTime’ı Facebook 
gibi dikkatinizi dağıtacak web 
sitelerini de engellemek için 
kullanabilirsiniz. Bunu ‘focustimes’ 
adlı özelliği etkinleştirerek 
yapabilirsiniz.

f.lux
justgetflux.com
Yazılımlar ara vermenizi tavsiye 
etse de, bilgisayarınızın 
karşısında saatlerce ara 
vermeden çalışmanız gereken 
iş günleri de hayatımızda ne 
yazık ki mevcut. Özellikle geç 
saatlere kadar çalışanların 
hayatını kolaylaştırmayı 
hedefleyen f.lux, günün saatine 
göre monitörün renklerini 
ayarlayarak, akşam ve gece 
saatlerinde daha sıcak tonların 
ekrana gelmesini sağlıyor. Bu 
da, parlak ekran ışığının 
azalmasına sebep oluyor. 
Bunun verimliliği artırdığı ya da 
yorgunluğu azalttığı konusunda 
elimizde kesin bir veri 
bulunmuyor, ancak daha 
dinlenmiş hissederseniz, 
kullanmaya devam edebilirsiniz.

WorkPace
workpace.com
Arka planda yaptıklarınızı 
izleyen bir başka yazılım olan 
WorkPace, buna karşın daha 
çok sağlığınızı düşünüyor. 
Ekran karşısında durmaya 
yeterince sık ve uzun ara 
vermenizi sağlamak 
amacıyla kullanabileceğiniz 
yazılımdaki grafikler, bir 
çalışma günü içerisinde ne 
kadar klavye ve fare 
kullandığınızı gösterebiliyor. 
WorkPace’in egzersizlerle 
ilgili bir yanı da var: Aralarda 
göz dinlendirmenizi sağlayan, 
vücudun alt kısmını 
çalıştırmayı ve üst kısım için 
farklı pozisyonlar gösteren 
özelliği daha sağlıklı bir 
çalışan olma yolunda size 
yardımcı olabilir.
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da yoğun çay, kahve ve sigara tüketimini beraberinde geti-
rebiliyor. Bu alışkanlıklar derideki kanlanmayı, dolayısıyla 
cildin canlılığını ve elastikiyetini olumsuz etkiliyor. Gece 
bilgisayar kullanımı uyku düzenini de bozuyor.” 

BİLGİSAYARDAN YANSIYAN IŞIN YÜZÜ NASIL 
YAŞLANDIRIYOR? 
Uzmanlar teknolojinin yüzümüzü 5-6 yıl yaşlandırdığı görü-
şünde. Çalışma hayatından sonra özel hayatımıza giren 
bilgisayar ve benzeri teknolojik cihazlara neredeyse mesai 
saatleri boyunca bakmak zorunda kalabiliyoruz. Bu kulla-
nım süresi, 30 yaşın altındaki bir kişinin yüzünü zamanla 35 
yaşındaki bir insanınkine dönüştürebiliyor. Özellikle hassas 
cilde sahip kadınlarda bu durum daha hızlı, etkili ve sık görü-
lüyor. Erken yaşlanma izleri kişinin sosyal ve özel hayatına 
negatif yansıyor. Sosyal aktivitelerden kendini yalıtma ve 

Estetik uzmanları, bilgisayar karşısında günde 10 saatten fazla  kalanların 
erken yaşlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. En çok etkilenen 

bölge ise doğal olarak göz çevresi ve yüz.
[ BERİL ŞEN ]

bilgisayarda daha çok vakit geçirme eğilimi doğuyor.
Peki, bilgisayardan yansıyan ışın yüzümüzde nasıl bir etki 
bırakıyor? Bilgisayardan yüzümüze iyonlayıcı ışınlar, statik 
elektrik yükleri, morötesi, kızılötesi ışınlar gibi birçok fizik-
sel iletiler gelmekte. Monitörden yayılan ultraviyole gibi 
zararlı ışınlar ve ısı, yüzümüzdeki hücrelerin DNA’sını olum-
suz etkiliyor. Deride ilk önce kuruma başlıyor. Yeteri kadar 
nemlenemeyen deride bu kez gevşeme ve aşağı doğru 
düşme ortaya çıkıyor. Burun ve yüz arasında oluklar olu-
şuyor. Gözaltı torbaları belirginleşiyor, göz kapaklarında 
sarkmalar olabiliyor. Yüz bölgesinin en hassas bölgesi olan 
göz çevresinde koyu siyahlaşmalar başlıyor, kaş düşmeleri 
görülebiliyor. Yüzde zamanla güneş lekeleri benzeri lekeler 
dahi oluşabiliyor. Bilgisayar ekranından kaynaklanan statik 
elektrik yüklerinin insan derisi üzerinde toplanmasıyla, bil-
gisayar operatörleri ve kadınlarda akne gibi deri hastalıkları 
ortaya çıkabiliyor. 

NELER YAPILABİLİR? 
Aşırı bilgisayar kullanımına bağlı yüz ve alt göz kapakların-
daki çökmelerin genellikle kremlerle geçici olarak gideril-

diğini belirten Plastik Cerrah Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, 
kremlere rağmen düzelmeyen sorunlarda ise devreye 

estetik cerrahinin girdiğini belirtiyor.  
Türkaslan, “Estetiğin yanında sağlıklı bir yüze 

kavuşmak için elmacık, yanak bölgesinden olu-
şan orta ve alt yüz kısmı yukarı doğru kalıcı 

olarak kaldırılır. Genel anestezi altında yapılan 
ve tam sonucu 2 haftada alınan bu cer-
rahi işlem ile alt göz kapakları da destekli 
hale getirilir. Yüzdeki yaşlanmayla oluşan ve 
yorgun bir ifade sergileyen gözaltı torbaları 
da basit ve kısa süren bir operasyonla yok 
edilir. Gevşeyen ve sarkan üst göz kapak-

ları ağırlık yaparak bilgisayar kullanıcısının 
görme işlevini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Hastanın 5. günde iyileşebildiği basit bir ope-
rasyonla sarkık göz kapakları toparlanmak-

tadır. Ortaya çıkan diğer erken yaşlılık belirti-
leri olan kaş düşüklükleri askılama işlemiyle, göz 

çevresinde ve kaş aralarında oluşan kırışıklıklar ise 
botoksla çözüme kavuşturulur.” diyor. 
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TEKNOLOJİ 
YAŞLANDIRIYOR!

Evde, işte, otobüste hatta yürürken bile zamanımızın 
çoğunu artık bilgisayar ve mobil iletişim cihazlarına 
bakarak geçiriyoruz. Özellikle sosyal paylaşım site-
leri bizi bu teknolojilerin neredeyse müptelası haline 

getirdi. Her bağımlılığın kötü bir tarafı olduğu gibi teknolojinin 
hayatımızda bu kadar yer etmesinin avantajları kadar deza-
vantajları da var. Bilgisayar ve diğer mobil iletişim cihaz-
larının ekranıyla uzun süre haşır neşir olmak sağlığımızı 
da olumsuz etkiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte elimizden 
düşürmediğimiz telefonlar, tabletler cildimizi erken yaşlan-
dırıyor. Bundan en çok etkilenenler ise orta yaş ve altındaki 
genç nüfus. 
Plastik cerrahi uzmanları son yıllarda genç nüfusta teknoloji 
bağımlılığı kaynaklı gözaltı çökmesi ve yüz bölgesinin düş-
mesi, gözaltında torbalanmaların oluşması gibi deformas-
yonların giderek arttığını belirtiyor. Bilgisayar kullanımının 
yüz ve göz çevresinde kalıcı deformasyon yarattığını belir-

ten Estetik ve Plastik Cerrah Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, 10 
saatin üzerinde bilgisayar monitörlerinden yayılan ışınlara 
maruz kalmanın gözaltı ve yüz bölgesinde erken yaşlanmayı 
tetiklediğine dikkat çekiyor.

EN ÇOK KİMLER RİSK ALTINDA?
Meslekleri yazılım ve internet ile ilgili olan, günde aralıksız 
10 saatin üzerinde bilgisayar karşısında zaman geçiren 
kişilerde, özellikle de kadınlarda risk olduğunu vurgulayan 
Türkaslan, bilgisayarın cilt üzerindeki etkisini şöyle anlatı-
yor: “Kadınların cildi erkeklere göre daha duyarlı bir yapıya 
sahip olduğu için dış etkenlere karşı daha reaksiyonel ve 
hassastır. Yoğun bilgisayar kullanımının, 30 yaşın altında 
henüz genç bir yüze sahip kadınların göz çevreleri ve yüz-
lerinde yol açtığı yaşlılık belirtileri, onların 35 yaşında gibi 
görünmesine neden olabiliyor. Gününün en az yarısını bil-
gisayar karşısında geçirmek, bazı insanlar için aynı zaman-
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METRODA ÜNLÜ VAR!
ÜNLÜ İSİMLER İSTANBUL TRAFİĞİNDEN KURTULMAK İÇİN ÇAREYİ 

TOPLU TAŞIMADA BULMUŞ DURUMDA. KİMİ GÖRÜNÜMÜNÜ 
DEĞİŞTİREREK METRO-METROBÜS KULLANIRKEN; KİMİ DE 

ALDIRIŞ ETMEDEN HALKIN ARASINA KARIŞIYOR.

[ BERİL ŞEN]

 Ünlü isimleri İstanbul trafiğinde lüks araçlarıyla 
görmek mümkün ya da son model motosiklet-
leriyle... Metro-metrobüs ise son yıllarda ünlü-
lerin en çok tercih ettiği toplu taşıma araçları 

olmuş durumda. Ulaşmak istediği yere daha kolay 
ve hızlı gitmek isteyen birçok ünlü ismi metroda 
ve metrobüste görmek mümkün. Ancak bu isimleri 
metro veya metrobüste görenler hayretlerini gizle-
yemiyor. Ülkemizde ünlü isimlere gösterilen yoğun 
ilgi nedeniyle birçok ünlü isim toplu taşıma araçlarına 
bu nedenle binmek istemiyor. Kimileri görünümle-
rini değiştirerek toplu taşıma araçlarını kullanırken 
kimi ise aldırış etmeden halkın arasına karışıyor. İşte 
onlardan bazıları…
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LEVENT ÜZÜMCÜ

ARABASINI SATTI
Avrupa Yakası dizisinde şöhreti 
yakalayan ünlü tiyatro sanatçısı 

Levent Üzümcü metrobüs 
kullananlardan. Anadolu 

Yakası’nda oturan ve işleri 
nedeniyle sık sık Avrupa 

Yakası’na otobüsle geçmek 
zorunda kalan tiyatro sanatçısı, 

iki arabasından birini satmış. 
“Gereksiz yere trafikte iki saat 
geçirmek yerine tek otobüsle 

karşıya geçiyorum.” diyen 
Üzümcü metrobüsün çok 

büyük rahatlık olduğunu 
belirtiyor. UFUK ÖZKAN

ARABA ALSA DA OTOBÜSE BİNECEK
‘Geniş Aile’ dizisinde Cevahir’i canlandıran Ufuk Özkan da 
toplu taşıma araçlarından yararlanan ünlü isimlerden. Sık 
sık vapura binen genç oyuncu, “Ünlü olsam da sosyal 
hayatım hâlâ aynı. Yarın araba aldığımda yine otobüse, 
vapura bineceğim.” diyor. 

BAŞAK SAYAN

HALKA KARIŞMAKTAN 
MUTLULUK DUYUYOR
Manken ve oyuncu Başak Sayan da 
şöhreti hazmetmiş ünlüler arasında. 
Arabası olduğu halde toplu taşıma 
araçlarını kullanan Sayan, halkın 
içine karışmanın kendisini mutlu 
ettiğini belirtiyor. Sayan, “Motor 
kullanıyorum ama karşıya geçmek 
için metrobüs en rahatı. Hiç 
gocunmadan otobüse de 
biniyorum, metroya da.” diyor.
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VATAN ŞAŞMAZ

ÖNCE REKLAMDA OYNADI
 3,5 yıl önce İETT’nin metrobüs 
tanıtımı için hazırladığı kamu 
spotunda rol alan ünlü sunucu 
Vatan Şaşmaz’ın da tercihi 
metrobüsten yana. Şaşmaz, 
“Aciliyetim olan durumlarda 
otomobilimi eşime verip metrobüse 
biniyorum. Eşim gideceği yere 
otomobille 2,5 saatte varırken ben 
metrobüsle 25 dakikada 
ulaşıyorum.” diyor. 
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ALTAN ERKEKLİ

AKBİLİNİ YANINDAN 
AYIRMIYOR

Usta tiyatro sanatçısı Altan 
Erkekli ise akbilini yanından 
ayırmayanlardan. Akbiliyle 

metro, metrobüs, vapuru 
kullandığını belirten ünlü isim 

kendisini görenlerin şaşırdığını 
anlatıyor: “Bazı arkadaşlarımız 

ulaşılmaz havalarda. Ben halkın 
içinden geldim. Her çarşamba 

Ortaköy’e pazara giderim. Beni 
metroda, metrobüste yolculuk 

yaparken ya da Akbil 
doldururken görenler film 

çekildiğini zannediyor.”
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HANDE ATAİZİ

KOLAY ULAŞIMI TERCİH EDİYOR
İstanbul’un yoğun trafiğinde hususi aracını 
kullanmak yerine metroyu tercih eden bir 
diğer ünlü ise sinema sanatçısı Hande Ataizi. 
Son olarak İstanbul Osmanbey Metro 
durağında görülen Ataizi, İstanbulkart’ı 
olmadığı için jeton almak zorunda kalmış. 
Ataizi metroyu her zaman tercih ettiğini ifade 
ederek, “Gitmek istediğim yere daha kolay 
gidebilmem için metroyla ulaşımı tercih 
ediyorum.” diyor. 

ARDA TURAN

METRO SELFİE’Sİ ÇEKTİRDİ
Temmuz ayında 41 milyon avroya 
dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden 
Barcelona’ya transfer olan Arda Turan, 
İstanbul’a geldiğinde en fazla metroyu 
tercih ediyor. Metroya bindiğinde 
hayranlarıyla da fotoğraf çektiren ünlü 
futbolcu, çektiği fotoğrafları sosyal 
medyada ‘metrobüs-metro selfiesi’ 
olarak paylaşıyor. 
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BİROL NAMOĞLU

METRONUN MÜDAVİMİ
Gripin grubunun solisti Birol 
Namoğlu da metronun 
müdavimlerinden. Geçtiğimiz 
günlerde Nişantaşı’nda 
metrodan çıkarken 
görüntülenen ünlü solist, 
“Yoğun İstanbul trafiğinden 
kurtulmak için metroyu tercih 
ediyorum. Metro canımız; o 
olmasa yanmıştık.” diye 
konuştu. 

SAFİYE SOYMAN

SIK SIK METRO KULLANIYOR
Senenin yarısını İstanbul yarısını 
Ankara’da geçiren ünlü sanatçı Safiye 
Soyman, metroyu sıkça kullananlardan. 
Halkla iç içe bir hayat yaşadığını belirten 
ünlü isim, “Geçen gün arabamla 
Osmanbey’den geçerken trafiğe 
takıldım. Arabadan inip metroya bindim. 
Halkın içine karıştım. İnsanlar beni 
görünce şaşırdı. Burnu havada 
sanatçılar geride kaldı.” diyerek artık 
daha fazla ünlünün toplu taşıma tercih 
ettiğine dikkat çekiyor. 

İZZET YILDIZHAN

AKBİL KARTINI 
MUHABİRLERE GÖSTERDİ

Metrobüsü en sık kullanan 
isimlerden biri de ünlü türkücü 

İzzet Yıldızhan. Geçtiğimiz 
günlerde metrobüs durağında 

beklerken görüntülenen 
Yıldızhan, muhabirlere ‘akbil 

kartını’ göstererek toplu taşımayı 
tercih ettiğini gösterdi. Metro ve 

metrobüsü çok sık kullandığını 
belirten ünlü türkücü, toplu 

taşımanın İstanbul trafiğinde çok 
büyük bir nimet olduğunu 

belirtiyor. 
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MEHMET ALİ ERBİL

ÇAREYİ METRODA BULDU
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de toplu 
taşıma kullananlardan. Geçtiğimiz 
günlerde otomobiliyle saatlerce trafikte 
sıkıştıktan sonra çareyi metroda bulan 
Erbil, metrodaki fotoğraflarını Instagram 
sayfasında paylaşmıştı. Metroda 
olduğunu esprili bir dille anlatan ünlü isim, 
paylaşımın altına ‘Metroda sapık var!’ notu 
düşerek takipçileriyle paylaştı.   



/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI

[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]

Hemen onun TCDD Genel Müdürlüğü tarafında Gazi’nin, daha 
sonra İsmet Paşa’nın yurt gezilerinde kullandığı Beyaz Tren’in 
Gazi’ye mahsus vagonu da arada bir yorgun kirpiklerini kaldı-
rıp ne oluyor diye yükselen binaya temaşa etmektedir.
Bu bahsi uzatmayalım, Ankara Gar binasından garın diğer 
tarafındaki Demiryolu Müzesi’ne, biraz ilerideki ek hizmet 
binalarına, burada çalışan demiryolculara, garın yolcula-
rına, delilerine, güvercinlerine, kedilerine, gar restorandaki 
yabancı konuklara, tekrar geriye dönersek gar ile yaşıt Gar 
Gazinosu’nun üst katına ve kulesine, kulesindeki saate kadar, 
Ankara’da demiryollarının, trenlerin sorulduğu bu mekânlar 
yeni gara “neler oluyor bize” gözüyle bakmaktadır.
Hoş, yüksek hızlı terenler Eskişehir’e, Konya’ya, İstanbul’a 
işlemeye başladıktan sonra bu “neler oluyor bize” hay-

Başlık “Eski yar şöyle dursun/Can kurban yenisine” 
türkü dizelerinden mülhem oldu ama, o kadar da 
değil, illa bir tren garına canı kurban edeceksek önce 
Sirkeci’ye ederiz, Ankara söz konusu olunca da önce 

eski gara ederiz lakin, yenisine de bir diyeceğimiz yoktur, 
illa bir şey diyeceksek iyi, der geçeriz.
Bu “iyi” lafı bakınız neyi çağrıştırdı; vaktiyle Rahmetli 
Demirel’e, “Türkiye’nin durumu nasıl?” diye bir sual tevcih 
etmişler, Demirel o kendine özgü üslubuyla cevap ver-
miş: “Tek kelimeyle söylersek eyi, iki kelimeyle söylersek 
eyi değil!” Güldük geçti, çağrışımın da hakkını vermiş 
bulunduk, ne diyorduk, hadi canımız bizde kalsın, güzel 
bir denemecikle tarih düşelim ve diyelim ki, ey okuyucu, 
Türkiye’nin ilk ve dört başı mamur Hızlı Tren İstasyonu 

reti, elbette sevinçten çiçek açan bir dille az önce saydı-
ğım binaların, müştemilatın, canlı cansız varlıkların dilinde 
dolaşmış, “iyi ki oluyor” vezninde sadece Ankara’da değil, 
Türkiye’nin demiryolu olan her ilinde, demiryolu bekleyen 
her köşesinde yankılanmıştır.
Bu kadar uzatmaya ne gerek vardı birader, anlaşılan Ankara 
Gar havzasına yeni bir har yapılıyor, boyu yüksek, enda-
mı iyi, hepsi bu değil mi diyeceğinizi biliyorum da hepsi 
bu değil… Bağlantılarıyla, hizmet alanlarıyla, iş yerleriyle, 
konaklama ve kültürel alanlarıyla Yüksek Hızlı Tren Garı, 
Ankara tarihinin de Ankara demiryolu tarihinin de önemli bir 
kilometresini oluşturuyor.
Hele bir hizmete açılsın, sen o zaman gör türküyü: 
“Eski gar şöyle dursun/Giderim yeni gara…”

yap işlet devret modeliyle Ankara’ya yapılmaktadır. Son 
günlerde sabahtan akşama değişiklik fark edilecek şekil-
de bir hızla daha görünürleşmekte, endamı edası, boyu 
boşu daha bir ortaya çıkmaktadır. Eski banliyö peronları 
üzerine, Celal Bayar Bulvarı ile Ankara Gar arasına modern 
çizgilerle inşa edilen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı eski, 
daha eskisine göre yeni Ankara Garı hayret ve ibretle 
izlemektedir. 
Sadece garı izlese iyi, Anadolu Bağdat Demiryolları direk-
siyon binası olan, Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Hazretleri’nin 
ikamet ettiği bina olarak hizmet veren, günümüzde bu 
özelliğiyle tanınan, Gazi’nin Fikrîye Hanım’ın şahsi eşya-
larının da sergilendiği demiryolları müzesi de hayret ve 
ibretle izlemektedir. 
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Türkiye’nin ilk ve dört başı mamur Hızlı Tren İstasyonu yap işlet devret 
modeliyle Ankara’ya yapılmaktadır. Son günlerde sabahtan akşama 

değişiklik fark edilecek şekilde bir hızla daha görünürleşmekte, endamı 
edası, boyu boşu daha bir ortaya çıkmaktadır.

ESKİ GAR ŞÖYLE DURSUN… BAĞLANTILARIYLA, 
HİZMET ALANLARIYLA, 

İŞ YERLERİYLE, KONAKLAMA 
VE KÜLTÜREL ALANLARIYLA 
YÜKSEK HIZLI TREN GARI, 

ANKARA TARİHİNİN DE ANKARA 
DEMİRYOLU TARİHİNİN DE 
ÖNEMLİ BİR KİLOMETRESİNİ 

OLUŞTURUYOR.
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Sosyal medyada 13 yaş ve üzerinde olanlar sosyal payla-
şım sitelerine üye olabiliyor. Dünya genelindeki uygulama 
da bu yönde... Ancak herhangi bir şekilde kimlik denetimi 
yapılmadığı ve başvurular beyana tabii olduğu için de küçük 
çocuklar yaşlarını büyüterek sosyal paylaşım sitelerine üye 
olabiliyor. Uzmanlara göre küçük yaştaki çocukların arka-
daşlık kurması hırsızlık, dolandırıcılık ve çocuk kaçırma gibi 
sonuçlara yol açabiliyor. 

İNTERNETTEN 400 ARKADAŞ!
İnternet Geliştirme Kurulu yakın zamanda 9-16 yaş çocuklar 
arasında bir anket çalışması yaptı. Buna göre dokuz yaşındaki 
bir çocuk internetten 400 arkadaş edinebiliyor. Yapılan anke-
tin amacı 9-16 yaş grubunda olan çocukların internet üzerin-
deki sosyal paylaşımlarını kullanma alışkanlık-
larının ortaya çıkarılması. Araştırma 9-16 
yaş arası 524 çocukta gerçekleş-
tirilmiş. Çocukların yüzde 38’i 
her gün bir kere, yüzde 30’u 
her gün bir kereden fazla ve 
yüzde 23’ü ise haftada bir 
kereden fazla interneti 
kullandığı ortaya çıkmış. 
Çocukların yüzde 84’ü 
şimdiki arkadaşlarıyla 
iletişim kurmak, yüzde 
32’si sosyal paylaşım 
sitelerinde neler olduğu-
nu görmek, yüzde 31‘i eski 
arkadaşlarını bulmak, yüzde 
28’i ise arkadaşlarının ve diğer 
kişilerin neler yaptığını öğren-
mek için sosyal paylaşım 
sitesi kullandığını belirtmiş. 
Bu mecralarda çocukları 
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bekleyen tehlikeler ise oldukça fazla… Çocuklar mesajlar 
ya da e-postalarla ya hakarete uğruyor ya da cinsel olarak 
istismar edilmeye çalışılıyor. İnternette pornografik içerikle-
rin yanında şiddet içerikli ve madde bağımlılığına özendiren 
görseller ve videolar çocukların istemeden de olsa karşıla-
şabileceği içerikler olarak yoğun şekilde bulunuyor. 

ÇOCUKLAR TUZAKLARA AÇIK
Bunların yanı sıra zararlı yazılımlar, casus yazılımlar, virüsler, 
fidye yazılımları gibi birçok tehdit bunlardan kaçınma yön-
temlerini bilmeyen çocukları hedef alıyor. Ayrıca internet 
üzerinden ilgi çekici birçok reklam mevcut… Bu reklamlarda 
çöpçatanlık ve kumar siteleri gibi yerlerden kişisel bilgilerini 
veren çocuklara yönelik uygunsuz içerikler ve reklamlar 

da paylaşılabiliyor. Çocuklar bu tuzaklara oldukça açık 
yapıdalar. Çeşitli zaafları kullanılarak kandırabil-

diklerinden dolayı onları korumak da yine 
ebeveynlere düşüyor. Bu yaştaki çocuk-

ların mahremiyet algıları olmadığı için 
yüz yüze konuşulan her şeyin onli-

ne ortamda da söylenebileceği-
ni düşünüyorlar. Sosyal ağlarda 
aktif hesabı bulunan çocuklar 
kimi zaman aşırı paylaşım yapa-
rak kendileriyle ilgili birçok bilgiyi 
ortaya saçıyor. Kötü niyetli kişiler 
bu bilgileri takip ederek istismara 

kalkışabiliyor. 
Çocuk gelişim uzmanları bu gibi 

durumlarda çocukları korumanın 
ebeveynlerin elinde olduğunu belir-
tiyor. Bunun için ebeveyn kontro-

lü olan anti virüs programlarının 
tercih edilmesi gerektiğine dikkat 
çekiliyor. 

Araştırmalar çocukların yüzde 93’ünün çevrimiçi olduğunu söylüyor. 
Tedbir alınmadığı takdirde sanal ortamda çocuklar birçok tehdide açık. 

ORTAM SANAL 

TEHLİKE GERÇEK!
[ BERİL ŞEN ]

İnternet hayatımızın vazgeçilmezleri arasına gireli 
uzun zaman oldu. Fiziksel ihtiyaçlarımız dışında nere-
deyse her işimizi internetten yapıyoruz. Özellikle son 
yıllarda gelişen akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar 

sayesinde internette geçirilen zaman daha da arttı. Özensiz 
ve gelişigüzel kullanımlar, çocuklar başta olmak üzere tüm 
insanlar için bir sorun olmaya başladı. Özellikle çocuklar, 
ergenler ve gençler için bu sorun daha büyük. Bir çocuk 
sosyal medya üzerinden tanımadığı biriyle arkadaşlık kura-
bildiği gibi argo sözlere, yaşına uymayan görsellere de maruz 
kalabiliyor. Akıllı telefonlarda, tabletlerde oynanan oyunlarda 
ise sakıncalı içerikli reklamlarla karşılaşabiliyor. Aynı zaman-
da siber zorbalığa da maruz kalabiliyor. İnternetteki ücretli 
içeriklere erişmek için aşırı para harcayabiliyor ya da aldatı-

larak bankacılık verilerini siber korsanlara kaptırabiliyor. Peki, 
tehlike bu kadar büyükken internet ve sosyal medyanın 
zararlarından çocuklarımızı nasıl korumalıyız? 

ÇOCUKLARIN YÜZDE 93’Ü ÇEVRİMİÇİ 
Araştırmalar 12-17 yaş arası çocukların yüzde 93’nün çev-
rimiçi olduğunu gösteriyor. Türkiye’de internet abone sayısı 
artarken kullanıcıların yaşı düşüyor. Artık ilkokul ve orta-
okul çağlarında internet yaygın olarak kullanılıyor. Tedbir 
alınmadığı takdirde çocuk sanal ortamda sadece sokakta 
olabileceği sanılan birçok olumsuzlukla karşılaşabiliyor. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2015 yılında internet 
abone sayısının 48,6 milyona ulaştığını açıkladı. Bu sayı bir 
önceki yıla göre yüzde 18 artmış durumda. 

ÇOCUKLARI İNTERNETİN ZARARLARINDAN NASIL KORURUZ?
 Çocuklarınızın internet aktivitelerini gözlemleyin. Şifre 

ayarlayın ve çocuklarınızın buradaki aktivitelerini gözlem-
leyebildiğiniz zamanlarda internette dolaşmalarına izin 
verin. Bilgisayar kullanımı konusunda kesin kurallar belirle-
yin. En fazla iki saat zaman verin. 

 İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. Kişisel 
bilgilerini yabancılarla ve sosyal medyada paylaşmamaları 
gerektiğini anlatın.

 Suçlular tarafından kolaylıkla kullanılabilen web kamerası-
nı kontrol edin. Kullanmadığınız zamanlarda web kamerası-
nı çıkarın ya da üzerini örtün. Sizin bilginiz olmadan ya da 
bilgisayarınız istismara uğradığında web kameranıza eri-
şebilen kötü amaçlı yazılımlar vardır. Çocuklarınıza sadece 
tanıdıkları arkadaşları ya da aile fertleri ile kamera kullan-
malarına izin verin.

 Sosyal medya üzerinde, siz ya da çocuğunuz bilgilerini “Herkes” 
ya da “Arkadaşının Arkadaşı” şeklinde paylaşımda bulunuyorsa, 
bilgilerinize kimin ulaştığı ile ilgili kontrolü kaybedersiniz.

 Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sistemini güncel tutun.
 Mutlaka güncel bir anti virüs yazılımı kullanın.
 İnternette paylaştığınız bilgiler kolayca silinmez. Bir fotoğ-

raf sildiğinizde ya da sosyal medya hesaplarınızı komple 
kapattığınızda bile bu verilerin sonsuza kadar silindiğini 
düşünmeyin. Fotoğraflarınız ve bilgileriniz başka birinin 
bilgisayarına kayıt edilmiş olabilir. Çocuklar ve ebeveynler 
hangi fotoğrafları ve bilgileri paylaşacağını iyice düşünme-
lidirler.

 Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Bu tür yazılımlarla 
aileler, çocuğun yaşına göre belirlenebilen koruma filtrele-
ri kullanabiliyor. Aileler bu filtrelerle pek çok değişik kate-
gorideki web sitelerine erişimi engelleyebiliyor.

 İnternet girişlerini evin ortak alanına taşıyın. Çocuğunuz 
mümkün olduğunca görebileceğiniz bir yerde bilgisayara 
girmeli. 

 Çocuğun benlik saygısının gelişmesi için onunla nitelikli zaman 
geçirmek ve ortak aktiviteler yapmak son derece önemli. 
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Teknoloji artık hayatımızın her alanına hitap ederek 
yaşamımızı kolaylaştırıyor. Sağlık sektörü de geliş-
me gösteren alanların başında geliyor. Özellikle son 
zamanlarda tanıştığımız giyilebilir teknoloji ürünleri 

sağlık sektöründe de çok önemli yenilikleri bizlere getiriyor. 
Örnek vermek gerekirse, bel ağrısı çekenler için bel fıtığı 
kemeri, astım hastalarının daha rahat nefes alması için geliş-
tirilen uygulamalar, diz ağrısı çekenler için akıllı çözümler, 
hastalığı içeriden fetheden akıllı haplar, göz hastalıklarına 
daha çabuk çare bulan akıllı lensler, alzheimer ve ülser has-
taları için özel sensörler ve bandajlanmış yaranın enfeksiyon 
kapıp kapmadığını anlayan akıllı yara bantları... Bunlar sadece 
bu alanda geliştirilen ürünlerden bazıları. Üretici firmalar ve 
inovasyon geliştirenler, üniversiteler artık günümüzde bu 
alana yönelmiş durumda. 

BEL FITIĞI KEMERİ...
Yapılan araştırmalara göre 10 kişiden 8’i hayatında bir kere de 
olsa bel ağrısı çekiyor. Günümüzün en önemli problemlerinden 
biri olan bel fıtığına alternatif bir çözüm de Korelilerden geldi. 
Dünyada ilk defa ‘dikey hava baskısı’ teknolojisi kullanılarak 
üretilen ‘hava ile çalışan bel fıtığı kemeri’ insan hayatını daha 
konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bel ağrılarında yeni nesil 
teknolojik bir ürün olan kemer, şimdiden bel fıtığı tedavisin-
deki başlıca terapi yöntemleri arasına gireceğe benziyor. Elle 

portatif olarak şişirilebilen 
ürünün ana çalışma pren-
sibi, belkemiğini çekerek 
disklerin arasını genişlet-
me yönünde. Günde 3 kez 
olmak üzere 40 dakika kulla-
nılan kemerin özelliği, bele takıl-
dıktan sonra içindeki hava basıncıyla 
dikey olarak şişmesi ve böylelikle omurgayı, leğen kemiğini 
destekleyecek şekilde uzatarak esnetmesi. Bu esneme sıra-
sında portatif kemer, omurlar arası disk kayması yaşayan 
birinde 1’den 5’e kadar olan diskler arasında 3 mm boşluk 
bırakıyor, çıkartıldığında ise omurganın uygun pozisyonunu 
yeniden almasını sağlayarak bel ağrısını azaltıyor.

ASTIM HASTALARI DAHA RAHAT NEFES ALACAK
Günümüzde astım pek çok kişinin sağlık problemi. Özellikle 
kapalı alanlarda ya da havasız ortamlarda sizi oldukça rahat-
sız edebiliyor ve çantanızda mutlaka ilacınızı bulundurma-
nız gerekebiliyor. HealthCareOriginals şirketi buna güzel bir 
çözüm geliştirdi. Automated Device for Asthma Monitoring 
and Management adındaki ürün, astım hastalarının solunum 
yönetimini kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Bu ürün henüz 
piyasaya sunulmadı, tasarım ve üretim aşaması devam edi-
yor. Sitede yer alan bilgilere göre cihaz, solunum problemi 
yaşayan kişinin nefes alıp verimi konusunda gerçek zamanlı 
bir veri takibi yapacak. Akıllı telefonunuza indireceğiniz bir 
mobil uygulama ile bunu takip edebileceksiniz. Eğer bir astım 
durumu oluşursa giyilebilir olarak tasarlanan bu ürün sizi 
uyaracak ve günlük değerler, tedavi planları, görüntüler, izle-
meler, semptomların tedavisi hakkında bilgi verecek.
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Üretici firmalar ve inovasyon geliştirenler, üniversiteler artık günümüzde 
sağlık alanına yönelmiş durumda. 

YENİ TREND: 
GİYİLEBİLİR SAĞLIK
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DİYABET İZLEME SİSTEMİ...
Günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri olan diyabet 
için de giyilebilir bir yöntem geliştirildi. Sağlık sektörünün 
önemli firmalarından Abbott Diabetes Care, diyabet hastalığı 
olanlar için glikoz izleme sistemi geliştirdi. Sistemin işleyişini 
şöyle anlatalım; ilk olarak kolun üst kısmında arka tarafa bir 
sensör yerleştiriliyor. Bu sensör 14 gün boyunca glikoz bil-
gilerini hafızasına kaydediyor. Bu giyilebilir sağlık ürününde 
glikoz testlerinde parmakların iğne ile delinmesine de gerek 
kalmıyor. Bu da diğer giyilebilir ürünler gibi bir mobil uygulama 
yardımıyla aktive ediliyor. Mobil uygulama sayesinde hafızaya 
kaydedilen bilgileri hasta doktora gittiği zaman doktor ince-
leyebiliyor. Uygulama aynı zamanda egzersiz ve uygun diyet 
yoluyla diyabeti kontrol etmek için hastalara yemeleri 
gereken gıdalar hakkında da bilgi veriyor. 

BU SENSÖR SİZİ HAREKETE GEÇİRİYOR
Yaş ilerledikçe karşılaşılma olasılığı olan 
hastalıklardan biri de ülser. Bilim adamla-
rı şimdiye kadar yaptıkları araştırmaların 
sonuçlarında hareketsizlik ve sürekli otur-
manın ülsere neden olabileceğini söylüyor. 
Hastanelerde, yaşam tesislerinde ve bakı-
mevlerinde yaygın olarak görülen ülserle ilgilen 
Leaf Healthcare adlı şirketin geliştirdiği bir sensör 
bu hastalığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Nasıl mı? Ürünün 
üzerinde yer alan sensör, zamanı geldiğinde hareket etmeniz 
ve böylece dolaşımın sağlanması için sizi uyarıyor. Üç eksenli 
ivmeölçer kişinin bulunduğu pozisyonu belirleyerek dön-
meleri için onlara uygun şekilde yardımcı oluyor. Dönüş ve 
hareket esnasında doku basıncını optimize ederek çalışıyor. 
Monitör hastaya yerleştirildiğinde, eğer hasta yanlış hareket 
ederse bakıcı veya doktor tarafından uyarılıyor ve doğru 
hareketleri göstermek için yardımcı olunuyor. Şimdilik hasta-
neler ve sağlık kuruluşları için tasarlanmış olan bu ürün, yakın 
bir zamanda evde de kullanılacak şekilde revize edilecek.

ALZHEIMER HASTALARINA ÖZEL...
Hafıza kaybı ve denge bozukluğu Alzheimer’ın en önemli 
iki semptomunu oluşturuyor. Clevercare firmasının geliş-
tirdiği GPS SmartSole adlı ürün, hafıza kaybı yaşayan 

DİZ AĞRILARINA AKILLI ÇÖZÜM
Eğer diz ağrısıyla ilgili sıkıntılarınız varsa Quell Relief’in geliş-
tirdiği yine kendi adını taşıyan bu akıllı dizlik tam da size göre. 
İşlevsel bir ürün olarak ön plana çıkan Quell Relief, diğer giyi-
lebilir ürünlerde olduğu gibi bir mobil uygulamaya bağlı ola-
rak çalışıyor. Burada kullanılan yenilikçi teknoloji de oldukça 
güzel. Ürünün üzerinde gömülü olan sensörler sizin sağlık 
durumunuzla ilgili bilgileri depoluyor. Üründe desteğin içine 
yerleştirilen bir elektrot var. Burayı kayışla sıktığınızda ve 
dıştaki düğmeye bastığınızda ürün aktif hale geliyor. Daha 
sonrasında ise uyku ve terapi olmak üzere iki farklı başlık 
altında sorununuzu çözmeye yardımcı oluyor. Bu iki zaman-
lama tamamen sizin tercihinize bağlı. Kronik ağrıların büyük 
bir bölümü uykunuzu yeterince alamamanızdan 
kaynaklanıyor. Bu ürün de sizin uyku düzeni-
nizi takibe alarak sorunlarınızı çözmenize 
yardımcı oluyor. Ürünün terapi özelliğinde 
ise sizin ne kadar süre egzersiz yaptığını-
zın haftalık olarak verileri tutuluyor. 

AKILLI HAPLAR HAYATIMIZI 
DEĞİŞTİRİYOR
Sağlık alanında beklenen gelişmelerden biri 
de tabi ki haplar tarafında oldu. Zira insanla-
rın beklentileri de bu yöndeydi. Proteus Digital 
Health firması, The Helius adında, uzun yıllar kullanılabilecek 
bir akıllı hap geliştirdi. Helius kişinin büyük önem taşıyan sağlık 
bilgilerini izlemek için kullanılan ve hap şeklinde tüketilen bir 
ürün olarak dikkat çekiyor. Hapın kaydettiği bilgiler eş zamanlı 
olarak Helius’un mobil uygulaması üzerinden izlenebiliyor. 
Helius doktora, hastanın ilaçlarını zamanında alıp almadığını ve 
tedaviye karşı hastanın verdiği tepkileri de gösteriyor. Bu akıllı 
haplar sayesinde eğer evde ters bir durum oluşursa, doktor 
bunu izleyebiliyor ve hastayı uyarabiliyor. Gerekirse de daha 
acil bir durumun oluşmaması için hastaneye çağırabiliyor. 
Şu anda klinik test aşaması devam eden bu ürün, ev tabanlı 
sürümleri ile profesyonel hastane sürümleri olmak üzere 2 
farklı şekilde yakın bir zamand piyasaya sunulacak. Gelecekte 
de daha büyük sağlık problemlerine yönelik sürümlerinin 
olması bekleniyor. 

hastaların biraz daha bağımsız olabilmelerini sağlayan bir 
alarm görevini üstleniyor. Bu giyilebilir ürün sayesinde 
hastalar, kendi işlerini kendileri yapabilecek hale geliyor. 
Hasta bakıcı ya da hastanın bakımını üstlenen aile bire-
yi, hastanın ne zaman nerede olduğunu takip edemiyor 
olsa da clevercare sayesinde hastalar tehlikeli bir alana 
yaklaştıklarında kendilerine bildirim gidiyor. Clevercare 
aynı zamanda Alzheimer hastalarını ne zaman ilaçlarını 
almaları gerktiği, günlük yapılması gereken işleri ve kapıyı 
kilitlemeleri gerektiği konusunda da uyarıyor. Ayakkabı 
tabanına gömülerek çalışan bu ürün sayesinde sevdik-
lerinizin an be an nerede olduğu bilgisini telefonunuzdan 
kontrol edebilirsiniz.

PARLAYAN YARA BANDI
Vücuttaki açık yaraların tedavisinde önce-

likle bölge temizliği yapılır. Ardından 
dışarıdan enfeksiyon kapmaması için 
pansuman uygulanarak bandajlanır. 
Böylece vücut enfeksiyon savaşına gir-
meden bölgenin iyileşme süreci kolayca 

tamamlanır. Ancak bazı durumlarda her 
ne kadar dikkatli olunursa olunsun, böl-

gede enfeksiyon gelişimi ortaya çıkabilir. 
University of Brighton, enfeksiyon riskini en 

aza indirgemek için parlayan bir yara bandı geliştirdi. Bu 
bant görünüş itibariyle sıradan bantları andırsa da, içe-
risinde yararlı olabilecek teknoloji parçacıklarını içeriyor. 
Jel gibi etken madde ile birlikte kullanılan bandaj, bakteri 
odaklı zararlı oluşumların temas etmesi halinde üzerinde 
bulunan insan sağlığı ile uyumlu floresan eklentisi yeşil 
renge dönüşüyor. Böylece yara bölgesinde enfeksiyonun 
oluşup oluşmadığı kolaylıkla teşhis edilebiliyor.

AKILLI LENSLER İLE BERRAK GÖRÜŞLER
Göz sağlığı da diğer alanlar kadar önemli. İhmal edildiği zaman 
kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Günümüzde göz hastalıklarını 
tedavi etmeye yönelik kullanılan teknolojiler oldukça gelişmiş 
durumda. Geçmişten beri kullanılan lensler aslında ilk giyile-
bilir ürünlerden sayılabilir. Günümüzde bu lensler geliştirilerek 
tedavi yöntemini oldukça kolay hale getiriyor. İnovasyonun 
kahramanları arasında yer alan Google da giyilebilir teknoloji 
alanında sağlık sektörüne yöneldi. Şirket, diyabet hastaları 
ve numaralı gözlük kullanan insanlar için akıllı kontakt lensler 
geliştiriyor. Ve burada da İsviçre merkezli Novartis ilaç şirke-
tiyle ortak olarak çalışıyor. Kişilerin gözyaşının alınıp glikoz 
seviyesine bakılarak çeşitli ölçümlerin yapılabildiği bu ürün 

yakın bir zamanda piyasaya sunulacak.

MEME SAĞLIĞINA AKILLI KORUMA
Tüm hastalıkların önemli olduğu gibi meme 

sağlığı da dikkat edilmesi gereken bir alan... 
Eğer dikkat edilmezse ve düzenli kontroller 
yapılmazsa çok ciddi hastalıklara yol açabi-
liyor. Teknolojiyle entegre bir şekilde gelişen 

tıp sektörü bu alanda oldukça ilerlemeler kay-
detmiş durumda. Son olarak da giyilebilir ürün-

ler kategorisine dahil edilecek bir ürün Cyrcadia 
Health firması tarafından üretildi. iTBra adındaki bu 

ürün bir akıllı sütyen özelliğini taşıyor. Meme sağlığını takip 
eden bu sütyendeki gömülü sensörler kanser olasılığına karşı 
uyarmak için meme dokusundaki koşulları takip ediyor. Akıllı 
telefona yüklenen mobil uygulama ise hastayla ilgili tüm 
bilgileri kaydediyor ve meme 
sağlığı ve bakımı konusunda 
koçluk yapıyor. ITBra piya-
saya sürüldüğü sırada 
500 hastanın üzerinde 
test edildi ve yüzde 
87 oranında başa-
rılı oldu.
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GÜNÜMÜZÜN EN YAYGIN SAĞLIK 
SORUNLARINDAN BİRİ OLAN DİYABET İÇİN 

DE GİYİLEBİLİR BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLDİ. 
DİYABET HASTALIĞI OLANLAR İÇİN GLİKOZ 

İZLEME SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ.
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Shodan arama motoru üzerinden interne-
te bağlı cihazlar üzerinde yapılan hızlı 
bir tarama MRI tarayıcılarından kar-
diyoloji ekipmanına, radyoaktif 
tıbbi ekipmandan diğer kayıt-
lı ilgili cihazlara yüzlerce cihazı 
ortaya çıkardı. Bu bulgu, kaygı 
verici bazı sonuçlar doğuruyor: 
Bu cihazlardan bazıları hala 
Windows XP gibi kapatılmamış 
açıkları olan eski işletim sistem-
lerinde çalışıyor, bazılarınınsa 
herkese açık kılavuzlardan kolay-
ca bulunabilecek öndeğer parolaları 
var. Bu açıklardan yararlanan suçlular, 
bir cihazın arayüzüne erişip cihazın çalış-
ma biçimini etkileyebilir.

KLİNİĞİN YEREL AĞININ İÇİNDE 
Yukarıda değinilen senaryo, siber suçluların kliniğin kritik alt-
yapısına erişmek için kullanabilecekleri yollardan biri. Ancak, 
ilk akla gelen ve en mantıklı yol, kliniğin yerel ağına saldırmak. 
Araştırma sırasında, kliniğin Wi-Fi bağlantısında bir açık bulundu. 
Zayıf bir iletişim protokolü aracılığıyla yerel ağa erişildi. Kliniğin 
yerel ağından yararlanan Kaspersky Lab uzmanı, daha önce 
Shodan’da bulunan bazı tıbbi cihazlar buldu. Ancak bu kez ekip-
mana erişmek için parola kullanılması bile gerekmedi çünkü 
yerel, tıbbi cihaz uygulamaları ve kullanıcılar için ağ güvenilen bir 
ağdı. Bir siber suçlu, tıbbi bir cihaza bu şekilde erişebilir. 
Ağı daha yakından inceleyen Kaspersky Lab uzmanı, bir tıbbi 
cihaz uygulamasında yeni bir açık buldu. Kullanıcı arayüzüne, 
siber suçlulara hastaların klinik geçmiş ve tıbbi analiz, ayrıca 
adres ve kimlik bilgisi gibi kişisel bilgilerine erişim verebilecek 
bir komut kabuğu konmuştu. Dahası, bu uygulama tarafından 
kumanda edilen cihazların tümü bu açıktan yararlanılarak 

Bir Kaspersky Lab Global Research & Analysis Team 
(GReAT-Global Araştırma ve Analiz Ekibi) uzmanı, 
güvenlik açıklarını ve bunların nasıl giderileceğini keş-
fetmek için özel bir klinikte gerçek bir saha araştırması 

yürüttü. Tıbbi cihazlarda hastaların kişisel verilerinin çalın-
masının yanı sıra tıbbi cihazların kullanımına yönelik de riskler 
yaratabilecek çok ciddi açıklar bulundu. 
Modern bir klinik, oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Üzerlerinde bir işletim sistemi ve kurulu uygulamalar bulu-
nan bilgisayarları da kapsayan gelişkin tıbbi cihazları vardır. 
Doktorlar bilgisayarlara bağımlıdır ve tüm bilgiler dijital bir 
formatta saklanır. Bunlara ek olarak tüm sağlık teknolojileri 
de internete bağlıdır. Dolayısıyla korsanların gerek tıbbi cihaz-
lara, gerekse hastane BT altyapılarına odaklanmış olması hiç 
şaşırtıcı değil. 
Bu tür olayların en yeni örnekleri ABD ve Kanada’daki 
hastanelere karşı düzenlenen fidye yazılımı saldırıları oldu. 
Ancak kötü amaçlı topyekûn bir saldırı, suçluların modern 
bir hastanenin BT altyapısından yararlanma yollarından 
yalnızca biri. 

KLİNİKTEL HEDEFTE
Klinikler hastaları hakkında kişisel bilgiler saklar. Ayrıca, çok 
pahalı ve tamir etmesi ve değiştirmesi güç olan ekipman kullan-
maları, şantaj ve veri hırsızlığı için boy hedef haline gelmelerine 
neden olabilir. Tıbbi bir kuruluşa yönelik başarılı bir siber saldı-
rının sonuçları detaylarda değişebilir ancak her zaman tehlikeli 
bir durumdur. Burada aşağıdakiler söz konusu olabilir: Hasta 
kişisel verilerinin hırsızlık amacıyla kullanılması: bilgilerin üçüncü 
taraflara satılması veya klinikten hastalarla ilgili hassas bilgilerin 
iadesi için fidye istenmesi; hastalarla ilgili analiz sonuçlarının ve 
teşhislerin kasıtlı olarak çarpıtılması; tıbbi cihazlarda oluşabilecek 
hasar; bu, hastalara fiziksel olarak zarar verebileceği gibi kliniğin 
de büyük mali kayıplara uğraması; kliniği itibarının zedelenmesi…
Bu araştırmayı yürütürken Kaspersky Lab uzmanının yakın-
dan incelemeye karar verdiği ilk şey dünya çevresinde şu anda 
kaç tıbbi cihazın internete bağlı durumda olduğunu anlamaktı. 
Modern tıbbi cihazlar, bir işletim sistemi olan tam işlevsel bil-
gisayarlardır ve bunların çoğunun İnternet ile bir iletişim kanalı 
bulunur. Suçlular bunları hackleyerek bu bilgisayarların işlevle-
rine müdahale edebilir.

/GÜVENLİK /GÜVENLİK

HASTANEYİ NASIL 
HACK’LEDİM!

Tıbbi cihazlarda hastaların kişisel verilerinin çalınmasının yanı sıra tıbbi cihazların 
kullanımına yönelik de riskler yaratabilecek çok ciddi açıklar bulundu.

sekteye uğratılabilirdi. Bu cihazlar arasında MRI tarayıcıları, 
kardiyoloji ekipmanı, radyoaktif ve cerrahi cihazlar bulunuyor. 
Birincisi, suçlular cihazın çalışma biçimini değiştirebilir ve has-
talara zarar verebilirdi. İkincisi, suçlular cihazın kendisine hasar 
vererek hastaneyi çok büyük bir mali zarara uğratabilirdi.
Kaspersky Lab’in GReAT ekibinin kıdemli araştırmacısı Sergey 
Lozhkin şu yorumlarda bulundu: “Klinikler artık yalnızca doktor-

lar ve tıbbi cihazlardan oluşmuyor; BT hizmetlerini 
de kapsıyor. Bir kliniğin dâhili güvenlik hizmet-

lerinin işlerliği, hasta verilerinin güvenliğini 
ve cihazların çalışırlığını etkiliyor. Tıbbi 

yazılım ve ekipman mühendisle-
ri, hastaların hayatını kurtaracak 

ve koruyacak yararlı tıbbi cihazlar 
tasarlamak için büyük çaba har-
cıyor, ancak bazen bu cihazla-
rı yetkisiz erişimden korumayı 
tamamen unutabiliyorlar. İş yeni 
teknolojilere geldiğinde, güvenlik 

sorunları araştırma ve geliştirme 
(ARGE) sürecinin daha ilk aşamasın-

da ele alınmalı. BT güvenlik şirketleri, 
güvenlik sorunlarını gidermeye bu aşa-

mada yardımcı olabilir.” 
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PEKİ , NE YAPMALI?
Kaspersky Lab uzmanları, klinikleri yetkisiz erişimden 
korumak için aşağıdaki önlemlerin hayata geçirilmesini 
öneriyor:

 Tüm dış bağlantı noktalarını korumak için güçlü parola-
lar kullanın;

 BT güvenlik politikalarını güncelleyin: zamanında yazı-
lım düzeltmesi yükleme yönetimi ve güvenlik açığı 
değerlendirmeleri geliştirin;

 Yerel ağdaki tıbbi cihaz uygulamalarını, güvenilen böl-
geye yetkisiz erişim durumundan korumak için parola-
larla koruyun; 

 Altyapıyı sağlam güvenlik çözümleriyle kötü amaçlı 
yazılım ve hackleme saldırıları gibi tehditlerden koru-
yun; 

 Kritik bilgileri düzenli aralıklarla yedekleyin ve çevrim-
dışı bir yedek kopyası tutun.

KASPERSKY LAB 
UZMANI, BİR TIBBİ CİHAZ 

UYGULAMASINDA YENİ BİR 
AÇIKLAR BULDU: BİRİNCİSİ, 

SUÇLULAR CİHAZIN ÇALIŞMA BİÇİMİNİ 
DEĞİŞTİREBİLİR VE HASTALARA ZARAR 

VEREBİLİRDİ. İKİNCİSİ, SUÇLULAR 
CİHAZIN KENDİSİNE HASAR VEREREK 

HASTANEYİ ÇOK BÜYÜK BİR 
MALİ ZARARA 

UĞRATABİLİRDİ.
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1 Nisan’da devreye giren dördüncü nesil iletişimdeki LTE Advanced teknolojisi, 
operatörlerin fiber altyapısıyla ve kablosuz ağlarla birleşerek mobil interneti eskisinden 

10 kata kadar hızlandırarak 1 Gbit/sn seviyesine getiriyor. Ancak yüksek hızdan 
faydalanabilmek için telefonunuzun desteklemesi şart. 

4.5G’Lİ EN HIZLI TELEFONLAR

[ AYTUN ÇELEBİ ]

Suya dayanıklılık özelliğini bir furyaya dönüştürme başarısı-
nı gösteren Xperia serisinin son modeli olan Z5 Premium, 
5,5 inçlik geniş ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Telefo-
nun 801 ppi’lık (inç kare başına 801 piksel) ekran çözünürlü-
ğü bu sayfalardaki  en yükseği .  Dolay ıs ıy la görüntü 
açısından gözle görülür bir fark yaratıyor. Sekiz çekirdekli 
Snapdragon 810 işlemci, 3 GB bellek, 32 GB depolama 
alanı ve bellek kartı ile 200 GB ek alan desteği sunan telefo-
nun kamerası 23 MP çözünürlüğe sahip. Firmanın en yeni 
algılayıcısını kullanan LED flaşlı kamera, optik görüntü 
sabitleme özelliği taşıyor ve ağır çekim video çekebiliyor. 
Saniyenin binde üçünde otomatik odaklama yapan Exmor 
RS algılayıcı, 4K video kayıt edebiliyor. Sony Xperia Z5 Pre-
mium, 4.5G için Cat6 desteği sunuyor ve siyah, gri ile altın 
renklerinde satılıyor.

SONY XPERIA Z5 PREMIUM

Samsung’un bir süredir yan yüzeyi de ekrana çeviren Edge 
modellerinin en günceli S7 Edge, telefon ekranını her iki yana 
da şık bir eğimle uzatıyor. Bu yan yüzeyler ana ekran kapalıy-
ken de bilgi vermek ya da kısayollarla çeşitli işlemleri gerçek-
leştirmek amacıyla kullanılabiliyor. Telefonda 5,5 inçlik 4K 
çözünürlüklü ekran, dördü 2,3 GHz dördü de 1,6 GHz hızın-
daki sekiz çekirdekli işlemci, 4 GB bellek, 32 GB depolama 
alanı ve 200 GB kart desteğinin yanı sıra, 12 MP’lik çift lensli 

otomatik odaklamalı kamera gibi özellikler mevcut. Kamera-
nın hareketli panorama çekim yapabilmesi, düşük diyafram 
ile aydınlık sonuçlar alması kadar 4K video desteği de öne 
çıkıyor. Cat9 ile en yüksek hızda 4.5G destekleyen telefonda-
ki Samsung Knox adlı özel güvenlik çözümü, telefondaki veri-
leri şifreleyebiliyor ve sürekli güncellenerek cihaza koruma 
sağlıyor. S7 Edge, siyah, gri, beyaz ve altın renk seçenekleri-
ne sahip.

SAMSUNG GALAXY S7 EDGE



Önceki nesil ile ulaştığı en büyük ekran boyutu olan 5,5 inçi 
koruyan Apple, 6S Plus’ta artık bir bilgisayar performansı ver-
diğini söyleyebileceğimiz A9 işlemcisini kullanıyor. Böylece 
iPhone 6 ile ulaştığı boyuta çok daha yüksek performans ekle-
miş oluyor. Bunun karşılığında, önceki modele göre yüzde 70 
genel performans, yüzde 90 da grafik performansı artıyor. 
Ekrandaki dokunuşlara göre farklı işlemler yapabileceğiniz 3D 
Touch özelliği de bu telefonla karşımıza çıkıyor. 3D Touch ile 
örneğin basma yoğunluğunuza göre bir metni kopyalamak 
gibi işlemler yapılabiliyor. Sağlam alüminyum alaşımlı kasası-
nın arka yüzünde 12 MP’lik bir kamera mevcut. Bununla Full 
HD çözünürlükte 120 fps hızındaki ağır çekim videoların yanı 
sıra, 4K çözünürlükte 30 fps hızında video çekmek mümkün. 
Bu modelin daha ufak ekranlı 6S’e göre bir farkı da, optik 
görüntü sabitleme ile hareketli anlarda dahi net video ve 
fotoğraflar çekebilmesi. Telefon gümüş ve uzay grisine ek ola-
rak altın ve roze altın renklerinde satılıyor.

APPLE  iPHONE 6S PLUS

Özellikle tasarım üzerinde ince çalışan Tayvan merkezli üretici-
nin en yeni telefonu, ışık ilhamıyla eğik kesimli kenarlara sahip 
metal gövdenin ön yüzünü tamamen camla kaplamış. 5,2 inç 
büyüklüğünde 4K çözünürlüklü bir ekrana sahip olan telefon, 
Qualcomm’un Snapdragon 820 işlemcisini kullanıyor. Android 
telefonlardaki en yeni nesil Snapdragon olan işlemci, hızlı şarjı 
yanı sıra, sanal gerçeklik özellikleriyle de çarpıcı. 4 GB belleğe 
ve 64 GB depolama alanına sahip cihaza, bellek kartı ile 200 GB 
alan eklenebiliyor. HTC 10’da firmanın önem verdiği özellikler-
den birisi de kamera olmuş. 12 MP’lik kamera otomatik odakla-

mada lazer kullanarak son derece hızlı çekim imkânı sunarken, 
geniş açılı objektifiyle kadraj rahatlığı sağlamanın yanında, 4K 
video ve optik görüntü sabitleme özellikleriyle de dikkat çekiyor. 
Cat 9 özelliği telefonun en yüksek hızda (450 Mbps/sn) mobil 
iletişim kurabilmesini sağlıyor. HTC 10, siyah, gri ve altın renkle-
rinde satışa çıkacak.

HTC 10

Farklı bir telefon kullanmak isteyenler, LG’nin en yeni nesil 
modelini mutlaka incelemeli. Arkadaş adı verilen modülleri 
eklenerek farklı özellikler kazanabilen ya da özellikleri gün-
cellenebilen bir telefon olan G5, sadece firmanın değil tüm 
büyük telefon üreticilerine bakarsak, piyasaya çıkmış ilk 
modüler telefon modeli olarak adlandırılabilir. Telefon, alt 
kısmından aşağı doğru çekilerek ikiye bölünebiliyor, bura-
dan da yeni modül eklemek mümkün oluyor. Pilinin değişti-
rilebilmesinin yanı sıra, 360 derecelik kamera, Bang & 
Olufsen ile ortak hazırlanan Hi-Fi ses sistemi firmanın 
‘Arkadaşlar’ olarak adlandırdığı modüllerden bazıları. 
Tamamen metal gövdeli ve 5,3 inç 4K çözünürlüklü ekrana 
sahip olan LG G5, Snapdragon 820 işlemci, 4 GB bellek, 16 
MP arka ve 8 MP ön kamera, kart ile 200 GB ek yapılabilen 
32 GB depolama alanı gibi özellikler taşıyor. Android 6.0 
işletim sistemli ve Cat9 ile en yüksek hızda 4.5G destekle-
yen telefon, siyah, gri ve altın renklerde satılacak.

LG G5

Son yıllarda üreticiler en üst modelle-
rine bir alternatif model daha üretme-
ye başladılar. Neredeyse her üretici 
bu modelleri üretmeye devam ediyor; 
bu açıdan bakıldığında, LG G5 SE için 
LG G5’in daha ekonomik olanı diyebi-
liriz. Bu sebeple farklılıklar üzerinden 
incelemekte fayda var; 5,3 inçlik Quad 
HD çözünürlüklü ekranda ve kasada 
değişiklik yok. LG G5 SE, sekiz çekir-
dekli ve yüksek işlemci hızlarına sahip 
S n a p d r a g o n  8 2 0  y e r i n e  y i n e 
Qualcomm’un dört çekirdekli  ama 
biraz daha düşük hızdaki Snapdra-
gon 652 işlemcisini kullanıyor. Değiş-
meyen diğer özellikler arasında 32 GB 
depolama alanı, 200 GB’a kadar mic-
roSD kart desteği, 16 MP kamera ve 
modüler yapı geliyor. LG G5 SE henüz 
piyasaya çıkmadığı için açıklanan 
öze l l i k ler i  bununla s ın ı r l ı ,  ancak 
4.5G’de en az Cat6 (300 Mbps indir-
me) desteği olması bekleniyor.

LG G5 SE



Tanıtılması üzerinden zaman geçmiş olsa da, Microsoft’un 
Nokia markasını devre dışı bıraktıktan sonra piyasaya çıkan 
en üst modeli olan Lumia 950 XL, güçlü özellikleri ile Windows 
işletim sistemi kullanmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. 
5,7 inçlik Super AMOLED ekranı 4K çözünürlüğe ulaşarak 
büyük bir ekran isteyenlere hitap ediyor. 950 XL, sekiz çekir-
dekli Snapdragon 810 işlemci, 3 GB bellek, 200 GB genişletile-
bilen 32 GB dâhili depolama ve 4.5G için Cat6 mobil iletişim 
özelliklerini taşıyor. Siyah ve beyaz renklerdeki cihazın 20 
MP’lik arka kamerası iddialı. 30 fps hızında 4K video kayıt 
eden telefon, Full HD’de 60 fps çekim yapabiliyor. Windows 

10’un Continuum adlı özelliği, telefonu bilgisayara dönüştür-
me fikrini benzersiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Lumia 950 XL’i 
TV ya da monitör gibi bir görüntü birimine bağladıktan sonra, 
klavye ve fare eklemek yeterli. Bundan sonra Windows 10, bir 
bilgisayardakinden farksız bir şekilde kullanılabiliyor. 

MICROSOFT LUMIA 950 XL
Samsung’un amiral gemisinin aslın-
da S7 Edge ile oldukça benzer oldu-
ğu düşünülüyor ama arada ciddi 
farklar mevcut.  Öncel ik le ekran 
daha ufak, 5,1 inçlik alanda Quad 
HD çözünürlük sunuluyor. Sekiz 
çekirdekli Exynos 8890 işlemcisi ve 4 
GB belleği ile bilgisayar performansı 
sunmaya aday bir cihazdan bahse-
diyoruz. IP68 sertifikası ile su sıçra-
malarına ve toza dayanıkl ı  olan 
cihaz, cam gövde ve alüminyum yan 
yüz ile sağlam bir his veriyor. Siyah, 
gri, beyaz ve altın renklerinde satılan 
cihazda hızlı şarj ve kablosuz şarj 
özellikleri bulunuyor. 12 MP’lik arka 
kamerası optik görüntü sabitleme 
özelliği ile titreşimsiz çekim yapıyor. 
30 fps hızında 4K video çekebilen 
S7’nin 64 GB depolama alanı mic-
roSD yuvası sayesinde 200 GB artırı-
labiliyor. Telefon, Cat9 ile en yüksek 
4.5G hızına erişme imkânı veriyor.

SAMSUNG GALAXY S7

Akıllı telefonlarda kameranın ne kadar önem taşıdığını hepi-
miz biliyoruz. Her üretici yeni modellerinde kamerasının ne 
kadar iyi olduğundan bahsediyor ama P9’u bu konuda ayrı 
tutmak lazım, zira firma çıtayı yükseltmek için dersine çalışmış. 
Öyle ki, telefondan çok fotoğraf makinesi diyebileceğimiz bir 
cihazdan bahsediyoruz. P serisinin dördüncü modeli, 5,2 inç-
lik Full HD ekrana, Kirin 955 sekiz çekirdekli işlemciye, 3 GB 
belleğe, bellek kartıyla 128 GB artırılabilen 32 GB depolama 
alanına sahip. Cat6 mobil iletişim destekleyen telefon, mobil 
bağlantıda 300 Mbit/sn indirme hızı destekliyor. Yakında 
daha yüksek özelliklere sahip P9 max modelini tanıtacak 
firma, bu modelde 12 MP çözünürlüklü iki kamera kullanmış. 
Lazer otomatik odaklamalı bu iki Leica kamera, arka üst kısım-
daki parmak izinin de üstüne, telefonun sol üstüne konumlan-
dırılmış. Bunlardan birisi renkli diğeri ise monokrom çekim 
yapıyor. Bunların birleşimi ile detay, renk ve derinlik artırılıyor. 
Kamera Full HD çözünürlükte 60 fps hızında video kayıt edebi-
liyor. 8 MP’lik ön kamerasında da lazer otomatik odaklama 
kullanan P9, sadece gri renkte satılıyor. 

HUAWEI P9
Çok büyük telefonları kullanmak size konforlu gelmiyorsa, 
buna karşın güçlü özellikleri olan, şık bir cihaza sahip 
olmak istiyorsanız, yeni iPhone’u gönül rahatlığıyla tercih 
edebi l i rs in iz .  iPhone 6s ’n in  4 ,7  inç  büyük lüğünde 
750x1334 piksel ile HD’den yüksek çözünürlüklü bir 
ekranı bulunuyor. 3D Touch özellikli ekran dokun-
madaki baskıyı da algılayarak farklı komutlar 
çalıştırabiliyor. 16, 64 ve 128 GB kapasitele-
rinde satışa sunulan telefonun 12 MP’lik 
arka kamerası çif t  LED f laş i le düşük 
ışıkta da iyi sonuçlar alabiliyor. Önceki 
modellere göre daha hızlı çalışan par-
mak izi okuyucusu ise cihazın ve uygu-
lamaların güvenliğini sağlıyor. iPhone 6s 
Plus’taki A9 işlemcisini kullanan telefon, Cat6 
desteği sayesinde 300 Mbps mobil internet hızı-
na erişebiliyor. iPhone 6s’i gümüş, uzay grisi, altın ve 
roze renklerde satın alabilirsiniz.

APPLE iPHONE 6S
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190 bin avroluk başlangıç fiyatına sahip Maserati 
Levante, Türkiye’de ikisi benzinli olmak üzere üç motor 
seçeneğiyle müşterilerinin beğenisine sunuluyor. 
FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Yeni SUV 

modelimizi, Türkiye’de birçok Avrupa ülkesinden önce satışa 
sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maserati Levante, dünya 
genelinde henüz yollara çıkmadan çok yoğun ilgi görüyor. Bu 
sene Türkiye için ayrılan 50 adetlik Maserati Levante modeli 
kotamızın yarısını şimdiden sattık. Kalan 25 adet Masereti 
Levante için ise çok yoğun talep alıyoruz.” dedi. Adını hafif 
esintiden ansızın şiddetli bir fırtınaya dönüşebilen bir Akdeniz 

İç mekan tasarımı ise Maserati’nin geniş araçlarından 
esinlenilerek oluşturulmuş ve Levante’nin SUV karakteri ile 
uyumlu olan bir dizi yenilikçi çözümleri de içeriyor.

ÜSTÜN YOL TUTUŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP
Levante’nin şasisi; her bir Maserati için olağan olan üstün 
asfalt performansı, tutunma seviyesi, düşük yüzeylerde 
üstün yol tutuş ve mükemmel off-road performansı özel-
liklerini bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Zengin stan-
dart ekipman seviyesiyle dikkat çeken yeni SUV’un tüm 
versiyonlarında; farklı sürüş modlarına gore elektronik ola-

rak uyarlanabilen sertlik ve yükseklik ayarlı havalı süspansi-
yon sistemi, akıllı dört çeker  teknolojisi Q4 ve markanın yeni 
SUV modeli için optimize edilen 8 kademeli otomatik şanzı-
man standart olarak sunuluyor. Vites topuzunun bitişiğinde 
yer alan anahtarda üç sürüş modu butonu (I.C.E. -Increased 
Control & Efficiency- Yükseltilmiş Kontrol ve Yeterlilik-, 
Spor ve Off-road) bulunuyor. ‘Spor’ ve ‘off-road’ modları, 
Levante’nin çift karakterini gözler önüne sererken, sadece 
bir tuşa basarak, Levante’yi spor ve dinamik bir binek araç-
tan kabiliyetli ve konforlu bir off-road aracına dönüştürmek 
mümkün. 

rüzgarı olan Levante’den alan Maserati Levante, net ve akıcı 
yüzeylerden oluşan tasarımıyla Maserati markasını ve onun 
İtalyan karakterini çok iyi yansıtıyor. Agresif ön tasarım, iki 
bölüme ayrılan yeni ikonik ön farlara ev sahipliği yaparken, 
üst bölüm markanın karakteristik ön ızgarasıyla bağlantı 
kuruyor. Maserati’nin karakteristik tasarım imzasını net bir 
şekilde taşıyan Levante’de ön çamurluğa entegre üç adet 
havalandırma kanalı, ‘Saetta’ logolu trapezoit C sütunu ve 
çerçevesiz kapı camları ön plana çıkıyor. Arka kısma damgasını 
vuran eğimli arka cam ve aerodinamik hatlar ise tipik yüksek 
performanslı spor otomobil unsurları olarak dikkat çekiyor. 

Tofaş çatısı altında Ferrari ve Maserati markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten 
FerMas, İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin lüks ve sportif SUV modeli 

Levante’yi satışa sundu

MASERATI’NİN LÜKS 
SUV’U LEVANTE

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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YENİ BİR ‘SEN’ İÇİN, YENİ TIGUANMAZDA MX-5 FARKI

Mazda’nın efsane roadster modeli Mazda MX-5 Türkiye’de... 
Mazda MX-5, büyük ölçüde azaltılmış ağırlığı, sürücü odaklı 
tasarımı ve eşsiz  ‘Jinba-ittai’ sürüş keyfi hissi ile dikkat çekiyor.

Dördüncü nesil MX-5, SKYACTIV teknolojisi ve KODO-hareketin ruhu 
tasarımına sahip araçlardan oluşan yeni nesil araç serisinin altıncı 
modeli... 1.5 litre SKYACTIV-G ve 2.0 litre SKYACTIV-G manüel şanzı-
man ile birlikte sunulan Mazda MX-5 saf roadster sürüş keyfi sun-
ması ve bir milyon adet üretime yaklaştığı şu günlerde, Türkiye’de 
büyük ilgi gördü. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, 

Mazda MX-5’in Türkiye’deki satış hedefinin, bu yıl için 80 adet oldu-
ğunu ve 35 adet ön satış teslimatı beklediklerini iletti. Lansmana özel 
olarak Mazda MX-5 modeli 102 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuldu. Yeni Mazda MX-5, kendinden önce gelen üç nesilden 
daha agresif bir görüntüye sahip. Ultra verimli benzinli motoru 
(131PS ve 160PS) barındıran SKYACTIV teknolojisine sahip yeni MX-5, 
geniş bir modern aktif güvenlik ve bağlantı sistemleri sunuyor. MX-5 
aynı zamanda hafif sadelik ve saf sürüş keyfi sunma hedefine sadık 
kalınarak, üçüncü nesil modelden 100 kg hafif olarak üretildi. 

Volkswagen’in MQB platformunda üretilen ilk SUV modeli olan 
Yeni Tiguan, yenilikçi dinamik tasarımı, artan boyutları, geniş 
motor yelpazesi, yükselen standart donanım seviyesi ve sun-

duğu yeni teknolojiler ile Volkswagen tutkunlarının beğenisine 
sunuluyor. ‘Yeni sen’ sloganıyla tanıtılan Yeni Tiguan, daha fazla 
sürüş konforu, dinamizm ve stil ile gerçek bir SUV deneyimini birleş-
tiriyor. Volkswagen markasının SUV aracı Yeni Tiguan, Berlin’de 
düzenlenen uluslararası lansmanla tanıtıldı. Yeni Tiguan mayıs ayı-
nın ilk haftası itibariyle, 1.4 TSI BMT 125 PS Trendline Manuel şanzı-
man seçeneği 85 bin 300TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar 

teslim satış fiyatları ile satışa sunulacak. 1.4 TSI ACT BMT 150PS 
Trendline DSG seçeneği ise 100 bin 700 TL’ye alınabilecek. Dizel 
motor seçeneklerinden olan 1.6 TDI SCR BMT 115PS Manuel Trendli-
ne 98 bin 200 TL’ye, Comfortline donanımına sahip 2.0 TDI SCR BMT 
150 PS 4MOTION DSG versiyonu ise 152 bin 300TL’ye satın alınabile-
cek. 2.0 TDI SCR BMT 150 PS 4MOTION DSG versiyonunun Highline 
donanımı ise 166.300TL’lik tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile 
sunulacak. 1.6 TDI SCR BMT 115PS Manuel motor seçeneği Haziran 
ayında, diğer tüm motor seçenekleri ise mayıs ayı içerisinde sahip-
leri ile buluşacak.

CLA 200 AMG SCORE EDITION
Mercedes-Benz tarafından ilk olarak 2013 yılında piyasaya 
sunulan ve dört kapılı coupé tasarımı ile yeni bir segmentin 
öncülüğünü yapan CLA modelinin Score Edition donanım 

paketi Türkiye pazarına sunuldu. Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye 
Futbol Federasyonu sponsorluğunun 20’nci yılında otomobilsever-
lerle buluşan Score Edition sınırlı sayıda üretildi. 
Turuncu detaylarıyla çarpıcı bir dinamizm kazanan CLA Score Editi-
on, beyaz, metalik dağ grisi, metalik kozmos siyahı ve metalik kutup 
gümüşü dış renk seçenekleriyle sunuluyor. Aracın dış tasarımında 

bi-xenon farlarını çevreleyen turuncu halkası, ön ve arka tamponla-
rındaki turuncu süslemeleri, AMG tasarımı, turuncu çeperli hafif ala-
şım jantları dikkati çekiyor. Score Edition’ın iç tasarımında ise turuncu 
çizgili siyah emniyet kemerleri, turuncu renkli dikişleri ile ARTICO deri 
kaplı ön konsol, kontrast renkte turuncu dikişli “Mercedes-Benz” 
yazılı paspaslar, gümüş renkli krom süslemeler ve turuncu dikişleri 
ile kapı kol dayanakları ve turuncu dikişli siyah deri ve turuncu süsle-
me şeritli siyah DINAMICA mikrofiber kumaşlı spor koltuklar özgün 
bir stil yaratıyor. 

YENİ KOLEOS
Renault, global ürün gamının yeni üyesi yeni KOLEOS’un 2016 
Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimini gerekleş-
tiriyor. Yeni KOLEOS bir D-segment SUV aracından beklenen 

her şeyi sunuyor: Güçlü, kaslı dış hatlar, eşsiz dört tekerlekten çekiş 
teknolojisi ve 231 mm’lik zemin yüksekliği sayesinde her türlü arazi-
de sürüş kabiliyeti… Bununla birlikte Renault’nun bilindik bilgi ve 
birikimini de bünyesinde barındırıyor: Kategorisinin en iyisi duru-
mundaki teknoloji ve tasarıma sahip koltuklarla donatılmış rafine, 
konforlu iç mekan, 289mm’lik arka koltuk diz mesafesi ile birlikte 

sınıfının lideri olan iç mekan ve R-LINK2 multimedya tableti gibi 
Renault’nun diğer lüks modellerinde sunulan ekipmanlar. Yeni 
KOLEOS, SUV araçlarla özdeşleşmiş sağlamlık özelliğinin yanı sıra 
üst segment otomobillerde görmeye alıştığımız zarafeti ve özellikleri 
de bünyesinde barındırıyor. Özellikleri, Yeni KOLEOS’u konfor ve 
zerafet konusunda sınıfında referans haline getiriyor. Talisman’dan 
esinlenen gözalıcı tasarımı ile Yeni Koleos,  Renault’nun crossover 
(Espace), D Sedan modeli  (Talisman) ve station wagon versiyonun-
dan (Talisman Estate) oluşan lüks sınıfı serisini tamamlıyor.
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Türk Telekom, 2016 yılı birinci çeyrek operasyonel ve 
finansal sonuçlarını açıkladı ve yıla rekor seviyede gelir 
büyümesi ile başladı. Türk Telekom’un gelirleri yıllık 

bazda %11 artarak 3,8 milyar TL olurken, 2008 yılındaki 
halka arzdan bugüne en yüksek organik büyüme hızı kay-
dedildi. Diğer taraftan FAVÖK, marka birleşimine ve 4.5G 
lansmanına ilişkin artan pazarlama harcamalarının etkisi 
ile 1,3 milyar TL oldu. Yatırım harcamaları ise hızlanan 4.5G 
yatırımlarının etkisi ile yıllık bazda iki katın üzerine çıkarak 
708 milyon TL olarak gerçekleşti. Net kar 2016 yılı birinci 
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha elve-
rişli olan kur ortamının desteği ile yıllık bazda önemli ölçüde 
yükselerek 408 milyon TL oldu.

Türk Telekom, mobil, internet, telefon ve TV alanında hizmet 
veren markalarını “Türk Telekom” tek marka çatısı altında 
birleştirerek gerçekleştirdiği entegrasyonun olumlu etkile-
rini gördüğü bir çeyreği geride bıraktı. Şirket, toplam abone 
sayısını tüm ana iş birimlerindeki sağlam performans ve 
entegrasyonun getirdiği sinerji ile 38 milyona ulaştırdı ve 
çeyreksel bazda abone büyümesinde önemli bir başarı elde 
etti. Türk Telekom’un mobil abone sayısı birinci çeyrekte 
461 bin net abone kazanımı ile 17,7 milyonu aştı. Genişbant 
abone sayısı birinci çeyrekte 197 bin net abone kazanımı ile 
8,2 milyona ulaşırken, son 12 ayda ise 587 bin net genişbant 
abone kazanımı ile 2009 yılından bu yana en yüksek artış 
gerçekleşti. Fiber aboneleri ise çeyrek bazda 168 bin net 

GELECEĞE YATIRIM YAPMAYA DEVAM  
“Entegrasyon ve marka birleşmesinin meyvelerini toplar-
ken, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. 1 Nisan 

itibariyle 4.5G çağı başladı ve yeni nesil mobil hizmetlerin 
lideri olmaya kararlıyız. Aldığımız optimum fre-

kans bantları ve ülke çapında kurduğumuz 
fiber ağımızla, kesintisiz 4.5G hizmeti 

sağlamak için fiber gücümüzü kul-
lanmaya başladık. “Fiber gücün-

de 4.5G” ile hızın, kapasitenin 
ve kalitenin bir araya gelme-
siyle, mobil iletişimin sınırlarını 
genişlettik. Bugün, 4.5G baz 
istasyonlarımızın yüzde 70’i 
fiberle bağlanmış durumda ve 
bu oran, üstün bir 4.5G dene-

yimi için önemli bir ölçüt.”  
“Korea Telecom ile bir anlaşma 

imzaladık ve 1 Nisan itibariyle 
‘GİGA 4.5G’ teknolojisiyle, bugü-

ne kadar mobil cihazlarda erişil-
miş en yüksek hızı sunmaya başladık. 

Yakınsamaya mükemmel bir örnek olan bu 
teknoloji, Wi-Fi ve ‘Fiber gücünde 4.5G’yi bir araya 

getirerek, veri transferlerinde 1 gigabit hızı mümkün kılıyor. 
Türkiye’nin ilk ve tek tam entegre operatörü olarak, güçlü 
sonuçlar elde ederken, pek çok ilke de imza attık. Bu yolda 
değerli müşterilerimize ayrıcalıklı hizmetler sunmaya ve 
lider pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendirme-
ye devam edeceğiz.”

TÜRK 
TELEKOM 

CEO’SU RAMİ ASLAN:  
“2016’NIN İLK ÇEYREĞİNDE 

TÜRK TELEKOM GRUBU 
OLARAK, GÜÇLÜ OPERASYONEL 
VE FİNANSAL SONUÇLAR ELDE 

ETTİK. 2016 İÇİN SAĞLAM 
HEDEFLER KOYDUK. BU 

HEDEFLERLE UYUMLU BİR 
ŞEKİLDE 2016’YA 

BAŞLADIK.”
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Türk Telekom gelirleri yıllık bazda %11 artarak 3,8 milyar TL oldu. 2008’den bugüne en 
yüksek büyüme hızı kaydedildi. Yatırım harcamaları iki katın üzerine çıktı ve 708 milyon 
TL’ye ulaştı. Şirket, toplam abone sayısı tüm ana iş birimlerindeki güçlü performans ve 
entegrasyonun getirdiği sinerji ile 38 milyona ulaştı.

TÜRK TELEKOM 2016 YILINA 
REKORLARLA BAŞLADI

abone kazanımı ile toplamda 1,6 milyonu aştı. 2016 1. çeyrek 
net fiber abone artışı 2013 yılından bu yana elde edilen en 
yüksek abone kazanımı olarak kaydedildi. Türk Telekom’un 
yeni nesil televizyon platformu Tivibu’daki seçkin içeriklerin 
geliştirilmesinin ve entegrasyon sinerjilerinin de etkisiyle; ev 
TV abone sayısı rekor seviyede çeyreksel abone kazanımı 
ile net 83 bin arttı ve 468 bine ulaştı. Toplam TV abone sayısı 
1,9 milyona yükseldi. 

2016 İÇİN SAĞLAM HEDEFLER
Türk Telekom CEO’su Rami Aslan 2016 yılı birinci 
çeyrek sonuçları hakkında şöyle konuştu: 
“2016’nın ilk çeyreğinde Türk Telekom 
Grubu olarak, güçlü operasyonel 
ve finansal sonuçlar elde ettik. 
2016 için sağlam hedefler koy-
duk ve bu hedeflerle uyumlu 
bir şekilde 2016’ya başladık. 
Gelirlerimizi, yıldan yıla %11 
artırarak, 2008’de gerçekleş-
tirilen halka arzdan bu yana 
en hızlı organik büyümeyi elde 
ettik.”
“Ocak ayında lider konumumu-
zu güçlendirmek için önemli bir 
başka adım daha attık ve mobil, 
sabit ses, sabit geniş bant ve TV 
markalarımızı tek ‘Türk Telekom’ mar-
kası altında birleştirdik. Tek marka lansmanı, 
güçlü bir ticari programla desteklendi ve bunun ilk 
çıktıları oldukça güçlü ve cesaret verici oldu. Ayrıcalıklı ürün ve 
hizmetlerimizden oluşan çoklu paket tekliflerimizle, Türkiye 
pazarında yakınsamaya giden yolda kendimizi en iyi şekilde 
konumlandırdık.” 
“Çoklu paket tekliflerimiz, güçlü ticari faaliyetlerimiz, 900 
MHz’te 3G hizmetlerinin hızlı kurulumu ile gelişen mobil hiz-
met kapsamımız ve TV segmentindeki girişimlerimizden 
aldığımız güçle desteklenen bu çeyrekte, 574 bin net artışla 
toplam abone sayımız 38 milyona ulaştı. Her bir segmentin 
güçlü performansının bu sonuca katkısını ve yakınsama 
ve çapraz satış girişimlerimizin somut ve 
sürdürülebilir sonuçlar ürettiğini gör-
mek oldukça cesaret verici.”
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48 bin yeni fiber müşteri kazandık ve toplam fiber müşteri 
sayımız 899 bini aştı. Bu sayede eve kadar fiber olarak adlan-
dırılan gerçek fiberde liderliğimiz sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
yıllarda da fiberde müşteri bazımızı genişleterek büyüme 
ivmemizi korumayı ve daha fazla altyapı ile ulaştığımız hane 
sayısını artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“İLETİŞİM NOKTALARIMIZI FİBERLE BAĞLADIK”
Murat Erkan Turkcell fiber yatırımlarının 4.5G 
teknolojisine sağladığı faydayı ise şöyle 
aktardı: “Turkcell olarak Türkiye’yi 
sabitte ultra genişbant ile biz tanıştır-
dık, mobilde de Türkiye, ultra geniş-
bandı 1 Nisan’da Turkcell ile tanıdı. 
Artık hayata geçen 4.5G teknolo-
jisi için çalışmalarımızı tamamla-
dık. 2015 başından bu yana 4.5G 
çalışmaları kapsamında iletişim 
noktalarımızın fiberle bağlantıla-
rını yapıyoruz. 4.5G teknolojisinde 
fiber internetin önemli rolünü göz 
önünde bulundurduğumuzda, yeni 
dönemde mevcut başarılı iş modelimizin 
daha da güçleneceğini öngörüyoruz.”

“İNTERNETİN BARONLARINI TÜRKİYE’YE GETİRDİK”
Turkcell, fiber yatırımlarına başladığı günden bu yana 
Türkiye’yi bölgenin internet merkezi yapma vizyonuyla 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla bu konuda önemli mesafe kat edildiğini belir-
ten Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fiber yatı-
rımlarımızı yaparken müşterilerimize sunduğumuz kali-
teli hizmetin yanı sıra ülke ekonomisine, rekabet gücü-
ne yaptığımız katkıyı da hep göz önünde bulundurduk. 
Dünyadaki başlıca içerik sağlayıcıların verilerini ülkemizde 
barındırması ve kolay erişilebilir olmasının yanı sıra ülke-
mizin internet ağlarının kesişim noktası haline gelmesinin 
önemini her fırsatta vurguladık. Bu anlayışla internetin 
baronları diye adlandırılan, Deutsche Telekom, KPN, Tata 
Communications, GTT, Telekom Italia gibi küresel ope-
ratörlerle işbirliklerine imza atarken Interoute, Telekom 
Austria, Oteglobe, Mednaitulus gibi bölgenin önemli fiber 
transmisyon altyapılarıyla da önemli anlaşmalar gerçek-
leştirdik. Avrupa ile ülkemiz ve bölgemiz arasında ulus-
lararası data bağlantılarımızın kapasitesini 2 Terabit’in 
üzerine taşıdık. Dünyanın ve bölgenin en önemli telekom 
operatörlerini Türkiye’ye çekerek ülke pazarının hareket-
lenmesini destekledik. Gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle 
ülkemizdeki internet erişim kalitesine ve verimliliğine katkı 
sağladık. Geldiğimiz noktada Türkiye’yi bölgede önemli bir 
geçiş noktası haline getirdik. Türkiye’nin bölgede internetin 
merkezi olabilmesi için hala önümüzde gidecek bir mesa-
fe olduğunun farkındayız. Bu hedef için çalışmalarımızı 
2016’da da hız kesmeden sürdüreceğiz.”

TURKCELL 4.5G’Yİ KULLANANLARIN SAYISI 3 MİLYONA 
YAKLAŞTI
Türkiye’de ekonomiden şirketlerin yapısına, sosyal hayattan 
eğlenceye kadar her şeyi bütün sektörleri dönüştürmesi 
beklenen 4.5G’de ilk hafta hareketli geçti. 1 Nisan’da kul-
lanıma sunulan 4.5G’nin ilk 10 gününde Turkcell aboneleri 
tarafından gerçekleştirilen data kullanımının yüzde 21’i 4.5G 

üzerinden yapıldı. 4.5G ile gerçekleşen data kullanı-
mının etkisiyle toplam data kullanımı da aynı 

süre için de yüzde 12 artış gösterdi. 4.5G’ye 
geçen Turkcell’lilerin sayısı da 2.9 mil-

yonu aşarak rekor kırdı. 4.5G’ye geçi-
len ilk 3 dakika 1 milyondan fazla 

Turkcell’li 4.5’yi kullanmaya başla-
mıştı. 4.5G’de ilk 10 günün sonun-
da ise bu rakama yaklaşık 2 milyon 
kişi daha eklendi ve toplam 4.5G 
kullanıcı sayısı 3 milyona yaklaştı.

“MÜTEAHHİTLER GİBİ 
MAKETTEN VERİ MERKEZİNDE 

YER SATTIK” 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat 

Erkan, İstanbul’da yapımı süren Türkiye’nin 
en büyük ve en teknolojik veri merkezi için 

maketten yoğun talep geldiğini söyledi. “Teknoloji zirve-
sine koyduğumuz makete şirketler büyük ilgi gösterdi. 
Maketten konut satan müteahhitler gibi biz de veri merke-
zinden yer sattık.” diyen Erkan, İstanbul’a gelen talebin çok 
yüksek olması üzerine Ankara ve İzmir’e de veri merkezi 
yapma kararı aldıklarını ifade etti.

TURKCELL 
GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI MURAT 
ERKAN: “İNTERNETİN 

BARONLARI DİYE BİLİNEN 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 
SERVİS SAĞLAYICILARINI 

TÜRKİYE’YE 
GETİRDİK.” 

Turkcell, fiber yatırımların başladığı 2008 yılından bu 
yana toplamda 3.5 milyar TL’yi aşan yatırımla fiber 
ağını 35 bin 269 kilometreye çıkardı. Türkiye’nin 79 

iline değen bu ağ üzerinden 14 ilde 2.4 milyon ev ve işye-
rinin kapısına kadar 1000 Mbps hızında internet hizmeti 
ulaştırıldı. Yılsonu itibarıyla toplam sabit genişbant müşteri 
sayısı 1.5 milyon oldu. 2015 boyunca toplam 164 bin yeni 
fiber müşteri kazanan Turkcell, yılın sonunda 899 bin fiber 
internet müşterisiyle pazarda liderliğini sürdürüyor. 

“TÜRKİYE’DE FİBER PAZARINA TURKCELL LİDERLİK EDİYOR” 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “2015 yılının 
başında elde ettiğimiz liderliği kimseye kaptırmayacağımızı 
söylemiştik. O günden bugüne hiç ara vermeden, hızımızı 
kesmeden yatırımlarımıza devam ettik. Bugün Turkcell’in tüm 
Türkiye’yi kapsayan fiber ağı 35 bin 269 kilometre. Bu fiber 
omurgamızla tüm 4.5G baz istasyonlarımızı birbirine bağlar-
ken aynı zamanda da evlerin salonlarına kadar sabit geniş-
bant internet hizmetini götürüyoruz. Sadece son çeyrekte 

/SEKTÖRDEN

2015 yılsonu itibarıyla fiber müşteri sayısı 899 bini aşan Turkcell, 35 bin 269 
kilometrelik fiber ağını 2.4 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar ulaştırdı.

TURKCELL FİBERDE 
2.4 MİLYON HANEYE ULAŞTI
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Dijital Dönüşüm vizyonu doğrultusunda 4.5G teknolojisini 
Türkiye’de her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefleyen 
Vodafone’un 4.5G abone sayısı lansmandan sonraki ilk 15 

günde 4,6 milyona ulaştı. Bu abonelerin 3,1 milyonu 4.5G tek-
nolojisini aktif olarak deneyimledi. Bu kullanıcıların da %50’sinin 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde yoğunlaştığı görüldü.
4.5G’de tüketiciye en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen 
Vodafone’un yaptığı ölçümlere göre, lansmandan 
sonraki ilk 15 günde toplam veri trafiğinin %25’i 
Vodafone SüperNet 4.5G şebekesi üzerin-
de gerçekleşti. 
Vodafone aboneleri, internette geçir-
dikleri sürenin %81’inde 4.5G bağ-
lantısını kullanırken, yaklaşık 50 bin 
abone de Vodafone VoLTE (Voice 
over LTE) teknolojisinden yarar-
landı. Böylece, akıllı telefonu VoLTE 
teknolojisini destekleyen Vodafone 
aboneleri aynı anda data ve ses kul-
lanımı yapabildi.

“81 İLİN TAMAMINDA 4.5G DENEYİMİ 
SAĞLADIK”
4.5G teknolojisinin herkes için erişilebilir olma-
sı hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belir-
ten Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, şunları söyledi: 
“Vodafone Türkiye olarak, çok hummalı bir dönemin ardından 
1 Nisan itibariyle başarılı bir şekilde 4.5G’ye geçmiş olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 4.5G lansmanını Türkiye’nin Dijital 
Dönüşüm yolculuğunda önemli bir kavşak olarak görüyoruz. 
Vodafone olarak, bir an önce Türkiye’deki her bireyin, her kuru-
mun ve her nesnenin çok yüksek hızlarda internete bağlana-
bilmesini istiyoruz. Bu nedenle, stratejimizi ‘4BucakG’ olarak 
belirledik ve tam 7 bin farklı çekim noktasında 4.5G hizmetini 

Türkiye’deki en geniş kapsamayla 81 ilin tamamında verme-
ye başladık. Ayrıca, 2009’dan beri dağıttığımız 4.5G uyumlu 
SIM kartlarımızla, sürekli artırdığımız 4.5G uyumlu akıllı cihaz 
penetrasyonumuzla ve son olarak ‘4BucakG Ücretsiz Deneme’ 
kampanyamızla abonelerimizin 4.5G ile tanışmasını kolaylaştı-
rıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda, lansmandan sonraki ilk 

15 günde toplam 4,6 milyon 4.5G abonesine ulaştık. 
Bu dönemde Vodafone abonelerinin yarattı-

ğı toplam veri trafiğinin %25’i Vodafone 
SüperNet 4.5G şebekesi üzerinde ger-

çekleşti. Böylece, mobil veri kullanan 
her 4 abonemizden biri bu deneyi-

mini 4.5G ile yaşadı. Diğer yandan, 
Türkiye’nin en geniş kapsama 
alanında 4.5G hizmeti sunan 
operatör olduğumuz, bağımsız 
bir kuruluş tarafından test edi-
lip onaylandı. Vodafone olarak, 

abonelerimize dünyanın en hızlı 
mobil teknolojisi olan 4.5G’yi sun-

maya devam edeceğiz.” 

VODAFONE’DAN ÜCRETSİZ 4.5G 
DENEME KAMPANYASI

Vodafone, abonelerini Vodafone SüperNet 
4.5G’nin sunduğu yeniliklerle tanıştırmak amacıyla 

“4BucakG Ücretsiz Deneme” kampanyası düzenliyor. Buna 
göre, 4.5G uyumlu SIM kart ve akıllı telefona sahip Vodafone 
aboneleri, Mayıs sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan 
yararlanmak için “4BUCAKG” yazarak 4545’e SMS atabiliyor. 
Böylece, kendi tarifelerine hiçbir ek ödeme yapmadan 4.5G 
teknolojisini ücretsiz deneyimleyebilen Vodafone’lular, mayıs 
ayı sonunda kendilerine en uygun tarifeye geçip 4.5G deneyi-
mini en iyi şekilde sürdürebiliyor.

 

VODAFONE 
TÜRKİYE CEO’SU 
GÖKHAN ÖĞÜT: 

“VODAFONE OLARAK, BİR 
AN ÖNCE TÜRKİYE’DEKİ HER 
BİREYİN, HER KURUMUN VE 
HER NESNENİN ÇOK YÜKSEK 

HIZLARDA İNTERNETE 
BAĞLANABİLMESİNİ 

İSTİYORUZ.”
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Türkiye’nin dört bucağına 4.5G’yi götürmeyi hedefleyen Vodafone, 1 Nisan’daki 
lansmandan sonra ilk 15 günde toplam 4,6 milyon 4.5G abonesine ulaştı. 
Bu abonelerin 3,1 milyonu 4.5G teknolojisini aktif olarak deneyimledi. 

VODAFONE İLK 15 GÜNDE 4,6 
MİLYON 4.5G ABONESİNE ULAŞTI 

/SEKTÖRDEN

mayıs 2016 /65



Hızın
yeni adı

GİGA 4.5G teknolojisi, alınan bant genişlikleriyle ulaşılabilecek en yüksek 4.5G hızları baz alındığında 3 kat hızlıdır. GİGA 4.5G’den 1 Nisan’dan 
itibaren, 81 ilde Türk Telekom GİGA WiFi noktaları ve 4.5G baz istasyonlarının bir arada bulunduğu yerlerde, GİGA 4.5G uyumlu cihazlarla 
yararlanılabilecektir. Hız; kapsama alanı, bağlantı noktası, coğra�  koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve bağlanılan siteye göre değişebilir. 
Ayrıntılar: turktelekom.com.tr#sanahızmıyok

Türk Telekom’un fiber gücüyle 
yepyeni bir dönem başlıyor.

En hızlı 4.5G’den 3 kat
daha hızlı GİGA 4.5G.

Yetkili

İlgi, dikkat

Resimdeki ünlü 
futbolcu

Lakin

Göçebelerin 
konak yeri

İçerme, içinde 
bulundurma 

Ayıplama, takbih 

Az haşlanmış 
yumurta

Esrar (argo)

Duman lekesi

Hırsızlık, 
haydutluk

Bir soru eki

İzin belgesi

Kulpsuz rakı 
sürahisi 

Bir tür portakal 

Rüzgâr 

Yegane

Yengi

Planlanan 
zamandan 

sonraki zamana 
kalma

Gök / ‘… 

etmek’ 
sinirlendirmek

Koruyucu

Yabancı

Ölüm cezası

Okuma yitimi

Yönetemeyen 
kişinin malını 

yöneten

İzlenen yol

Yapma, etme 

Gümüşün 
simgesi

Kaba bir 
seslenme 

biçimi 

Konsültasyon

Giderler, masraflar

Çünkü

İskambilde birli 

Kiloamper 
(ksc.) 

Bir tür 
temel gıda

İhsas

İki şey 
arasındaki 
mesafe

Ön karşıtı

Eski Mısır’da 
üretici güç 

Kriptonun 
simgesi

Kayak

Utanma duygusu

Garaz

Meydan, saha

Sodyumun 
simgesi

 Namazın 
oturularak 

kılınan kısmı

Benzetilmek 
istenen şey, 

model

Tümör

Bir nota

Üstün, çok iyi 
(mcz.)

Kuzu sesi

Viyola

Dansta 
kavalyenin eşi

Uygun, elverişli 

Lahza

Göçebe 
Türklerin 

oturduğu çadır

Çok aşağı, en alt 
düzeyde

Eskimoların 
buzdan 

kulübeleri 

Avuç içi

Neşeli bebek 
sesi

Eskrim, boks 
vb. oyunlarda 
korunmak izin 
alınan durum

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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