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/EDİTÖRDEN

4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, 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. HD Ses 
Teknolojisi, 4.5G şebekesi üzerinden HD kalitede ses görüşmesi gerçekleştirilmesini sağlar. Bu servisten uyumlu cihazlar ile faydalanılabilir. Detaylar için: 4bucakg.com

Hasret çekenlere
Vodafone 4.5G’den
HD Ses Teknolojisi
Vodafone
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

SOSYAL MEDYA

SEYAHAT ETME BIÇIMLERIMIZ 
NASIL DEĞIŞECEK?
Bilim dünyası, yapılan çalışmalardan yola çıkarak yüzyıl 
sonra, klavye ile yazı yazmanın kuş tüyü kalemlerle 
parşömene yazı yazmak kadar eski bir yöntem olarak 
kabul edileceğini belirtiyor. 
Öyle ki insanlar, konuşmalarının sanal ekranlar üzerinde 
belirmesiyle değil, doğrudan beyinleriyle bilgisayarlara 
bağlanarak yazı yazabilecekler. 
100 yıla iletişim teknolojileriyle beraber biyoteknoloji, 
nanoteknoloji ve yapay zeka damgasını vuracak. 
Görünmez bilgisayarlar hayatımızda yer alacak. Bilim 
adamlarına göre, ömür uzayacak ancak, bir o kadar can 
sıkıcı bir hale gelecek. 
Teknolojik gelişmelerin akıl almaz gelişmeler 
göstereceği günümüzde yapılan çalışmalarla ortaya 
konurken, biz de geçen ay olduğu gibi bu aydaki 
inovasyon sayımızda da hayatımızı kolaylaştıran yeni 
teknolojik gelişmelere yer verdik. Seyahat etme 
biçimlerimizin nasıl değişeceğine mercek tuttuk. 
Kapak konumuzda ise, online girişimlere imza atan Türk 
girişimcilerin başarılarıyla hayat hikayelerini anlattık. 
Zevk alarak okuyacağınızı düşünüyorum. 
Diğer yandan, teknolojik gelişmelerin günümüzdeki 
sıkıntılarını anlatan, mobil oyunu tutkunu kadınlara da 
sayfalarımızda yer verirken, büyük ilgi ile okuyacağınızı 
düşündüğümüz; “2017’nin Lüks Seyahat Eğilimleri”, 
“Çocukları Siber Zorbalıktan Korumanın 5 Yolu”, 
“Akmayan Trafik Kalp Krizi Riskini Azaltıyor” ve “4 
Kente 3 Yeni Havalimanı Geliyor” haberlerimizle size baş 
başa bırakıyoruz. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere....
Hoşçakalın.
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30/HAVAYOLLARI
UDH Bakanı Ahmet Arslan: 
"Havalimanı olmayan 
Karaman, Yozgat ve 
Bayburt-Gümüşhane'ye 
yapacağımız 
havalimanlarının yapımı 
ihalesine yıl içinde 
çıkacağız.”

34/SAĞLIK
Şeker hastalığı, 

kalp hastalığı gibi 
sürekli hekim 

kontrolü 
gerektiren bir 

hastalığı olanlar 
yola çıkmadan 

çok önce 
hekimlerine 

seyahat planı 
hakkında bilgi 

vermeli ve gerekli 
önlemleri almalı.

18/KAPAK
“Havada karada denizde 

oluşabilecek yüzlerce 
olayın tüm sorumluluğunu 

her an omuzlarımızda 
hissediyoruz. Bu yüzden 

her anımız çok kıymetli ve 
tüm gayretlerimiz bu ağır 

görevi layıkıyla yerine 
getirmek içindir.”
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48/EĞLENCE
Tüm dünyanın tutkun 
olduğu mobil 
oyunlarda Türkiye’de 
kadın oyuncuların 
sayısı erkekleri geçti. 
AdColony Türkiye ve 
Nielsen tarafından 
yapılan araştırma 
Türkiye’deki mobil 
oyuncaların yüzde 
51.6’nın kadın 
olduğunu ortaya 
koydu.

50/İNOVASYON
Yakın gelecekte sürücüsüz 

otobüslerde, uçak hızında 
trenlerde ve kendine has 
yaşam alanları olan özel 

teknelerde seyahat edeceğiz… 
Akıllı saat, akıllı yüzük ve drone 
modellerine ise her geçen gün 

yenisi ekleniyor.

46/YAŞAM
Akmayan trafiğin içinde 

sıkışıp kalmak günlük 
yaşantımızda kişilerin 

fiziksel ve ruhsal sağlığı 
açısından en büyük tehdit 

unsurunu oluşturuyor. 
Kalp riskini artırıyor.

www.grandsunlife.com I info@grandsunlife.com

Adres: Avsallar Kasabası No: 76 İncekum Alanya‐Antalya / Türkiye 
Rezervasyon: +90 (242) 517 35 48 / 517 35 49

WhatsApp: 0543 773 92 22 / 0543 621 3993
Faks: +90 (242) 517 28 96 
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Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA
0312 284 65 60

www.theparkhotel.com.tr  I  info@theparkhotel.com.tr

TÜRK TELEKOM’DAN KADINLARA ÖZEL KAMPANYA
Türk Telekom, kadınlara yönelik yepyeni bir kampanyaya imza 
attı. Kampanya kapsamında, kadın müşterilerine aylık tek sefer-
de yapacakları 25 TL yükleme karşılığında hem her yöne hafta-
da bir saat konuşma, hem de aylık 2GB sosyal medya paketi 
birden hediye ediyor. “Şimdi Senin Zamanın” sloganıyla hayata 
geçirilen kampanyanın sosyal medya paketi kapsamında What-
sApp için 1GB, Facebook ve Twitter için 1GB olmak üzere aylık 
toplam 2GB cepten internet paketi hediye ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE 
MOBİL DOLAŞIM ÜCRETLERİ KALKTI
Avrupa Birliği ülkeleri arasında mobil dolaşım ücretlerinin 
kaldırılmasına yönelik yasal düzenleme 15 Haziran'da 
yürürlüğe girdi. 15 Haziran’dan itibaren AB vatandaşları 
diğer AB ülkelerinde mobil veri, arama ve SMS hizmetle-
rinden ek ücret ödemeden faydalanmaya başladı, kendi 
ülkesi dışına çıktığında paketindeki dakikalarla özel 
numaralar hariç tüm AB numaralarını aradı. Avrupa 
Komisyonu, bunun AB'nin en büyük başarılarından biri 
olarak niteledi. Ancak tüketiciler paketlerini aşmaları 
durumunda yine yüksek ücretlerle karşılaşabilecekler.

SMS FİLTRELEME PAZARI 
820 MİLYON DOLARA ULAŞACAK
Araştırma şirketi MarketsandMarkets, SMS filtreleme pazarı ile 
ilgili 2022’ye kadar gerçekleşecek tahminlerini yayınladı. Arala-
rında Türkiye’den Defne Telekomünikasyon’un da yer aldığı beş 
kıtadan SMS güvenlik duvarı pazarındaki kilit oyuncuların 
pazardaki tecrübelerinin ve çözümlerinin incelendiği rapora göre 
Araştırmaya göre SMS filtreleme  pazarının 2017 yılında 1 milyar 730 milyon 
Dolar olması bekleniyor. Bu rakamın yüzde 10,4 yıllık bileşik büyüme 
oranı ile 2022 yılında 2 milyar 820 milyon doları bulacağı öngörülüyor. 
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YETERSİZ SİBER GÜVENLİK,
SANAYİYE YILDA 497 BİN DOLAR ÖDETİYOR
Sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmı siber güvenlik olaylarına 
karşı iyi bir şekilde hazırlanmış olduklarını düşünse de, bu güven 
sağlam bir temele dayanmıyor olabilir. Geçtiğimiz sene içerisinde 
endüstriyel kontrol sistemleri (EKS) alanında faaliyet gösteren 
her iki şirketten biri, bir ila beş saldırıya maruz kaldı. Kaspersky 
Lab’ın araştırmasına göre, sanayi kuruluşları yetersiz siber 
güvenlik sebebiyle yılda ortalama 497.000 dolar kaybediyor.



TÜRKİYE İSTENMEYEN ARAMALARDA BEŞİNCİ SIRADA 
Truecaller, istenmeyen telefon aramalarına ilişkin 2017 yılı raporunu 
açıkladı. Rapora göre, Türkiye en çok istenmeyen arama sıralama-
sında 20 ülke arasında Meksika ve Peru ile birlikte beşinci sırada yer 
alıyor. Türkiye’deki bir kullanıcıya ayda gelen istenmeyen arama 
sayısı ortalama 12,2. Bu sayı sıralamada ilk sırada bulunan 
Hindistan’da 22,6 iken, ikinci sıradaki ABD ve Brezilya’da 20,7 sevi-
yesinde bulunuyor. Truecaller’ın, yılın ilk beş ayında kullanıcılar tara-
fından ‘spam’ olarak işaretlenen ya da uygulama tarafından 
otomatik olarak engellenen aramaları kapsayan raporuna göre, 
tüm dünyada 5,5 milyar istenmeyen arama gerçekleşti. 

FACEBOOK'UN KULLANICI SAYISI 2 MİLYARA ULAŞTI
Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası artık her ay sosyal medya 
sitesi Facebook'a giriyor. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark 
Zuckerberg, "Bu sabah itibariyle Facebook topluluğu resmi olarak 
2 milyar kişiye ulaştı." yazdı. Zuckerberg Facebook'u, 13 yıl önce 
Harvard Üniversitesi'nde öğrenciyken kurmuştu.

TWITTER SICAK HAVA İLE YANDI KAVRULDU
Son yılların en sıcak havalarının yaşandığı şu günlerde 
Twitter’da kullanıcılar da boş durmadı, bol bol sıcaktan yakın-
dı. Özellikle 40 dereceye varan sıcaklar karşısında ilginç tep-
kiler veren Twitter kullanıcıları, sıcağın etkisini eğlenceli 
tweetlerle yansıttı. İşte hem sıcakların hem de serin havanın 
birlikte yaşandığı yurdumuzdan eğlenceli tweetler:
@ismailabimm: Sıcak değil de düğün çok...
@mamutdiyin: Bebeğim işin yoksa yazımı kışa çevirir misin?
@erkeekicsesi: Klimayla ciddi düşünüyorum. 
@canyilmaz1: Arkadaşlar herkes havanın çok sıcak olduğunu 
anladıysa, şu ‘hava çok sıcak’ bahsini kapatalım. Anladık gittiğiniz 
her yer sıcak. 
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KÜRESEL MOBİL REKLAM YATIRIMLARI 
2016’DA 63 MİLYAR AVRO’YA ULAŞTI
IAB Avrupa, IAB ABD ve IHS Markit’in açıkladığı Global Mobil 
Reklam Yatırımları Raporu’na göre 2015 yılında 39 milyar 
Avro’ya ulaşan Mobil Reklam Yatırımları, 2016’da yüzde 60,5 
büyümeyle 63 milyar Avro’ya çıktı. Bu artışta mobil odaklı tüke-
tici dünyası ve gelişen pazarlama teknolojileri etkili oldu. Açıklanan 
rapora göre mobil gösterim yüzde 64,3 oranındaki artışla en 
yüksek büyümeyi elde ederken, mobil arama reklam yatırımları 
yüzde 61,1’lik artışla ikinciliği aldı. Kullanıcıların, operatörlerin sun-
duğu mesajlaşma servislerinden aplikasyon bazlı mesajlaşma 
platformlarına kaymasıyla mesajlaşmadaki artış yüzde 11,2 oldu. 
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U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, FETÖ'nün 15 Tem-
muz'daki darbe girişimi 
sonrası ulaştırma sektörün-

de hayata geçirilen projelere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Bakan 
Arslan, darbe girişiminin ardından 
köprülerden otoyollara, havaliman-
larından tünellere kadar pek çok 
projenin tamamlandığını belirterek, 
"Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsa-
mında ulaştırma alanındaki 'dev pro-
jeler' hız kesmeden devam etti." dedi.
Darbe girişiminin ardından 20 Ağus-
tos 2016'da temeli atılan Çamlıca 
Kulesi ile İstanbul'un siluetini bozan, 
görüntü kirliliği oluşturan kulelerin 
kaldırılmasını amaçladıklarını belir-
ten Arslan, birinci aşamada bölgede 
sadece TRT kulesinin kalacağını ve 
İstanbul'da ikinci bir kule daha yapa-
caklarını söyledi.
Arslan, Kuzey Marmara Otoyolu Pro-
jesi kapsamında İstanbul Boğazı'na 
inşa edilen Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nün (YSS) 26 Ağustos'ta hiz-
mete açıldığını ve "dünyanın en geniş 
köprüsü" unvanına sahip olduğunu 
hatırlatarak, köprünün bin 408 met-
re açıklık ve 2 bin 164 metre toplam 
uzunluğuyla "üzerinde raylı sistem 
bulunan dünyanın en uzun asma köp-
rüsü" özelliğini taşıdığını bildirdi.

Dağları dize getiren tünel
İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e 
bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli'nin, bin 875 metre yüksekli-
ğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getir-
diğini anlatan Arslan, "Biri 5 bin 370, 
diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten olu-
şan tünelle özellikle kış aylarında tra-
fik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz 
Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli 
sağlanıyor." diye konuştu. 

Deniz altında 
en derinden geçen tünel
Arslan, ‘vizyon proje’ olarak değer-
lendirilen Avrasya Tüneli'nin (İstan-
bul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) 20 
Aralık'ta açılışının yapıldığını anım-
satarak, bu yapının dünyanın en iyi 

mühendislik projeleri arasında göste-
rildiğine işaret etti.
Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişiyle 
birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin 
dünyada deniz altında en derinden 
geçen tünel olduğunu ifade eden Ars-
lan, 14,6 kilometre toplam uzunluğa 
sahip projenin, deniz altından geçen 
kısmının 3,4 kilometreyi bulduğunu 
bildirdi. 

Tarihi İpek Yolu canlanıyor
"Demir İpek Yolu" olarak da adlan-
dırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesi'nin yıl sonunda hizmete açıl-
masının hedeflendiğini anlatan Ars-
lan, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tif-
lis-Erzurum projelerinden sonra her 
üç ülkenin gerçekleştirdiği üçüncü 
büyük projeyle hat işletmeye alındı-
ğında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton 
yük taşınabileceğini dile getirdi. 

Türkiye'de yapılmış en büyük proje
Arslan, İstanbul'un Avrupa yakasın-
da, Yeniköy ile Akpınar yerleşimleri 
arasında Karadeniz sahil şeridinde-
ki 76,5 milyon metrekare alana ya-
pılan havalimanında çalışmaların 
hızlandırıldığını belirterek, "Dün-
yanın en büyük havalimanlarından 
İstanbul Yeni Havalimanı'nda da ça-
lışmalar tüm hızıyla devam ediyor, 
inşaatının yüzde 55'i tamamlandı." 
diye konuştu.

Mega projenin 
güzergahı için çalışmalar başladı
Bakan Arslan, ‘mega proje’ olarak 
adlandırılan 3 Katlı Büyük İstanbul 
Tüneli Projesi için karada ve denizde 
derin sondaj çalışmalarının başlatıl-
dığını belirterek, söz konusu çalışma-
ların yıl sonunda tamamlanmasının 
hedeflendiğini dile getirdi.

Dünyanın ikinci en uzun 
çift tüplü tüneli hizmete giriyor
Arslan, tamamlandığında Türkiye'nin 
ve Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci 
en uzun çift tüplü karayolu tüneli ola-
cak Ovit Tüneli'nin önemine de dik-
kati çekti. Ovit Dağı Geçidi'nin Rize 
ile Erzurum'u birbirine bağladığını, 
İkizdere-İspir mevkiindeki Ovit Tüneli 
tamamlandığında yolun 12 ay boyunca 
açık kalacağını ve aradaki mesafenin 
3,8 kilometre kısalacağını dile getiren 
Arslan, bağlantı yollarıyla 17,3 kilomet-
re uzunluğa sahip olacak tünelin bölge-
ye yıllık 60 milyon lira ekonomik katkı-
da bulunması beklediklerini söyledi. 

1915 Çanakkale 
Köprüsü'nün temeli atıldı
Bakan Ahmet Arslan, dünyada kıta-
ları aşan projelerden biri olan 1915 
Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 
Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl 
dönümünde atıldığını hatırlatarak, 
"Cumhuriyetin 100. yılını taçlandır-
mak için ayak açıklığı 2 bin 23 metre 
olarak belirlenen köprü, ayak açıklığı 
bakımından dünyanın en uzunu ola-
cak." ifadesini kullandı.
Köprü ve 100 kilometrelik otoyolun 
2023'te hizmete açılmasının hedef-
lendiğini ve toplam uzunluğunun 354 
kilometre olacağını belirten Ahmet Ars-
lan, "Yol, İstanbul Silivri'den başlayıp, 
Balıkesir'in Balya ilçesindeki otobanla 
birleşecek." diye konuştu. Bakan Arslan, 
tüm bunlara bakıldığında 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından köprülerden 
otoyollara, havalimanlarından tünellere 
kadar pek çok projenin tamamlandığı-
nı belirterek, "FETÖ'nün darbe girişimi 
sonrası Türkiye'nin 2023 hedefleri kap-
samında ulaştırma alanındaki 'dev pro-
jeler' hız kesmeden devam etti." dedi.

Bakan Arslan, darbe 
girişiminin ardından 
köprülerden otoyollara, 
havalimanlarından 
tünellere kadar 
pek çok projenin 
tamamlandığını 
belirterek, ulaştırma 
alanındaki 'dev projel-
erin' hız kesmeden 
devam ettiğini 
söyledi. 

HAİN DARBE

GİRİŞİMİ 
'MEGA 

PROJELERİ' 
ENGELLEYEMEDİ
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T
ürkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) ile 176. kuruluş yılını kut-
layan PTT AŞ arasında spon-
sorluk anlaşması imzalandı. 
Riva'da bulunan TFF Hasan 

Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töre-
ninde, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan, TFF Başkanı 
Yıldırım Demirören ve bazı yöneticiler, 
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih Terim ile davetliler hazır 
bulundu. Yapılan anlaşmanın 2+1 yıl ola-
rak planlandığı, bu süre içinde milli takım-
lar ile TFF'nin resmi kargo tedarikçisinin 
PTT olacağı aktarıldı.
 
"Gerçekten önemli bir gün"
Organizasyonda katılımcılara hitap eden 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Ahmet Arslan, TFF ile PTT arasında 
yapılan sponsorluk anlaşmasını çok önem-
sediğini belirterek "Gerçekten önemli bir 
gün. TFF, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
yaşıt. 1923 yılından bu yana ülkemize hiz-
met ediyor. Başarılı bir şekilde de işlerini 
yürütüyor." şeklinde konuştu. PTT'nin dün-
ya çapında bir marka haline gelen 176 yıl-
lık çınar olduğunu aktaran Bakan Arslan, 
şunları söyledi: "Tabii ki 176 yıllık bir çınar 
olmak önemli ama düne takılıp kalmayıp, 
geleceğe bakmak daha önemli. Bu iki ku-
rumumuzun güç birliğine önem veriyoruz. 
A Milli Futbol Takımımızın 2018 Dünya 
Kupası finallerine gideceğinden şüphem 
yok. Beklentimiz, finallerde de üst sıralar-
da olmak. Gençlerimizin ve insanımızın 
bu anlamda gururlanması önemli. Biz, 80 
milyon insanımıza ve gönül coğrafyamıza 

hizmet ettiğimizi biliyoruz. Elbette 2024 
Avrupa Şampiyonası finallerinin ülkemiz-
de olması için bakanlık ve hükümet olarak 
üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız, 
dün olduğu gibi bugün de varız. Yeter ki eli-
mizden gelen bir şey olsun ve katkı verelim. 
Ülke insanımız, 15 Temmuz'daki duruşuy-
la, dünyadaki mazlumlara ve masumlara 
örnek oluşuyla tüm bunları hak ediyor."

Bakan Arslan’a milli takım forması
Toplantının sonunda sponsorluk anlaş-
masının imzaları atılırken, TFF Başkanı 
Demirören; Bakan Ahmet Arslan ile Kenan 
Bozgeyik'e, sırtında isimlerinin yazılı ol-
duğu birer milli takım forması hediye etti. 
Kenan Bozgeyik ise Yıldırım Demirören 
ve Fatih Terim'e, günün anısına kişisel pul, 
mühür ve nostaljik telgraf makinesi verdi.

/HABER /HABER

 TUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan yaptığı 
açıklamada, özellikle yetiştirme 
yurtlarında devlet güvencesi altında 
bulunan çocuklar için Evrensel Posta 
Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik 
yapıldığını söyledi. İlgili düzenlemenin 2 
Haziran'da Resmi Gazete'de 
yayımlandığını belirten Arslan, söz 
konusu değişiklikle, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığına bağlı yuvalar, 
yetiştirme yurtları ve evlerde kalan 
çocukların mektuplarını ve 100 grama 
kadar kargolarını ücretsiz olarak 
göndereceklerini anlattı. Arslan, 
düzenlemeden bin 270 kuruluştaki 
yaklaşık 13 bin 500 çocuğun yanı sıra 
tutuklu ve hükümlü yaklaşık 2 bin 500 
çocuğun yararlanacağını ifade etti.

16 BİN ÇOCUĞUN 
KARGOLARI ARTIK ÜCRETSİZ

PTT, Türkiye Futbol 
Federasyonu Resmi 

Taşımacılık Sponsoru 
oldu. Bakan Ahmet 

Arslan, “Bu iki 
kurumumuzun güç 

birliğine çok 
önem veriyoruz.” 

dedi.

PTT, TÜRK MİLLİ TAKIMINA 

SPONSOR OLDU
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“Havada, karada, denizde 
oluşabilecek yüzlerce olayın 
tüm sorumluluğunu her an 

omuzlarımızda hissediyoruz. 
Bu yüzden her anımız çok 

kıymetli ve tüm gayretlerimiz 
bu ağır görevi layıkıyla yerine 

getirmek içindir.”

UDHB  MÜSTEŞARI  SUAT  HAYRİ  AKA: 

TEKNOLOJİ VAZ GEÇİLMEZ 

HALE GELİYOR

FOTO  TARIK ER  

YAZI   AHMET SELİM

T
ürkiye, özellikle son 14 yılda 
ulaştırma ve iletişim alanında 
önemli projelere imza attı. Art 
arda gelen İstanbul Yeni Ha-
valimanı, Marmaray, Yüksek 

Hızlı Tren, Yavuz Sultan Selim ve Osman 
Gazi Köprüsü gibi mega projelerle  dün-
yanın dikkati Türkiye üzerinde yoğun-
laştı.  AK Parti hükümetleri dönemindeki 
başarıda katkısı olan isimlerden biri de 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka... Aka ile 
bir yandan tamamlanan ve devam eden 
projeleri, bir yandan da teknolojik geliş-
melerin hayatımızdaki yerini konuştuk.  

/KAPAK /KAPAK
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nımı var mı bilmiyorum ama ben çalışma 
arkadaşlarına karşı dürüst ve hoşgörüyle 
bakabilen, saygılı ve onlara yetki ve ta-
sarruf alanı bırakan, kendi çalışma alan-
larını yönetme inisiyatifi veren, sabırlı, 
anlayışlı ve yardımcı olmaya çalışan, işin 
gerektirdiği asgari teknik birikime haiz 
ve kapısı daima açık kolay ulaşılan bir 
bürokrat olmak isterim.  Ne kadar yapa-
bildiğim arkadaşlarımın ve Bakanımın 
takdirindedir..
 
Bakanlığın projelerinde sizin de 
emekleriniz var, bu eserleri görünce 
neler hissediyorsunuz, duygularını-
zı paylaşabilir misiniz?
Sunulan hizmetlerin hedeflerimizle ör-
tüşmesi, vatandaşımızın aldığı hizmet 
karşısında yüzündeki tebessüm ve mem-
nuniyeti bizim için her şeyin ötesinde. 
Diğer yandan 15 Temmuz gecesi Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanı-
mızın ortaya koyduğu liderlikle ülkemi-
zin her yerindeki vatandaşlarımız bu kal-
kışma ve işgal girişimine karşı topyekûn 
mücadele etmişti. Hem 15 Temmuz gece-
si, hem de bu topraklara ayak bastığımız 
bin yıllık süreçte vatan için canlarını 
vermiş aziz şehitlerimiz ve fedakar gazi-
lerimize layık olabilmek için daha çok ça-
lışmalı, ülkemizi namerde muhtaç etme-
meliyiz. Bunun için de hepimize önemli 
görevler düşüyor.

çözümler üretebiliyorsunuz. İlgi alanınız 
içerisinde yer alan açılış, konferans vb. 
aktiviteleri takip edebiliyorsunuz. 

Ülkemizde sosyal medyanın doğru 
ya da yanlış kullanımına ilişkin 
gözlemleriniz neler?
Sosyal medya bize aslında farkında olma-
dan birbirimizle diyalog kurmayı öğretiyor. 
Gün geçtikçe paylaşımların daha dikkatli, 
düzeyli ve hoşgörülü olduğunu görüyorum. 
Ancak halen uygun olmayan bir üslup ile 
bu kanalları kullananlar da yok değil. Ma-
alesef istismar edenler veya başkalarına 
hakaret veya iftira aracı olarak kullananlar 
da var. Ben bu konuda iyimserim. Zamanla 
düzey ve kalitenin çok daha ileri noktalara 
taşınacağını; tartışmaların, yorum ve de-
ğerlendirmelerin daha sağlıklı ve medeni-
ce olacağını düşünüyorum.

Fotoğraf çekmeye ilginiz olduğunu bili-
yoruz. Bu ilginizi anlatabilir misiniz?
Fotoğraf hobisi herkeste bir oranda var-

Biz ulaştırma, denizcilik ve haberleşme 
alanında, Bakanlık olarak yapabildiğimiz 
en yüksek miktarda yatırımı yapabilme-
nin gayreti içerisindeyiz. 

İş yaşamınızda tahammül edeme-
yeceğiniz ve hoşlandığınız 3 şey 
saymanızı istesek...
Yalan söylemek, sorumluluğunun far-
kında olmamak, işi ucundan tutarak 
yapmak ve mesleği olduğu halde yeterli 
bilgi ve birikime sahip olmamak,  yeter-
li bilgiye sahip olmadığını bildiği halde 
kişinin kendini geliştirmek için gayret 
göstermemesi anlayamadığım ve katla-
namadığım hususlardır.
Diğer yandan samimiyet ve saygı içinde 
ama hiyerarşiyi de göz ardı etmeden iyi 
bir arkadaşlık havası içinde ekip çalış-
ması, dayanışma içinde olmak, düşünceli 
ve dürüst olmak, işine vakıf olmaya ça-
lışmak, disiplinli olmak, okumak ve yeni-
likleri takip etmek benim için çok önemli 
konular.

Türk halkının teknolojiye 
merakı, sizin gözlemlerinize göre 
neye dayanıyor?
E-devlet kullanımındaki sayılara baktı-
ğımızda anlaşılıyor ki; halkımız yoğun 
bürokratik işlemler için alternatif tek-
nolojik çözümleri tercih ediyor. İnternet 
ve akıllı telefonlar ile birçok kamusal 
işlemin,  seyahat planlamasının, her türlü 
banka işleminin bulunduğunuz yerden 
yapılabiliyor olması, sosyal medya  ve 
gündemdeki anlık değişimleri yakından 
takip edilebiliyor olması, ticaretle özel-
liklede  uluslararası ticaret ile uğraşan 
vatandaşların iş ve işlemlerini, iletişim-
lerini  elektronik ortamın sunduğu hiz-
metler ile yapıyor olması gibi nedenler 
teknolojiye olan merakı arttırıyor. 

Siz teknolojinin en çok hangi 
nimetlerinden faydalanıyorsunuz?
Gündelik hayatımızı kolaylaştıran bir çok 
imkanı kullanıyorum. Akıllı telefonlarda 
bulunan uygulamalar ile birçok banka 
işlemi, e-posta hizmetleri, mesajlaşma, 
ulaşımda daha hızlı ve konforlu alterna-
tifler, elektronik imza da dâhil birçok iş 
ve işlemi ofisten veya evden uzaktayken 
bile yapabiliyorum.

dır aslında. Ben 2000 yılında biraz daha 
ilerletmek amacıyla İstanbul'da küçük 
bir kurs alarak bir ileri adım atınca fotoğ-
rafçılığın aslında nasıl derin bir sanat ve 
bir o kadar da mühendislik olduğunu fark 
ettim. Çok sevdim ve öğrendikçe de mera-
kım derinleşti. 2006 yılına kadar bol mik-
tarda fotoğrafçılık teknikleri üzerine yerli 
yabancı kitaplar okuma ve pratik yapma 
imkanım oldu. 2006 yılında Bakanlık'ta 
görev alarak bürokrasiye geri dönünce 
maalesef uzunca bir ara vermek zorunda 
kaldım ama uzaktan da olsa bu hobimden 
vazgeçmemeye ve taze tutmaya gayret 
ettim. Gece Fotoğrafçılığı, Portre ve Man-
zara çekmeyi seviyorum. İyi bir makine ve 
yardımcı ekipman setim var. 

Bakanlığın imza attığı çalışmalara 
dönersek; 14 yılda Türk halkına 
ulaştırmanın her alanında büyük 
hizmetler sunuldu. Siz en önemli ge-
lişimin ulaştırmanın hangi alanında 
yaşandığını düşünüyorsunuz?

Teknoloji ile donatılmış bir yaşam 
mı, doğa içinde teknolojiden yalıtıl-
mış bir yaşam mı tercih edersiniz?
Bir denge içinde her ikisinden de yarar-
lanmak lazım. Birinden birine yapışık 
kalmak birçok şeyi ıskalamak anlamına 
gelir. Teknoloji giderek daha vazgeçilmez 
hale geliyor ama doğal hayat da çok de-
ğerli. Doğa içinde olabilmek için doğanın 
korunması lazım. Bu da büyük bir sorum-
luluk ve görev. Ben, Bakanlığımız görev 
alanına giren konularda doğanın korun-
masına, denizlerin temiz tutulmasına vb 
konularda yapılan çalışmalara tavizsiz 
bir şekilde destek olmaya çalışıyorum. 

60 saniyede sosyal medya
Ama teknolojiden de vazgeçme şansımız 
yok artık. Bu sorunuza, "Son 60 Saniye-
de sosyal medyada; yaklaşık 3,5 milyon 
Facebook paylaşımı, yaklaşık 4 milyon 
Google araması, yaklaşık 70 bin Instag-
ram fotoğraf paylaşımı, yaklaşık 450 
bin Tweet, 30 milyondan fazla Whatsapp 
mesajlaşması, 150 binden fazla e-Posta 
gönderimi gerçekleşmektedir." şeklinde 
cevap versem zaten yeterince açıklamış 
olurum herhalde. 

Bulunduğunuz makamın manevi 
sorumluluğu ile ilgili neler söyler-
siniz?
'Ulaştırma', 'denizcilik' ve 'haberleşme' 
kavramları insan hayatında gerçekten 
çok önemli ve içeriği çok geniş kavramlar. 
Ulaştırma alanında, bir ilimizin karayolu 
bağlantısının kar nedeniyle kapanması 
ve bu nedenle oradaki vatandaşımızın 
hastaneye vakitlice ulaşamaması; haber-
leşmede yaşanan bir sıkıntı nedeniyle 
oluşacak her türlü mağduriyette; deniz-
lerimizde oluşacak bir kirlilikte veya bir 
denizcimizin sıkıntıya düşmesi ve daha 
sayabileceğim yüzlerce olayda tüm so-
rumluluğu her an omuzlarımızda hissedi-
yoruz. Bu yüzden her anımız çok kıymetli 
ve tüm gayretlerimiz bu ağır görevi layı-
kıyla yerine getirmek içindir. 

Sizce bir bürokrat nasıl olmalı, en 
tepe noktadaki bir bürokrat olarak 
tavsiyeleriniz neler olur? 
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler. 
“Bürokrat nasıl olmalı?”nın genel bir ta-

Teknolojiden uzaklaşma trendi söz 
konusu son yıllarda. Bu eğilim yaygın-
laşır mı sizin gözlemlerinize göre?
Teknoloji günden güne hayatımıza çok 
daha fazla girerken teknolojiden uzaklaş-
ma akımının çok yaygınlaşacağını düşün-
müyorum. Bunu marjinal bir akım olarak 
görüyorum aslında. Bu biraz da kendimizi 
kandırmak olur. Belki bazı alanlarda in-
sanlar uzak durma eğilimi gösterebilir 
ancak teknolojinin dışında kalmak pek 
mümkün görünmüyor insanlık için. En 
azından benim için imkânsız görünüyor. 
 
Sosyal medya hesaplarınız var mı? 
Nasıl kullanıyorsunuz?
Twitter hesabım var. Güncel gelişme-
leri anlık bu hesaptan takip edip çeşitli 
paylaşımlarda bulunabiliyorum. Bakan-
lığımız görev ve etki alanı itibariyle çok 
büyük. Bu hesaplar üzerinden çözüm 
bekleyen sorunlara, en güncel gelişme-
lere ve açıklamalara anlık ulaşabiliyor-
sunuz. Konulara vakitlice müdahil olup 

“Sunulan 
hizmetlerin 

hedeflerimizle 
örtüşmesi, 

vatandaşımızın aldığı 
hizmet karşısında 

yüzündeki tebessüm 
ve memnuniyeti, 

bizim için her şeyin 
ötesinde.”
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Dünyada “Türk Modeli” olarak tanımla-
nan YİD (Yap-İşlet-Devret) modeli proje-
ler kapsamında  10 milyar Avro’nun üze-
rinde bir yatırım ile inşa edilmekte olan 
İstanbul Yeni Havalimanı da çok önemli 
bir projedir. 2003 yılında sadece Ankara 
Esenboğa ve İstanbul Atatürk merkezle-
rinden 26 noktaya uçmak mümkünken, 
bugün Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk 
Havalimanlarına ilaveten; İstanbul Sabiha 
Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Antalya, 
Adana ve Trabzon Havalimanlarımızdan 
55 havalimanına uçmak mümkündür.

Uzay Ajansı kurulacak
Milli bölgesel yolcu uçağımızın, ilk milli 
haberleşme uydumuzun, gözlem uydu-
larımızın kendi mühendislerimizle ken-
di tesislerimizde yapılması hedeflen-
mektedir. Ülkemizde havacılık ve uzay 
teknolojilerinin geliştirilmesi için bu 
yöndeki tüm faaliyetleri koordine ede-
cek "Türkiye Uzay Ajansı"nın kurulması 
çalışmaları devam etmektedir.

Türksat 3 milyar insana 
yayın ulaştırıyor
1994 yılında ilk Türksat uydusunun uza-
ya gönderilmesiyle çalışmalarına hız ver-
diğimiz sektörde, bugün 3 milyar insana 
yayın ulaştırabilecek kapasiteye eriştik.   
Aktif olarak kullandığımız Türksat 3A, 
4A ve 4B uydularımızın 3.135 Mhz Ku-
Bant ve  bin 800 Mhz Ka-Bant kapasitesi 
ile Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülke 
kapsama alanındadır.
Uydularımızdan yayın yapan TV sayısı 
2003 yılı sonunda 69 iken, 2017 yılı Şubat 
sonu itibariyle, 136 adedi HD ve 1 adedi 
Ultra HD olmak üzere 506’ya ulaşmıştır. 
Yurtdışından yayın yapan TV kanalları-
nın sayısı ise 114’tür. Türksat’ın uydu hiz-
metleri sayesinde her yıl 100 milyon do-
ların yurt içinde kalması sağlanmaktadır. 

Türkiye denizcilikte büyüyor
Denizciliğin ekonomiye katkısı aşi-
kardır. Dış Ticaretin yüzde 87’si deniz 
yoluyla taşınmaktadır. 172 kıyı tesisi 
ile ve 29 milyon Detveyt ton (DWT) de-
niz ticaret filosu ile Türkiye dünyanın 
önemli denizci ülkelerinden biridir. 
2003’te neredeyse sıfır olan genişbant 
internet abone sayımız 63 milyonu 

İstanbul Yeni Havalimanı projesinin 
devam eden 1. etabında; 3 paralel pist, 
paralel taksi yolları, apron, teknik 
blok ve kule, birinci fazda 90 milyon 
kapasiteli ana terminal binası ile di-
ğer destek binaları yapılacaktır. Tüm 
fazlar tamamlandığında 150 milyon 
kapasitesiyle dünyanın en büyük ha-

geçmiştir. 2016 bilgi ve iletişim tek-
nolojileri sektör büyüklüğü 94.3 mil-
yar TL'dir. E-Devlet Kapısı’nda 2016 
yılında 92 milyon aylık ortalama ile 
toplam bin 101 milyon hizmet kulla-
nımı gerçekleşmiştir. PTT A.Ş. tamamı 
otomasyona açık 4 bin 460 iş yeri, 7 
bin 162 taşıt ve 40 bin 316 deneyimli 

valimanı olacaktır.
Ferrari’nin de tasarımcısı olarak bi-
linen Pininfarina ile AECOM tarafın-
dan tasarlanan ve 2016 Uluslararası 
Mimarlık ödülüne layık görülen İs-
tanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik 
Kontrol Kulesi’nin temeli 26 Ekim'de 
atılmıştır.

Aslına bakarsanız ulaştırmanın her ala-
nında çok önemli değişiklikler oldu. Ba-
kanlığımız 2003 yılından bu yana ulaşım 
ve iletişim alanında çok büyük ve önemli 
projeleri, 341,6 milyar TL yatırım yapa-
rak hayata geçirdi. Yatırım harcamaların-
da yüzde 64 lük payı ile Karayolları birinci 
sıradadır. Karayollarında "Bölünmüş Yol" 
yapımı ile; trafik güvenliğini artırarak 
kazaları azaltmak ve kazalardaki ölüm 
oranını düşürmek; mevcut kapasite ye-
tersizliklerini iyileştirerek ve taşıt işlet-
me giderlerinde tasarruf sağlayarak eko-
nomiye katkıda bulunmak; yolların fiziki 
ve geometrik standartlarını yükselterek 
seyahat konforunu arttırmak ve seyahat 
süresini kısaltmak amaçlanmıştır.

“Yerli demiryolu sanayini geliştirdik” 
Demiryollarında da koridor yaklaşımı ile 
yatırımlarımız devam etmektedir. Başta 
milli yüksek hızlı tren olmak üzere, yeni 
nesil elektrikli ve dizel tren setlerinin 
ve yük vagonlarının ülkemizde üretimi 
için yerli demiryolu sanayii geliştiril-
mektedir. Kars’tan Gürcistan’a uzanan 
79 km’lik BTK (Bakü-Tiflis-Kars) yeni 
demiryolu inşasında sona gelinmiş olup 
kısa süre içerisinde hizmet vermeye baş-
layacaktır.  Toplam demiryolu ağımız 12 
bin 532 km'dir. "Milli Tren Projesi" kapsa-
mında; "Milli Yüksek Hızlı Tren" ve "Yeni 
Nesil Milli Elektrikli-Dizel Tren Seti"nin 
üretimi planlanmakta olup çalışmalar 
devam etmektedir. 

“Marmaray’ın tüm evrelerinde 
görev almak bize nasip oldu”
Büyük bir gururla ifade etmek isterim; 
"Asrın Projesi" Marmaray’ın başından so-
nuna kadarki tüm evrelerinde görev al-
mak bize nasip oldu. 150 yıllık bir hayaldi  
biliyorsunuz. 29 Ekim 2013’te halkımızın 
hizmetine sunduk.

“Havacılık hamlemiz dünya 
tarafından örnek alınmaktadır”
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
Bakanlığı döneminde başlattığı havacılık 
hamlesi bugün dünyanın imrendiği ve 
örnek aldığı bir gelişim sağladı. Aldığımız 
bayrağı aynı kararlılıkla taşırkenki hede-
fimiz, havacılıkta dünya ortalamasının 3 
katına yakın büyümenin sürdürülmesidir. 

personeli ile posta ve kargo alanların-
da ve PTT Bank ile bankacılık sektö-
ründe hizmetlerini sürdürmektedir.

Bakanlığın yürüttüğü 
mega projeler hangi aşamada?
Havacılık hamlemizi dünyanın en bü-
yük havalimanı ile taçlandırdığımız 
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nomik, güvenli ve hızlı olmasını sağladı.
Yapılamaz denilen metroların ve şe-
hir içi tünellerin büyük şehirlerimizde 
hızla yaygınlaşması sayesinde kent içi 
ulaşımda ciddi bir kolaylık ve rahatlık 
sağlandı. 
Yeni dev projeler ile ülke ekonomisine 
ve istihdama katkı sağlanması, karayol-
larımızın daha güvenli ve konforlu hale 
getirilmesi, her alanda millileşmeye gi-
dilmesi dışarıya olan bağımlılığın azal-
tılması, halkımızın ulaşım ve iletişimde 
daha hızlı, ekonomik, konforlu, ve gü-
venli hizmet almasını sağladı.  

En yaygın sosyal medya uygula-
maları yabancı. Sizce ülkemizde 
yerli ve orijinal uygulamalar neden 
kurulamıyor?
Aslında bu konuda birçok çalışma ve 
uygulama ülkemizde de var. Mesajlaş-
ma uygulamaları da dahil çok önemli 
ve kaliteli hizmetler yerli olarak da 
veriliyor. Yabancı uygulamaların bir 
avantajı erken başlamış olmaları. Bir-
de piyasaya sürülmeden önce üzerle-
rinde çok ciddi ve uzun soluklu ar-ge 
çalışmaları yapılıyor. Sizin ihtiyaçları-
nızı ve beklentilerinizi sizden daha iyi 
anlar hale geldikten sonra uygulama 
sosyal medyaya sunuluyor. 
Sürekli geri besleme ve güncelleme-
ler ile sizin beklentilerinizi zinde tu-
tuyorlar. Böylelikle rekabet edilmesi 

zor ürünlerin domine ettiği bir piyasa 
oluşuyor.   
Bizdeki uygulamaların tanıtım eksikli-
ği ve uluslararası kullanıcı beklentileri-
ni çok karşılamadığından ötürü yaygın 
kullanılmadığını düşünüyorum. Mevcut  
ve yerli çalışmaların geliştirilmesi gere-
kiyor. Bu konuda çalışanlara Bakanlığı-
mız gereken katkı ve desteği veriyor ve 
vermeye de devam edecektir. 

Gelecekte siber tehditlerin artacağı 
biliniyor, kurum ve kişilerin bu 
tehditlerle ilgili alacağı tedbirler 
nasıl şekillenmeli?
Siber saldırılar sadece ülkemizde değil, 
tüm dünyada küresel bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunla ülke 
olarak hep birlikte mücadele vermemiz 
gerektiğine inanıyorum. Bu konuda ted-
bir alan ilk ülkeler arasında yer almak-
tayız. (ITU 2015 siber endeks çalışması) 

Bakanlık olarak bu konuda yaptığı-
mız çalışmaları özetlersek;

 Siber Güvenlik Kurulu oluşturuldu.
 Ulusal Siber Olaylara Müdahale orga-

nizasyonu oluşturuldu. Bu kapsamda 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merke-
zi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale 
Ekipleri (SOME) kuruldu. Bugün itiba-
riyle SOME sayısı 545’e ulaştı.

 Kamu kurumları arasında güvenli bir 
ağ üzerinden veri iletişiminin sağlan-
masını teminen Kamu Sanal Ağı (Kamu-
NET) oluşturuldu. 

 Bakanlığımız koordinasyonunda siber 
güvenliğe yönelik 4 adet ulusal ve ulusla-
rarası tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

 Ayrıca, siber güvenlik alanında ülkeler-
le ikili işbirlikleri üzerinde de çalışmak-
tayız. 2017 yılında dünya siber güvenlik 
pazarının 120 milyar USD olacağı tahmin 
edilmektedir. Türkiye siber güvenlik 
pazarının %97'si yabancıların elindedir. 
Türkiye siber güvenlik pazarı yaklaşık 
1,5 milyar USD'dir ve her yıl 1,45 milyar 
USD yurt dışına gitmektedir.

 Türkiye en çok siber saldırıya uğrayan 
ülkeler listesindedir.

 "Fortinet Threat Landscape Report"a 
göre Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 
45’i siber saldırı altındadır. Ele geçirilmiş 
bilgisayar oranında ise dünya 4'üncüsüyüz. 

120 bin kişilik istihdam
10,2 milyar avro yatırım,  22,1 milyar avro 
kira geliri, 120 bin kişiye ilave istihdam 
ile dünyanın en önemli transfer noktası 
olacaktır. Projenin 1. Etabının 2018 yılı 
içerisinde tamamlanarak hizmete girme-
si hedeflenmektedir. 

10 bin 100 kilometrelik 
demiryolu yenilendi
YHT hatlarına gelince… Hizmette olan 
Ankara-Eskişehir,  Ankara-Konya ve An-
kara-İstanbul hatlarının ardından doğu 
ve batı koridorlarının önemli halkaları 
olan Ankara-İzmir YHT ve Ankara-Sivas 
YHT hatları inşası devam etmektedir.
Yeni demiryolu hatlarının yapımının 
yanı sıra mevcut hatların rehabilitas-
yonları da yatırım politikaları arasında 
yer almaktadır. 11 bin 319 km’lik kon-
vansiyonel demiryolu ağının 10 bin 100 
km’lik kısmı yenilenmiştir.
Demiryollarının daha verimli ve çevreci 
kullanımına imkan tanıyacak olan sin-
yalizasyon ve elektrifikasyon çalışma-
ları devam etmektedir.
Başta milli yüksek hızlı tren olmak 
üzere, yeni nesil elektrikli ve dizel tren 
setlerinin ve yük vagonlarının ülkemiz-
de üretimi için yerli demiryolu sanayisi 
geliştirilmektedir.
Kombine taşımacılıkta ulaşım yollarının 
geliştirilmesi ve ulaşım modları arasın-
da etkin bağlantının kurulması, depola-
ma, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, 
elleçleme gibi faaliyetlerin daha ekono-
mik bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
lojistik merkezler kurulmaktadır. 

7 Lojistik merkezi faaliyete başladı
Bugüne kadar 7 adet Lojistik Merkez ta-
mamlanmıştır. Lojistik sektörünün yapı-
landırılmasında destekleyici bir çalışma 
olacak Lojistik Master Planı'nın hazırlan-
ması çalışmalarına başlanılmıştır. Demir-
yollarımızın daha verimli kullanılmasının 
önündeki engelleri kaldırmak için, Demir-
yollarının yeniden yapılandırılması çalış-
malarında son aşamaya gelinmiştir. 

Ankara Garı metro bağlantılı olacak
Yüksek Hızlı Tren hatlarının devreye 
girmesiyle yolcu ihtiyacını karşılaya-

cak ve şehirlerin cazibe merkezi olacak 
Yüksek Hızlı Tren garları ihtiyacı doğ-
muştur. Mimarisi ve sosyal donatılarıy-
la Türkiye’nin ve Başkent’in prestij eser-
leri arasında şimdiden yer alan Ankara 
YHT Garı ülkemizin İlk YHT garı olarak 
29 Ekim 2016’da hizmete girmiştir. Ay-
rıca Başkentray, Ankaray ve Keçiören 
metrolarına bağlantısı olacak şekilde 
inşa edilmiştir. 
 
Bakanlık projeleri arasında sizi en 
çok heyecanlandıran, umutlandıran 
proje hangisi?
Bakanlığın bütün projeleri beni he-
yecanlandırmaktadır. Hepsi ülke için 
gerekli ve büyük projelerdir. İstanbul 
Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Marmaray, Çanakkale Köprü-
sü, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İz-
mir Otoyolu, Avrasya Tüneli  ve yapımı 
devam eden metrolar, OVİT ve Zigana 
gibi uzun tüneller ile hazırlıklarını sür-
dürdüğümüz İstanbul Boğazı 3 katlı tüp 
tünel, Lojistik Koordinasyon Kurulu'nda 
kararlaştırdığımız demiryolu iltisak 
hatları ile OSB, Lojistik Merkezler ve 
limanların demiryolu ağına bağlanması 
ve entegrasyonu ile demiryollarına yıl-
da ilave 50 milyon ton yükün kaydırıl-
ması gibi projeler heyecan verici önemli 
projelerimizdendir.  

Sizce, son 14 yılda yapılan 
çalışmalarla Türk halkının 
ulaşım, iletişim konusunda 
yaşam kalitesi nasıl etkilendi?
Hem mobil haberleşmede hem de bilgi 
teknolojilerinde geniş kapsama alanı 
ve yüksek kalitesi ile Türkiye dünya-
nın en gelişmiş ülkeleriyle aynı düze-
ye geldi. Artık vatandaşımız bilişimin 
gücünden yoğun ve etkili biçimde ya-
rarlanıyor. Havayolu, halkın yolu oldu. 
Havayolu ile seyahat hem ucuzladı 
hem de yaygınlaşıp kolaylaştı.

“Halkımız demiryolu 
konforuyla buluştu”
YHT ile halkımız demiryolunun konfo-
ruyla buluştu. Büyükşehirlerimizin trafik 
yoğunluğunun azaltılması amacıyla al-
ternatif ulaşım projeleri, tüm ülkede her 
noktadan kesintisiz iletişimin daha eko-

“14 yılda, her 
alanda millileşmeye 

gidilmesi dışarıya 
olan bağımlılığın 

azaltılması, 
halkımızın ulaşım ve 
iletişimde daha hızlı, 
ekonomik, konforlu, 

ve güvenli hizmet 
alması sağlandı.” 
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T
ürkiye Cumhuriyeti'nde De-
miryolları tarihi Osmanlı'ya 
kadar dayanmaktadır. Anado-
lu halkı ilk buharlı lokomotifin 
kullanılmaya başlamasından 

33 yıl sonra, 1856 yılında demiryolu ile 
tanışmıştır. Günümüz sınırları içerisin-
deki demiryolu tarihçesi, Eylül 1856'da 
İzmir-Aydın demiryolu hattının imtiyazı-
nın verilmesi ile birlikte başlar. İngilizlere 
ait olan bir şirket ülkemizde demiryolu 
yapımını üstlenerek İzmir-Aydın arası-
na 130 km'lik bir hat inşa eder. Bu hattın 
yapımı 10 yıl sürmüş, 1866 yılında Sultan 
Abdülaziz tarafından tamamlanmıştır. 
Ardından, 1871 yılında yılında saraydan 
çıkan bir karar ile Haydarpaşa-İzmit hat-
tının yapımına devlet eliyle başlanır ve 
91 km'lik demiryolu hattı bu tarihten 2 yıl 
sonra tamamlanır. Fakat maddi imkansız-
lıklardan dolayı Anadolu Demiryolları ile 
Bağdat ve Cenup demiryollarının yapım-
ları, Osmanlı Devleti’nin kaynakları tara-
fından karşılanamadığı için Alman serma-
yesi ile gerçekleştirilir. İmtiyaz tanınan 

devlet tarafından yapılmasını öngören 
bir yasa çıkartılır. 1933'te gerçekleş-
tirilen ihalede ilk kez bir Türk firması 
yapımcılığı üstlenir. Böylelikle Devlet 
Demiryolları dönemi, demiryollarının 
inşa ve işletmesinin Devlet Demiryol-
ları ve Limanları İdaresi Umumiye’si 
isimli kuruluşa devredilmesiyle başlar. 
Öyle ki bu azimli girişim yıllar sonra 
Devrim otomobillerinin yapımında da 
güzel bir örnek teşkil etmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti tümüyle Türk Mü-
hendisliği ve Türk işçiliğinin ürünü olan 
iki adet lokomotif üretmek için o günkü 
adıyla "Eskişehir Cer Atölyesi", "Eskişehir 
Demiryolu Fabrikası" adı ile belirlediği 
hedeflere ulaşabilmek için hızla ilerle-
meye koyulur. Sivas'ta bulunan Sivas 
Cer Atölyesi "Sivas Demiryolu Fabrika-
sı" ismini alır ve fabrikalardaki köklü 
değişim süreci tamamlandıktan sonra 
yapım aşamasına geçilir. Hatta halkın 
demiryolu sevgisini ve talebini arttırmak 
üzere Eskişehir Cer Atölyesine iki küçük 
buharlı lokomotif üretme talimatı veri-

lir. Üretilecek lokomotifler makettir ve 
Ankara'da halkın seyrine sunulacaktır. 
Tasarımından rayları ile buluşmasına ka-
dar geçen süreçte tamamen Türk imzası 
taşıyacak olan "Karakurt" ve “Bozkurt” 
lokomotifleri, 1961 yılında, yaklaşık 3 
yıl süren zorlu bir çalışmanın ardından 
büyük bir törenle sabırsızlıkla bekledi-
ği raylarına kavuşur. Sivas’ta üretilen 
56202 sefer sayılı Bozkurt lokomotifin-
de, “Bu eser bütün parçaları ile yerli olup, 
Türk’ün eseridir” levhası bulunmaktadır.
56201 sefer sayılı Karakurt bugün Es-
kişehir Tülomsaş fabrikasında, 56202 
sefer sayılı Bozkurt lokomotifi ise 
Sivas'ta bulunan TÜDEMSAŞ fabrika-
sında üzerinden yüzlerce kez geçtiği 
raylarının üzerine konulmuş unutul-
maya yüz tutmuş, ondan haberdar olma 
fırsatını yakalayabilmiş ziyaretçilerini 
beklemektedir. Türk Demiryollarının 
gelişiminin en önemli iki yapıtaşı olan 
Bozkurt ve Karakurt lokomotifleri bir 
tarihi yansıtmaktadır.
Karakurt-Bozkurt isimli bu belgesel film, 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Türkiye’de 
demiryollarının tarihsel gelişimi ekse-
ninde Eskişehir ve Sivas Cer Atölyele-
rinde yapılan Türkiye’nin ilk yerli yapım 
lokomotifleri Karakurt ve Bozkurt’un 
hikayelerini anlatmaktadır.
Belgeselin yönetmenliğini Selçuk Üni-
versitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Tele-
vizyon ve Sinema Bölüm  Başkanı Prof. 
Dr. Aytekin Can ve Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim 
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Faruk Uğurlu birlikte yapmıştır. Belgesel 
filmin danışmanlığını, babası bir demir-
yolları çalışanı olan Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa Toprak üstlenmiştir. Dr. Mustafa 
Toprak’ın portfolyosunda lokomotifler ve 
demiryolu ön plana çıkmaktadır. Yakla-
şık 6 aylık bir çekim süreci, arşiv taraması 
ve 2 aylık kurgu sürecinin ardından 2017 
yılında tamamlanan film, Uluslararası 
film festivalleri başta olmak üzere birçok 
platformda özel gösterime girmiştir. 

başka bir İngiliz şirketi ise İzmir-Turgut-
lu-Afyon demiryolu hattını ve Bandırma-
Manisa hattının bir kısmını 1865 yılında 
tamamlar. 1866 yılında İstanbul, Avrupa 
demiryollarına bağlanabilmiş ve demiryo-
lu ulaşım ağımız bu noktadan Avrupa'ya 
açılabilme imkanı yakalayabilmiştir.
Osmanlı döneminde başlayan demir-
yolu yatırımları Cumhuriyetin ilanı 
ve bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün girişimleriyle 1923 ve 
1940 yılları arasında adeta bir atılım 
çağına girmiştir. 1940 yılına gelin-
diğinde neredeyse iki katına çıkan 
demiryolları, 8637 km'ye ulaşmıştır. 
Ulusal Kurtuluş Savaşının kazanılma-
sının ardından Atatürk, “Asıl savaş ik-
tisadi savaştır” diyerek mücadelenin 
yeni başladığını bildirmiştir. Demir-
yolu politikasının öne çıkarılmasının 
başlıca nedeni, yerleşim ve üretim-
tüketim merkezlerini birbirine bağla-
yarak iç pazarı canlandırmak ve ülke 
ekonomisini geliştirmektir.
1923'te hatların inşa ve işletmesinin 

Belgeselin 
yönetmenliğini 

Selçuk Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi, 

Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölüm  

Başkanı Prof. Dr. 
Aytekin Can ve 

Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, 

Güzel Sanatlar 
Eğitim Bölümü 

öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Faruk 

Uğurlu birlikte 
yapmıştır. 
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Prof. Dr. Aytekin Can (sağda) 
Yrd. Doç. Dr. Faruk Uğurlu (altta)
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T
ençler teknoloji ile en çok haşır 
neşir olan kitleyi oluşturuyor. 
Gençlerin teknoloji iyi kullan-
ması hatta kimsenin bilmediği 
yöntemleri kullanmaları, kamu 

kurum kuruşlarının ya da özel internet 
sitelerine saldırı düzenlemek, güvenlik 
açıkları yakalamak, şifre kırmak kendi 
aralarında bir statü kazanmak anlamına 
bile geliyor. Küresel çaplı siber saldırıların 
şiddetini arttırdığı günümüzde, antivirüs 
yazılım kuruluşu ESET, gençlerin neden 
siber suçlu olmaya yöneldiğini inceledi. 
ESET’in mercek altına aldığı raporlara 
göre, temel neden para değil. Akranları 
tarafından takdir edilmek, başarı hissi ve 
siber suçların hırsızlık gibi geleneksel bir 
suç olarak algılanmaması, gençleri siber 
kriminaliteye itiyor.
Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in 
Latin Amerika editörlerinden Sabrina Pag-
notta, İngiliz Ulusal Suç Ajansının (NCA) 
yayımladığı bir raporu mercek altına aldı. 
Buna göre siber suç dünyasına adım atan 
gençler, genellikle paranın değil, akranları 
tarafından takdir edilmenin, forumlarda 
popülerlik oluşturmanın ve başarma his-
sinin peşinde. Örneğin, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) hükümetin web 
sitelerinden birine izinsiz erişmekten 
tutuklu bulunan 18 yaşındaki bir genç 
ifadesinde şöyle diyor: “Bu eylemi hack 
camiasındakileri etkilemek için yaptım. 
Bunu başarabilmek için yeteneğim oldu-
ğunu gösterdim ve kendimi kanıtladım.”

Geleneksel suç olarak algılanmıyor 
Birçok gencin siber suç dünyasına karış-
masına neden olan başka bir önemli faktör 
de, siber suçun cinayet veya hırsızlık gibi 
geleneksel anlamdaki bir suç olarak algı-
lanmaması ve bir siber saldırıda bulunduk-
ları için tutuklanmayacakları düşüncesi. 
Aslında İngiliz Ulusal Suç Ajansı da (NCA) 
siber suçlarla ilgilenen İngiliz gençlerinin 
birçoğunun geleneksel suç işlemeyeceğini 
düşünüyor. Ajansa göre, kolluk kuvvetleri-
nin müdahale riskinin algısı düşük kalıyor.

Kolay işlenen suç
Gençleri çeken üçüncü faktör ise saldırı 
veya kötü niyetli etkinlik başlatmanın ko-
lay olması. Pahalı olmayan ve kullanımı 
kolay her türlü araca online olarak ulaşmak 

mümkün. Az teknik bilgiye sahip olanların 
bile kullanabileceği araç paketleri satan 
siber suç iş modelleri oluşmuş durumda. 
Şimdilerde fidye servisleri ve diğer dolandı-
rıcılık ve saldırı yöntemlerine ilişkin zararlı 
yazılımlar bir hizmet olarak satılıyor. 
NCA'nin raporunda konu ile ilgili değerlen-
dirme şu ifadelerle yer alıyor: "İnternette-
ki suç faaliyetlerine başlamak için çok az 
beceri gerekiyor. Önyükleyici ve Uzaktan 
Erişimli Truva Atları (RAT) gibi araçlara 
küçük bir ödeme yaparak veya hiç ödeme 
yapmadan ulaşılabiliyor ve kanunlara aykı-
rı davranışlara başlanabiliyor." NCA’ye göre 
kanun bir defa kırıldı mı, sonrasında gele-
cek ihlaller çok daha kolay oluyor.

Akıl hocalığı ve erken müdahale önemli 
Buna rağmen İngiliz Ulusal Suç Ajansı, 
akıl hocalığı eşliğinde erken müdahale-
lerin gençlerin siber suça bulaşmasının 
önüne geçebileceğine inanıyor. Siber 
suçu bırakıp teknoloji konusunda eğitim 
alan veya kariyer elde etmeyi başaran 
eski suçlular, bu değişikliği olumlu bir 
akıl hocası veya onlara becerilerini olum-
lu bir şekilde kullanma fırsatı veren bir 
kişiye borçlu olduklarını dile getiriyor.

Olumlu tarafta olmak için fırsatlar vardır
Gerçekte, teknolojide olumlu tarafta ça-
lışmak için daima fırsatlar vardır. Aslında, 
sürekli olarak siber güvenlik uzmanlarının 
eksikliğinden konuşuluyor. Sonuç olarak, 
bu raporla ilgili endişe verici şey, gençlerin 
siber suç dünyasına girmesinin çok kolay 
olması, bunu risksiz olarak görmeleri ve 
fırsatlardan ve olumlu rol modellerinden 
yoksun olduklarını hissetmeleridir.

GENÇLERİ  
SİBER SUÇLU OLMAYA 
NE TEŞVİK EDİYOR?

Akranları 
tarafından takdir 

edilmek, başarı 
hissi ve siber 

suçların hırsızlık 
gibi geleneksel bir 

suç olarak 
algılanmaması, 
gençleri siber 
kriminaliteye 

itiyor.

İngiliz Ulusal 
Suç Ajansı (NCA), akıl 

hocalığı eşliğinde 
erken müdahalelerin 
gençlerin siber suça 
bulaşmasının önüne 

geçebileceğine 
inanıyor.
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T ürkiye’de havalimanı sayısı 
giderek artıyor. Son 14 yılda 26 
olan aktif havaalanı sayısı, iki 
katını da aşarak 55’e çıkarken, 
Karaman, Yozgat, Bayburt ve 

Gümüşhane'ye yapılması planlanan hava-
limanlarının ihalesine bu yıl içinde çıkıla-
cak. 2 milyon kişi kapasiteli olarak planla-
nan yeni havalimanlarının toplamda 800 
milyon TL’ye mal olması bekleniyor.

Arslan, havalimanı bulunmayan bu dört ili 
kapsaması planlanan üç yeni havalimanı 
projesinin hazır olduğunu söyledi. 

2 milyon kapasiteli 
Karaman, Yozgat, Bayburt ve 
Gümüşhane'yi büyükşehirlere bağlaya-
cak olan havalimanları ile bahsi geçen 
kentlerin ulaşımları da kolaylaşmış 
olacak. 2 milyon kişi kapasiteli olarak 

Gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan havali-
manı taşımacılığı ülkemizde de son 14 
yılda hızla büyüdü. Türkiye havacılık 
konusunda dünyanın en hızlı gelişen ül-
kelerinden biri oldu. Uluslararası hava 
taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 
5,6 büyürken, Türkiye’de bu oran yüzde 
14’ü buldu. Öyle ki; son 14 yılda Türkiye 
çapında 26 olan aktif havaalanı sayısı, 
iki katını da aşarak 55’e çıktı. Bu süreç-

planlanan havalimanlarının toplamda 
800 milyon TL’ye mal olacağını açıkla-
yan Bakan Ahmet Arslan, her üç hava-
limanının da 2020 yılına kadar hizmete 
açılmasını hedeflediklerini de açıkladı. 
'Havayolu, halkın yolu' düşüncesiyle ha-
vaalanı altyapısına büyük önem verdik-
lerini belirten Bakan Ahmet Arslan, "Ha-
valimanı olmayan Karaman, Yozgat ve 
Bayburt-Gümüşhane'ye yapacağımız 

te mevcut havalimanları da yenilendi.
Ülkemizin havalimanı atağı devam 
ederken bu alanda son müjdeli habe-
ri geçtiğimiz günlerde Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan verdi. Karaman, Yozgat, Bayburt 
ve Gümüşhane'ye yapılması planlanan 
havalimanlarının ihalesine bu yıl içinde 
çıkılacağının müjdesini veren Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 

havalimanlarının yapımı ihalesine yıl 
içinde çıkacağız. Dört şehrimizi daha ha-
valandırarak, 2017'yi havalimanları yılı 
yapacağız." şeklinde konuştu. 

İhale ne zaman?
Bahsi geçen bu havalimanlarına ilişkin 
ihale çalışmaları tam hızıyla sürerken, 
ihale takvimi de aşağı yukarı belirlen-
miş durumda. Bakan Ahmet Arslan, 
Karaman ve Yozgat havalimanlarının 
yapımı ihalesine temmuz-eylül ayla-
rında çıkmayı planladıklarını, bölgesel 
nitelik taşıyacak Bayburt-Gümüşhane 
havalimanının ihale sürecini de kasım-
aralık aylarında başlatmayı planladık-
larını bildirdi. Güçlü, müreffeh ve söz 
sahibi bir ülkenin en etkin bileşenlerin-
den birisinin ulaşım olduğunu, bu ala-
nın birçok sektör için de tetikleyici nite-
lik taşıdığını söyleyen Arslan, şöyle devam 
etti: "Ülkemizin hiçbir şehrinde, hiçbir 
vatandaşımızın havayoluna ulaşamama 
gibi bir sıkıntısı olmasını istemiyoruz. Bu 
nedenle de tüm şehirlerimizi karayolları 
ve demiryollarının yanı sıra havayoluyla 
da birleştirmek için çalışıyoruz. Aktif 
havalimanı sayısını iki katın üstünde 
artırdık diye durmuyoruz, çalışmaya de-
vam ediyoruz. Havalimanı bulunmayan 
diğer şehirlerimize de havalimanı ya-
pılmasına yönelik çalışma yürütüyoruz. 
Bu kapsamda etüt ve proje çalışmaları 
tamamlanan üç havalimanının yapımı 
ihalesine bu yıl içinde çıkılacak." 

Karaman, Yozgat, Bayburt 
ve Gümüşhane'ye 
yapılması planlanan 
havalimanlarının ihalesine 
bu yıl içinde çıkılacak. 
Yeni havalimanlarının 
toplamda 800 milyon 
TL’ye mal olması 
bekleniyor.
YAZI NİL GÖKMEN

4 KENTE 3 YENİ 
HAVALİMANI 

GELİYOR

UDH Bakanı Ahmet Arslan: 
"Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat ve Bayburt-

Gümüşhane'ye yapacağımız havalimanlarının 
yapımı ihalesine yıl içinde çıkacağız.”

      Havacılık alanında dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkesi Türkiye oldu. 
Uluslararası hava taşımacılığı sektörü 
son on yılda yüzde 5,6 büyürken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 14’ü buldu. 
Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı 

sayısı, iki katını da aşarak 55’e çıktı. 
Mevcut havalimanları ise yenilendi. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Türkiye’nin havalimanı 
bulunmayan şehirlerine yönelik 
çalışmalar yürütüyor.

DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKESİ
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2 017 yılı, son yıllarda gi-
derek daha popüler hale 
gelen‘lüks seyahat’ konu-
sunda oldukça güzel sin-
yaller veriyor. Turizmin 

“yeniden” keşfedilen ve birkaç yıldır 
tırmanışta olan bu kolunun, önümüz-
deki dönemde de büyümesini sürdür-
mekte kararlı olduğu görülüyor. FEST 
Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen, 
gezginlerin 2017’nin ilk yarısındaki 
lüks seyahat eğilimlerini ve gezi ta-
sarımcılarının bu kulvarda öne çıkan 
başarısını değerlendirdi.
Zekeriya Şen konu ile ilgili olarak, 
“2016 yılında dünya çapında %32’lik 
bir büyüme sağlayan lüks seyahat, 
yılın ilk yarısı bitmeden %58’lik bir 
değeri yakaladı. Bu olumlu gelişme 
ülkemiz ve bizim için de geçerli. Lüks 
seyahat tasarımcıları olarak FEST 
Travel bünyesinde geçtiğimiz yıla 
kıyasla bu yılın ilk yarısında %22’lik 
bir artış kaydettik.” şeklinde açıkla-
ma yapıyor. 

Daha cesur gezginler, 
daha özel rotalar
FEST Travel Genel Müdürü Zekeriya 
Şen, lüks seyahat eğilimleri, popü-
ler rotalar, lüks seyahatin geleceği 
ile ilgili olarak şu değerlendirme-
lerde bulunuyor: “Kur değişiklikleri, 
ekonomik ve politik dengeler ya da 
huzursuzluk gibi tüm olumsuz şart-
lara rağmen insanlar seyahat etme-
ye devam ediyor. Bunu yaparken de 
“lüks” faktörünü eskisinden daha 
ön planda tutuyor. Elbette herkesin 
lüks tanımı kendi beklentilerine ve 
bütçesine göre şekilleniyor ancak 
şunu rahatlıkla söylemek mümkün: 
Eskiden 3 yıldızda konaklamak is-
teyen misafirler şimdilerde 5 yıldız 
kategorisini sorguluyor; 5 yıldızda 
kalanlar ise ultra-lüks alternatifle-
re göz kırpıyor. Sadece konaklama 
konusunda değil, seyahat deneyimi 
konusunda da gezginler çok daha 
cesur. Farklı olanı deneyimlemek, 
özellikle de yerel halklarla bir ara-
ya gelmek, geleneksel yaşam bi-
çimlerini özümsemek konusunda 
oldukça istekliler.”

Gezi tasarımcıları revaçta
“Lüks seyahate olan bu ilgi, gezginlerin 
seyahat algısının değişmesiyle de oran-
tılı. Kendi başlarına otel, araç, gezi re-
zervasyonlarını yapabilecek, sofistike, 
deneyimli, birikimli gezginler de artık 
gezi tasarımcılarına yöneliyor. Kimse 
artık internetin kaotik ortamında de-
ğerli zamanını kaybetmek istemiyor. 
Bunun yerine yolculuktan beklentile-
rini ve hayallerini bir gezi tasarımcısına 
aktarmayı tercih eden gezginler, ken-
dilerine özel olarak hazırlanmış detaylı 
rotaları kendi çabalarıyla ulaşacakla-
rından çok daha kısa sürede elde edebi-
liyor. Seyahat acentelerinin ve özel gezi 
tasarımcılarının tecrübesi ve güvenli 
hizmeti sayesinde yükselişe geçen bu 
eğilim, acentelerin yok olup gideceğini 
bağıran tellalların da öngörülerinde ne 
kadar yanıldığını gösteriyor.”

Eğilimler hangi yönde?
“Bu yıl lüks seyahat kulvarının başını, 
özel nehir tekneleri çekiyor. 5 yıldızlı 
bir otelin konforunu dingin manzaralar 
ve yerel lezzetlerle harmanlayan nehir 
gezileri ‘yavaş seyahat’in de en önemli 

kollarından biri olarak, kültür tutkunla-
rı, yerel lezzet meraklıları ve aileler için 
biçilmiş kaftan. Lüks seyahatin 50 ila 
80 yaş arası gezginlerde ön plana çıktığı 
söyleyebiliriz. Lüks akımına daha kolay 
uyum sağlayan ve bu kulvardaki etkinli-
ğini uzun yıllar koruyacağa benzeyen X 
Kuşağı ise bu yaş aralığını soluk soluğa ta-
kip ederek aradaki farkı kapatmak üze-
re. Pek çok sektör için olumsuz bir grafik 
çizen Y Kuşağı’ysa bu dönemde macera 
içerikli gezilere eğilim gösteriyor.”

Acentelerin motivasyonu ve başarısı
“Coğrafi eğilimlere baktığımızda, 1 hafta 
ila 10 günlük seyahatlerde Avrupa’nın 
yine dünya çapındaki gezginlerin gözde-
si olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri, 
yeni ve yaratıcı fikirlerin uygulanabi-
lirliğine her zaman olanak sunmasıyla 
pastadan %72’lik haklı bir pay alıyor. Tür-
kiyeli gezginlerin bu dönemdeki tercihi 
ise, coğrafi olarak uzak destinasyonlar. 
2016’dan beri herkesin niyet sepetinde 
olan İzlanda, bu dönemde de lider. Bu 
eğilimler elbette dikkatli, yaratıcı ve her 
şeyden önce heyecanla beslenen seyahat 
acentelerinin başarısı. Acentelerin yük-
sek motivasyonu sayesinde girişimci ve 
farklı öneriler ön plana çıkıyor ve bunla-
rın da alıcıları her geçen gün artıyor.”

Tasarımcılar ressam gibi çalışıyor
“Bir güzergâhı tasarlamadan önce ken-
dileri deneyimleyen Gezi Tasarımcıları 
ancak inandıkları ürünleri günışığına 
çıkarıyor. Seyahat araştırmalarına ya-
tırım yapan bu uzmanlar, gezginlerin 
hayallerindeki manzaraları yaratmak 
için onların beklentilerinin sıralandığı 
bir paletten en doğru renkleri seçen res-
samlar gibi çalışıyorlar. Böylece hem du-
yarlı, hem kalıcı hem de sürdürülebilir 
bir eser yaratma imkânı yakalıyorlar.”

Belirli bir bütçe ve zaman aralığına 
göre, kişinin seyahat tercihlerini hazır-
layan seyahat programcısı olarak 
özetlenebilir. Bu programda; belirtilen 
bütçeye uygun otel seçenekleri, ulaşım 
alternatifleri, restoran önerileri, kişiye 
özel aktiviteler gibi kapsamlı bir seyahat 
planı hazırlanır. Gezi tasarımı, kişinin büt-
çesine, zevkine ve tercihlerine uygun 
olarak hazırlanan, ‘size özel’ bir program-
dır. Gezi tasarımcısı da bu programı 
hazırlayan, sunan profesyoneldir.

   
    GEZİ TASARIMCISI NE DEMEK?

Kur değişiklikleri, 
ekonomik ve politik 
dengeler ya da 
huzursuzluk gibi tüm 
olumsuz şartlara 
rağmen insanlar 
seyahat etmeye 
devam ediyor. Bunu 
yaparken de “lüks” 
faktörünü eskisinden 
daha ön planda 
tutuyor.

2017’NİN 
LÜKS SEYAHAT 
EĞİLİMLERİ

“Bu yıl lüks seyahat kulvarının başını, özel nehir 
tekneleri çekiyor. Nehir gezileri ‘yavaş seyahat’in de 

en önemli kollarından biri olarak, kültür tutkunları, 
yerel lezzet meraklıları ve aileler için biçilmiş kaftan.”
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SEYAHATTE 
SAĞLIĞINIZDAN 

OLMAYIN 

Rezervasyonunu aylar 
öncesinden yaptırdığınız, 
bütün bir yıl boyunca 
dört gözle beklediğiniz, 
tatil zamanı geldi çattı. 
Yurtdışı tatili için 
bavulunuzu bile 
hazırlamış olabilirsiniz; 
ancak bunlardan daha 
önemli bir durumu 
gözden kaçırmış 
olabilirsiniz: Sağlığınız... 
Sağlıklı bir seyahat ve 
tatil yapmak istiyorsanız 
işte size sağlıklı seyahatin 
ipuçları. 
YAZI BERİL ŞEN
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T urizm istatistiklerine göre her 
yıl 80 milyon kişi gelişmiş ül-
kelerden gelişmekte olan ül-
kelere seyahat ediyor. Özelikle 
tatillerin başladığı yaz aylarında 

seyahat hastalıklarında ciddi bir artış söz 
konusu. Turistlerin yüzde 22 ila 64’ünde 
seyahatle ilgili hastalıklar oluşuyor. Seya-
hat edenlerin ortalama yüzde 10’u seyahat 
sırasında veya sonrasında hekime baş-
vuruyor. Bunların yüzde 1’i de hastaneye 
yatmak zorunda kalıyor. Sağlık sorunları 
daha çok gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan ülkelere doğru yapılan seyahatlerde 
ortaya çıkıyor. Çok seyahat eden işadam-
ları, işkadınları, öğrenciler, uluslararası 
yardım kuruluşlarında çalışanlar ve sağlık 
ekipleri daha çok risk altında bulunuyor. 
Peki, seyahatte sizi ne gibi riskler bekliyor, 
en riskli ülkeler hangileri?

Riskli ülkeler
Sahra altı Afrika, Mısır, Çin, Doğu Asya 
özellikle Tayvan ve Singapur, Pasifik’teki 
tropikal adalar, Güney Amerika en riskli 
bölgeler. Seyahatin risk taşıması için se-
yahatin amacı ve konaklanacak yerler de 
önemli. İş seyahatlerinde risk daha azken, 
turistik gezilerde risk artıyor. Bunun ya-
nında beş yıldızlı bir otelle, kamp tatilinin 
riski de aynı değil. Riskler açışından gi-
dilecek bölge ve mevsim de önemli. Bazı 
hastalıklar yazın, bazıları kışın daha sık 
görülür. Ayrıca seyahat edecek kişinin ya-
şının ve kronik hastalığının olup olmama-
sı da önemli bir faktör. Bebekler, çocuklar 
ve yaşlılar seyahat enfeksiyonlarına daha 
açık bir grubu oluşturuyor. Şeker, kalp, 
kanser gibi kronik hastalığı olanlar da 
yüksek riskli grubun içine giriyor.   

Seyahatler sırasında en sık hangi has-
talıklarla karşılaşılıyor?   
En sık karşılaşılan hastalıklar; virüs, bak-
teri ya da parazit enfeksiyonları. Enfek-
siyonlar, seyahat edilen bölgeden bölgeye 
değişiklik göstermesine rağmen en sık 
turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, 
hepatit A ve B, tifo, zatürre ve griple kar-
şılaşılıyor. Bunların yanında güneş yanık-
ları ve güneş çarpması, gidilen bölgenin 
ekolojik yapısına bağlı olarak gelişen 
alerjik deri enfeksiyonları, kıtalar arası 
yapılan yolculukta saat farkından dolayı 

yaşanan uyku bozuklukları (jet-lag), uzun 
yolculuklarda hareketsiz kalmaktan do-
layı “economy class sendromu” adı veri-
len ve ölümle sonuçlanabilen pıhtılaşma 
bozuklukları da seyahat hastalıkları ara-
sında sayılıyor. Peki, seyahat hastalıkla-
rından korunmak mümkün mü? Artık 
günümüzün bilinçli tatilcileri ziyaret 
edecekleri bölgeyi daha yakından 
tanıyarak, ne gibi önlemler ala-
bileceklerini uzmanlara danışı-
yorlar. Seyahat öncesi kişinin 
bu konuda öncelikli enfeksiyon 
hastalıkları uzmanına başvur-
ması şart. Gideceği bölgenin 
durumuna göre önlemler al-
ması gerekiyor. 
Gidilen bölgenin yiyecekle-
rinde ve sularında bulunan 
ve alışık olunmayan farklı 
mikroorganizmalar ishale ne-
den olur. İshalden korunmak için 
ellerin mutlaka sık sık yıkanması, kapalı 
şişelerdeki sular dışında su içilmemesi, 
temizliğinden kuşku duyulan yerlerde 
yemek yenilmemesi, paketsiz açıkta sa-
tılan yiyecekler ve deniz ürünleri, pişme-
miş etler, soyulmamış meyveler, soslar, 
salatalar gibi riskli olabilecek yiyecekler-
den uzak durulmalı. Ayrıca yaz aylarında 
içeceklere konulan buzlara da dikkat 
edilmesi gerekiyor. Ne kadar kapalı şişe-
lerden su içilse bile, genellikle şehir şebe-
ke suyundan elde edilen bu buzlar bağır-
sakların bozulmasına neden olabiliyor. 
Diş fırçalaması dahi kaynatılmış suyla ya 
da kapalı suyla yapılmalı.   
Şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi sürekli 
hekim kontrolü gerektiren bir hastalığı 
olanlar yola çıkmadan çok önce hekimle-
rine seyahat planı hakkında bilgi vermeli 
ve gerekli önlemleri almalı. Örneğin insü-
lin kullananların, uzun sürecek yolculuk-
lar sırasında ve sonrasında insülin saatle-
ri yeniden belirleniyor. On saatten fazla 
sürecek bir uçak yolculuğunda, örneğin 
Amerika’ya giderken, ne zaman insülin 
yapılacak? Amerika’daki saat farkı göz 
önüne alınınca, oradaki kalış süresince 
insülin saati değişecek mi? Bu sorular 
mutlaka seyahatten çok önce hasta ile 
hekimi arasında tartışılıp yanıtlanma-
lı. Sürekli ilaç kullanmak zorunda olan 
hastalar, kalış süresince yeterli olacak 

miktarda ilacı yan-
larında götürmeli. 

Gittikleri ülkede ilacı 
temin etmeleri güç olabilir. 

Türkiye’deki uygulamanın tersine, çoğu 
ülkede reçetesiz ilaç almak mümkün 
değil. Ayrıca, etken madde aynı olmakla 
beraber, ilacın ismi değişik olabilir. Fazla 
miktarda ilaç götürülecek ise, gümrük-
lerde bir sorun çıkmaması için, hekimden 
alınmış ve gidilecek ülkenin dilinde veya 
İngilizce yazılmış gerekçeli raporu yan-
larında bulundurmaları doğru olur. Aynı 
zamanda sağlığınız sadece seyahatinizle 
sınırlı değil. Seyahat dönüşü de sağlığı-
nıza dikkat etmeniz gerekiyor. Seyahat 
dönüşü en çok karşılaşılan sorunların 
başında ishal, üst solunum yolu enfeksi-
yonları, deri döküntüleri ve ateş oluyor. 
Ateşli hastalık ciddiye alınması gereken 
bir durumdur. Sıtmaya ve hayatı tehdit 
edici başka bir nedene bağlı olabilir. Ateş 
durumunda mutlaka bir enfeksiyon has-
talıkları uzmanına başvurulmalı. Seyahat 
sırasında edinilen bazı hastalıkların ku-
luçka süreleri uzun olabiliyor. Tüberkü-
loz, sıtma ve hepatitin belirtilerinin oluş-
ması bazen aylar alabiliyor.  

Sağlıklı seyahat için.. 
Hastane Derindere İç Hastalıkları Uz-
manı Dr. Ergün Kasapoğlu seyahatte 
sağlığınızı korumak için yapmanız ge-
rekenleri şöyle sıralıyor: “Gideceğiniz 
ülkede yiyecekler, içecekler, hastalıklar 
konusunda bilmeniz ve dikkat etmeniz 
gerekenleri gitmeden önce mutlaka se-
yahat acentanızla konuşun. Gideceğiniz 
ülkede özellikle tetanoz ve zatürre baş-
ta olmak üzere riskli hastalıklar varsa, 
bu hastalıklarla ilgili aşılarınızın güncel 
olup olmadığını sorgulayın. Yüksek riskli 
yerlerde ek aşılar gerekebilir. Bu neden-
le belli bir yaşın üzerindeyseniz ve kro-

nik bir sağlık probleminiz varsa yurtdışı 
seyahat planınızı mutlaka hekiminize 
danışarak yapın. Tüm tatil boyunca kul-
lanmanız gereken reçeteli ilaçlarınızı 
yanınıza aldığınızdan emin olun. Acil 
durumlar için yanınızda ağrı kesici, ateş 
düşürücü, böcek sokmalarına karşı ilaç, 
güneş kremi, antibakteriyel mendil ya 
da jel, antibiyotik kas gevşetici gibi kul-
lanabileceğiniz ilaçları içerecek küçük 
bir ilkyardım seti bulundurun. Ancak 
kanlı ishal, şiddetli karın ağrısı, yüksek 
ateş gibi problemlerle karşılaşırsanız 
mutlaka hekime başvurun. Uzun bir uçuş 
yapacaksanız bacaklarınızda kan pıhtısı 
oluşma ihtimalini önlemek için her saat 
başı ayağa kalkıp birkaç dakika yürüyün 
veya ayaklarınızı uzatın. Jetlag yaşamak 
istemiyorsanız uçuş sırasında hafif bir 
yemek yiyin; alkol ve kafeinden kaçının.” 

Seyahat öncesi hangi aşılar yapılmalı?   
Aşıların seçilmesi seyahat edilecek ül-
keye, kişinin bağışıklık durumuna, daha 
önce yapılmış aşılarına, eğer enfeksiyon 
edinilirse ciddiyetine, aşının kendisinin 
yapacağı yan etkilere göre yapılıyor. Te-
tanoz/difteri (10 yılda 1), kızamık aşısı ise 
olmayanlara yapılıyor. Diğer aşılar ise he-
patit A, hepatit B, tifo, grip ve sarıhumma. 
Hastalığın yerleşik olduğu ülkelere girer-
ken yapılması yasal olarak zorunlu olan 
sadece iki aşı var: Sarıhumma ve menin-
gokok aşıları. Hiçbir ülke için kolera aşısı 
gerekli değil. Sarıhumma ekvator Afrika-
sında ve Güney Amerika’da yerleşik; Hin-
distan ve Kuzey Afrika için de bir ölçüde 
risk var. Sarıhumma aşısı sadece Sağlık 
Bakanlığı tarafından izin ve onay verilmiş 
merkezlerde yapılıyor ve aşının yapıldığı-
nı gösteren belge, seyahat belgelerine ek-
leniyor. Sarıhumma aşısı canlı aşıdır. Gebe 
kadınlara, bağışıklık kusuru veya direnci 
kıran hastalığı olanlara yapılmamalı. Me-
ningokok aşısı, menenjit etkeni olan mik-
robun A,C,Y ve W135 alt gruplarına etkili. 
Sahra altı Afrika ülkelerinde uzun süre 
kalacak olanlara öneriliyor. Meningokok 
hastalığının yerleşik olduğu bu bölge dı-
şında, Nepal, Kenya, Tanzanya gibi daha 
önce salgınların bildirildiği ülkelere gi-
decek olanlara da yapılması gerekiyor. 
Suudi Arabistan’a Hacca gidecek olanlara 
da meningokok aşısı yapılmalı.   

 Tatil yaparken sadece 
 iyice pişirilmiş et yiyin. 

 Ne kadar iştah açıcı olursa olsun, 
sokak satıcılarından 

 yemek yemekten kaçının.
 Meyveleri kendiniz soyun.

 Açık su yerine şişelenmiş su tüketin. 
 Pastörize edilmemiş süt ürünlerinden 

ve çiğ veya pişmemiş deniz 
ürünlerinden kaçının.

 Buz kullanmaktan kaçının.
 Diş fırçalarken şişelenmiş su kullanın.

YAZ İSHALLERİ YAŞAMAMAK İÇİN...



Alışveriş merkezlerinde boy 
gösteren birçok ünlü isim artık 
internet üzerinden alışverişi 
tercih ediyor. Nedeni ise hem 
zamandan tasarruf etmek, 
hem de Türkiye’de bulunmayan 
birçok ürüne internet 
aracılığıyla sahip olmak.
YAZI: BERİL ŞEN   

ÜNLÜLER

A
raştırmalara göre Türkiye’de internet 
üzerinden alışveriş yapanların yüzde 74’ü 
kolaylık ve pratiklik nedeniyle bu kanalı 
tercih ediyor. Zamandan tasarruf etmek 
ve uygun fiyata alışveriş yapma imkânı 

diğer nedenler arasında. Ünlü isimler de alışveriş 
merkezlerinde paparazzilerden köşe bucak kaçmak 
yerine artık bu mecrayı kullanıyor. Kadın ünlülerin 
daha çok tercih ettiği online alışverişte, ayakkabı ve 
benzeri olmayan ürünler ilk sırada yer alıyor. 
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İNTERNETTEN 
ALIŞVERİŞ YAPAN
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GÜLBEN ERGEN 
ÇOCUKLARI İÇİN OYUN KENDİ İÇİN KİTAP ALIYOR
Geçtiğimiz günlerde bir internet sitesinin reklamında oynayan Gülben Ergen’in tercihi de 
internetten alışveriş yapmaktan yana. Üç çocuğu olan ünlü şarkıcı zamandan tasarruf sağlamak 
için sanal alışverişi tercih ediyor. Ünlü şarkıcı çocuklarının ve kendi ihtiyacını internetten 
karşılıyor. Oğulları Ares, Güney ve Atlas için oyun, kendisi içinde kitap alışverişi yapıyor.    

EDA TAŞPINAR
SINIRLI SAYIDA ÜRETİLEN TASARIMLARI ALIYOR
Ünlü moda tasarımcısı Eda Taşpınar da internet üzerinden alışveriş yapanlardan. 
Tercih sebebi ise hiçbir yerde bulamadığı sınırlı sayıda üretilmiş özel tasarımları 
buradan kolaylıkla bulabiliyor olmak. Ünlü tasarımcının tercihi de birçok ünlü gibi 
ayakkabı ve elbiseden yana. 

IŞIN KARACA
YENİLİKLERİ TAKİP EDİYOR
İşi gereği zamanla yarıştığını söyleyen Işın Karaca, yenilikleri takip etmenin en kolay yolunun 
internet olduğunu söylüyor. Uzun uzun gezmektense ihtiyacı olanı birkaç dakika içinde çok 
daha hızlı ve kolay bir şekilde internette bulabildiğini belirten Karaca, en çok kitap satın 
alıyor. Giyim, makyaj malzemesi, ayakkabı ve bebek ürünlerini de internetten alıyor.  

BURCU ESMERSOY
MÜCEVHER GİBİ AYAKKABILAR ALIYOR
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy tam bir ayakkabı tutkunu. Ayakkabılarının çoğunu 
internetten satın alıyor. Bazı internet sitelerinde mücevher gibi ayakkabılar olduğunu 
söyleyen Esmersoy, “İnternette hem seçenek bol, hem de numara sıkıntısı çekmiyorum. 
Üstelik yurt dışından aldıklarım da altı günde İstanbul’da oluyor.” diyor.
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KIM KARDASHIAN
HEM ALIYOR HEM SATIYOR
Ünlü yıldız Kim Kardashian online alışverişi hem meslek hem de hobi olarak yapıyor. 
Kardeşleri ile birlikte hareket eden Kim Kardashian, 2007 yılında üç ortakla birlikte 
kurduğu ShoeDazzle şirketi ile online ayakkabı ve aksesuar satıyor. Kardasian’ın 
internetten alışveriş tercihi de ayakkabıdan yana. 

KATE MIDDLETON
PRENSES DE ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPIYOR
Cambridge düşesi Kate Middleton internetten alışveriş yapan isimler arasında. 
Eski kayınvalidesi Prenses Diana gibi İngiltere’de magazin muhabirlerine malzeme 
vermemeye özen gösteren düşes, Buckingham Sarayına sipariş veriyor. Düşes hem 
çocukları hem de kendisi için kıyafet almayı tercih ediyor. 

ÇAĞLA ŞİKEL
YOLDA BİLE ALIŞVERİŞ YAPIYOR
Manken Çağla Şikel internet üzerinden alışveriş yapmayı seven ünlülerden. Ünlü 
model satın almayı çok istediği ama Türkiye’ye gelmeyen pek çok modeli burada 
bulduğunu söylüyor. Bunları da internet sayesinde otomobilde giderken bile satın 
aldığını dile getiriyor. Şikel’in tercihi ise daha çok ayakkabı ve elbise. 

ÖYKÜ GÜRMAN
NADİR ÜRÜNLER ALIYOR
Ünlü şarkıcı Öykü Gürman değişik ve benzeri az ürünleri bulmanın 
en iyi yolunun internetten alışveriş yapmak olduğunu söylüyor. 
Gürman, ev aksesuarları, çiçek, parfüm, ayakkabı gibi 
pek çok ihtiyacını internet üzerinden karşıladığını belirtiyor. 



C
ocukların artık tatille-
rini, dışarıda oynayarak 
geçirmedikleri; deniz 
kenarında bile ellerin-
den mobil cihazları eksik 

etmedikleri bir gerçek. Durum böy-
le olunca da bu aralar yaz tatilinin 
keyfini çıkarmakla meşgul olması 
beklenen çocuklar, dışarıda oyna-
mak yerine internette geçirmek için 
her zamankinden daha çok zaman 
bulmanın sevincini yaşıyor. Çocuk-
ların çeşitli konularda bilgilenmek, 
sosyalleşmek ve oyun oynamak gibi 
amaçlarla genellikle keyifli vakit 
geçirdikleri dijital dünya, zaman za-
man bazı problemleri de beraberin-
de getirebiliyor. Bunlardan birisi de 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de birçok çocuğun hayatını olumsuz 
etkileyen siber zorbalık. Kaspersky 
Lab’ın bir araştırmasına göre, araş-
tırmaya Türkiye’den katılan ve ço-
cuk sahibi olan kullanıcıların %32’si 
çocuklarının siber zorbalık kurbanı 
olabileceğinden korkuyor ve %7’si 
çocuklarının son 12 ayda en az bir 
siber zorbalık olayının kurbanı ol-
duğunu söylüyor. 
Ayrıca, şirketin son bir yıl içerisin-
de iconKids & Youth ile gerçekleş-
tirdiği bir anket, dünya çapında her 
10 çocuktan 6’sının siber zorbalık 
konusunda endişe duyduğunu orta-
ya çıkardı. Bu sonuçlar da sorunun 
ciddiye alınması gerektiğini göste-
riyor. Çocukların siber zorbalık so-
nucunda sanal ortamda edindikleri 
olumsuz deneyim, onların zihinsel 
ve fiziksel sağlığını etkileyerek so-
runlara yol açabiliyor.
Türkiye’deki anne ve babalar riskle-
rin farkında olsa da, aynı zamanda 
çocuklarını korumak için bir şey ya-
pamadıklarını düşünüyor. Kaspersky 
Lab’ın araştırmasına göre, %27’lik 
bir kesim çocuklarının çevrimiçi or-
tamlarda ne yaptığına dair bir kont-
rol sağlayamadıklarını itiraf ediyor 
ve buna rağmen yalnızca %19’luk bir 
kesim çocuklarını internetteki teh-
ditlerden koruyabilecek yazılımları 
kullanıyor.
Kaspersky Lab Türkiye Genel Mü-

Kurallarınızı belirleyin:
Çocuklarınıza başkalarını küçük dü-
şürecek veya onları üzecek şeyler söy-
lememeleri gerektiğini öğretin. Çocu-
ğunuz yalnızca siber zorbalık kurbanı 
değil, siber zorbalığı uygulayan kişi de 
olabilir. Bu yüzden onu durum hakkında 
bilgilendirin; bu eylemin çok yanlış ol-
duğunu ve ne gibi tatsız sonuçlar doğu-
rabileceğini anlatın.

Cihazını elinden almak çözüm de-
ğil: Çocuğunuzun elinden cihazını 
alarak benzeri bir durumun tekrar-
lanmasını engelleyebileceğiniz fikri-
ne kapılmayın. Bunun yerine, ona bazı 
temel güvenlik ve gizlilik kurallarını 
öğretin. Bu kuralların ne olduklarını, 
ne anlama geldiklerini ve özellikle de 
sosyal ağlarda neden bu kadar önemli 
olduklarını anlatın. Çocuğunuza ci-
hazları veya sosyal medya hesapları 
özelinde gizlilik ve güvenlik ayarla-
rını nasıl değiştirebileceklerini, fo-
toğraflarının ve verilerinin yabancılar 
tarafından görülmesini nasıl engelle-
yebileceklerini gösterin.

Okul görevlileri ile konuşun: Çocuğu-
nuzun sosyal medyada iletişim kura-
cağı kişiler ilk etapta okul arkadaşları 
olacaktır. Çocuğunuza siber zorbalık 
yapan kişi okulundan veya sınıfından 
olabilir. Bu yüzden okul otoriteleri ile 
konuşarak olası sorunları detaylı bir 
şekilde öğrenebilir ve gereken adımla-
rı birlikte atabilirsiniz.

Bir güvenlik yazılımından destek 
alın: Çocuklarınızın bilgisayar ve 
mobil cihazlarında ne yaptığını dai-
ma arkalarında durarak takip ede-
mezsiniz. Ebeveyn denetimi özelliği 
sunan çeşitli güvenlik yazılımları sa-
yesinde işiniz bir hayli kolaylaşabilir. 
Bu tip güvenlik yazılımları, çocuk-
larınızın internet kullanımını belli 
çerçeveler içinde sınırlandırmanızı, 
sakıncalı siteleri engellemenizi ve 
daima nasıl sitelere giriş yaptıkları-
nı takip etmenizi sağlıyor. Böylece 
çocuklarınız tehlikelerden uzak bir 
şekilde dijital dünyanın sundukla-
rından güvenle faydalanabiliyor.

dürü Ivan Romashko, konuyla ilgili 
olarak şöyle diyor: “Fiziksel ve dijital 
dünyalar günümüzde iç içe geçmiş 
durumda ve bazen iki arasında bir sı-
nır çizmek zor olabiliyor. İnternet ça-
ğında dünyaya gelen günümüz çocuk-
ları, bunu anne-babalarına kıyasla 
daha yüksek olasılıkla tek bir dünya 
olarak görüyor. Bu yüzden çocukla-
rımız için tehlike oluşturabilecek fi-
ziksel ve dijital risklere eşit miktarda 
dikkat etmemiz gerekiyor.”

İşte çocuğunuzun 
siber zorbalığa karşı güvende 
olması için yapabilecekleriniz:

Onunla konuşun: Çocuğunuz in-
ternetle tanışır tanışmaz ona siber 
zorbalığın ne olduğuna dair bilgi 
vermeniz iyi olacaktır. Başına neler 
gelebileceğini anlamalı ve siber zor-
balıkla karşılaşırsa kendisine yardım 
edilebileceğini bilmeli. Ayrıca, kur-
ban ister kendisi, isterse bir başkası 
olsun, yardım edilebilmesi için çekin-
meyerek sizinle açık açık konuşması 
gerektiğini ona uygun bir dille anla-
tıp güven verin, onu cesaretlendirin.

Türkiye’deki 
kullanıcıların %32’si 
çocuklarının siber 
zorbalık kurbanı 
olabileceğinden 
korkuyor ve %7’si 
çocuklarının son 
12 ayda en az 
bir siber zorbalık 
olayının kurbanı 
olduğunu 
söylüyor.
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siber zorbalığın 
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edilebileceğini 

bilmeli.

ÇOCUKLARI 

SİBER 
ZORBALIKTAN 
KORUMANIN 

5 YOLU

AGUSTOS 2017                          4544               AGUSTOS 2017



G
ünlük stresin en büyük neden-
lerinden birisi trafik. Özellikle 
büyük şehirlerde yaşayanların 
bu çilesi artık yalnızca iş ya da 
okul çıkışlarında değil günün 

her saatinde karşınıza çıkabiliyor. Yoğun 
trafiğe maruz kalmanın tek etkisinin gi-
deceğimiz yere geç kalmak olmadığını 
belirten Medical Park Gaziosmanpaşa 
Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İpek 
Özaktaç, akmayan trafiğin kişilerin fi-
ziksel ve ruhsal sağlığı açısından tehdit 
unsurunu oluşturduğunu söyleyerek, bazı 
bilgiler paylaştı.
Araştırmalar, trafiğin ruhsal sağlığımız 
üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu 
ortaya koyuyor. Akmayan trafiğin için-
de sıkışıp kalmak günlük yaşantımızda 
kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığı açı-
sından en büyük tehdit unsurunu oluş-
turuyor. Son günlerde özellikle trafikte 
yaşanan tartışmalar gündemi meşgul 
ederken, Medical Park Gaziosmanpaşa 
Hastanesi Uzman Klinik Psikolog İpek 
Özaktaç, trafikte maruz kalınan hava 
kirliliğinin de kalp krizi ya da astım gibi 
nefes ve solunum problemleri yaşama 
riskini de artırdığı kaydetti. Özaktaç, 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Stres, ki-
şide denge ve uyum bozulduğu zaman 
yaşanır. İç dengenin bozulması duru-
munda organizmanın yeniden dengeyi 
kurmaya çalışması strestir. Tehditkar 
bir olay olmasa dahi herhangi bir yaşam 
olayı dengemizi bozabilir ve stres kay-
nağı olabilir. Günlük hayatta her birimiz 
araba kullanmıyor olsak bile gerek yaya 
olarak gerek evimizde dinlenirken dışa-
rıdan duyduğumuz korna sesleriyle tra-
fik stresine maruz kalabiliyoruz. Stresin 
etkileri ise fiziksel, duygusal ve düşünce 
boyutunda hissedebiliriz. Fiziksel olarak 
bedende oluşan kalp çarpıntısı, terleme, 
titreme, nefes darlığı, baş ağrısı, mide ağ-
rısı; duygusal olarak kaygı, sıkıntı, korku, 
mutsuzluk, umutsuzluk; düşünce anla-
mında ise karamsar, çaresiz ve umutsuz 
düşünceler eşlik edebilir.”

Trafik stresi kronikleşti 
“Trafikte seyir halindeyken aniden önünü-
ze direksiyon kırılması, sinyal vermeden 
dönüş yapılması, dikkatsiz bir şekilde ara 
sokaktan önünüze çıkılması, taksi, otobüs 

evde birlikte yaşadığı kişilere yöneltmesi 
kimi zamanlarda kaçınılmaz olabilir. Bu 
doğrultuda diyebiliriz ki, baş etme konu-
sunda adımlar atılmadığı takdirde trafik-
te yaşanan sinirlilik, stres, sabırsızlık ve 
engellenmişlik hissi, kızgınlık ve öfkeye 
dönüşme eğilimi gösterebilir. Uzmanlara 
göre stres, kişileri diğer hastalıklara ve 
hatta depresyona karşı savunmasız kılar. 
Bu nedenle, kişilerde uzun vadede kronik 
stres, kaygı bozuklukları, panik bozukluk 
ya da depresyon görülme riski artar.”

Trafikte rahatlama yolları 
“Kendinizi trafikten korumak için ata-
cağınız adımlardan sonraki en büyük 
çözüm arabada geçirdiğiniz sürede 
yaşadığınız stresi azaltmak olacaktır. 
Trafikte ne yaşayacağınızı kontrol ede-
meyebilirsiniz fakat yaşadıklarınıza 
vereceğiniz tepkiyi düzenleyebilirsiniz. 
Nefes alın, verin, tekrarlayın. Stres ve 
gerginlikle direksiyonu sıkmaya başla-
dığınızı fark ettiğiniz anda nefesinize 
odaklanın. Yavaş ve derin nefesler ile 
nefesinizi düzenleyin. İçinde bulundu-
ğunuz durumu gözden geçirin. Trafik 
tıkanıklığını gideceğiniz yere ulaşma-
nın önünde bir engel olarak düşünmek 
yerine iş dönüşü dinlenmek üzere vakit 
geçireceğiniz bir yer gibi hayal edin ya 
da sevdiğiniz radyo programını dinle-
mek için bir fırsat olarak yorumlayın. 
Kızgınlık sonucu oluşan tepkilerinizi 
hafifletin. Her olumsuz duyguyu ortadan 
kaldırmanız mümkün olmayabilir. Diğer 
sürücülerin hata yaptıklarını fark etti-
ğinizde sıkıntı hissediyor olabilirsiniz. O 
anda ne hissettiğinizi fark ederek bunu 
kabul edin ve sonraki adıma geçin. Hatalı 
davranan sürücülere karşın sizin daha 
dikkatli olmanız gerektiğini kendinize 
hatırlatın. Böylelikle o sürücünün olum-
suz davranışından kendinizi uzaklaştır-
mış ve olumsuz duygulara neden olan bir 
durumun yol boyunca size eşlik etmesini 
önlemiş olursunuz. Endişeli düşüncele-
rinizi yatıştırın. Gitmeniz gereken yere 
geç kaldığınızı fark ediyorsanız endişe-
lenmeye başladığınızı fark edin, kabul 
edin ve bırakın. Dikkatinizi başka yöne 
çevirin. Diğer araçların görünüşüne, 
çevrenizdeki seslere ya da radyoda ça-
lan müziğe odaklanmaya çalışın.”

ve dolmuşların bekleme süreleri ya da ya-
yaların aniden yola çıkması günlük hayat-
ta yaşamaya alışık olduğumuz durumlar 
haline geldi. Tüm bu örneklere her gün 
maruz kalıyor olmak kişi üzerinde stresin 
kronik hale gelmesine neden olabilir. Ara-
ba sürerken stresi tetikleyen en önemli 
noktalardan biri sabırsızlıktır. Bir türlü 
ilerlemeyen yolda arabaların hareket 
etmesini beklemek ve diğer sürücülerin 
hataları ile uğraşmak sabırsızlığı arttıran 
etkenler arasındadır. Ulaşılmaya çalışılan 
yere geç kalındığının fark edilmesi ve ha-
reket edememenin getirdiği engellenmiş-
lik hissi ile birlikte sabırsızlık, trafikteki 
stresle baş etmeyi daha da zorlaştırır.”

Stres evde eyleme dönüşebilir
“Tüm günün koşturmacasının ardından 
evinize gidip dinlenmek, günün yorgun-
luğunu atmak en büyük motivasyon kay-
nağınız olabilir. Fakat size iyi hissettiren 
bir spor yaptıktan ya da arkadaşlarınızla 
lezzetli bir yemek yedikten sonra eve ulaş-
maya çalışırken trafik tıkanıklığına ma-
ruz kaldığınızda yarım saat önceki olumlu 
ruh halinizi tamamen unutabilirsiniz. Si-
nirin ve stresin eşlik ettiği yolculuk sonra-
sı evinize vardığınızda olumsuz duygular 
hala size eşlik ediyorsa hissettiklerinizi 
yakın çevrenize belli etmemeniz zor ola-
bilir. Trafikte hatalı sürücüye sinirlenen 
fakat bunu eyleme dökemeyen bir kişi 
bu duygusunu ulaşılması en kolay kişiye, 

“Ulaşılmaya 
çalışılan yere geç 

kalındığının fark 
edilmesi ve hareket 

edememenin 
getirdiği 

engellenmişlik hissi 
ile birlikte sabırsızlık, 

trafikteki stresle 
baş etmeyi daha da 

zorlaştırır.”

/YAŞAM /YAŞAM

AKMAYAN 
TRAFİK KALP 
KRİZİ RİSKİNİ 

ARTIRIYOR
Akmayan trafiğin içinde 

sıkışıp kalmak günlük 
yaşantımızda kişilerin fiziksel 
ve ruhsal sağlığı açısından en 

büyük tehdit unsurunu 
oluşturuyor.
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D ünyada mobil oyun kullanı-
cılarının sayısı her geçen gün 
artıyor. Neredeyse akıllı cihaz-
larda oyun oynamayan yok… 
Yapılan araştırmalar global 

oyun gelirlerinin global film gelirlerini 
aştığını gösteriyor. Türkiye’de ise mobil 
oyuncuların sayısı 24 milyona ulaştı. Dün-
yanın önde gelen mobil reklam şirketle-
rinden AdColony ve Nielsen Türkiye’deki 
mobil oyuncu profili belirlemek amacıyla 
bir araştırma yaptı. İstanbul, Ankara, İz-
mir, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum’un 
aralarında bulunduğu 12 ilde gerçekleşti-
rilen araştırma Türkiye’deki mobil oyuncu 
profiline dair ilginç bilgileri içeriyor. Araş-
tırmada 15-65 yaş arasındaki farklı sosyo-
ekonomik statü (SES) grupları arasında 
yapıldı. Yaş grubu ve sosyo ekonomik ola-
rak bakıldığında ortaya çıkan net sonuç; 
Türkiye’de herkes mobil oyun oynuyor. 
Adcolony Gelişmekte Olan Pazarlar Baş-
kanı Volkan Biçer, 1-2 dolar üzerine ku-
rulu gibi görünen mobil oyun sektörünün 
dünya çapında başarı yakalamış filmlerin 
gelirinden daha yüksek bir kazanç üret-
mesini olağanüstü olarak yorumluyor. 
Biçer, Türkiye’de mobil oyun sektörünün 
hangi pozisyonda olduğunu anlayabilmek 
için söz konusu araştırmaya imza attık-
larını söylüyor. Biçer, “Tüm dünya böyle 
şeyleri konuşurken biz de kaçınılmaz ola-
rak Türkiye’de durum ne olduğunu ken-
dimize sık sık soruyorduk. Sokakta, evde, 
toplu taşımada, öğle aralarında herkesin 
şekerlerini yok ettiği, tarlalarını biçtiği, 
köylerinin istilaya uğradığı gerçeğini gö-
rüyorduk. 7’den 70’e, işçisinden CEO’suna 
herkesin mobil oyun tutkunu olduğunu 
fark ediyorduk. Bu durumu somutlaştır-
mak, sayıları görmek istedi ve Nielsen ile 
birlikte Türkiye çapında bu araştırmayı 
hayata geçirmeye karar verdik. Sorumuz 
aslında çok basitti; ‘mobil oyunların haya-
tımızdaki yeri ne? Araştırmanın sonuçlar 
ise çok daha fazlasını verdi ve ‘Türkiye 
Mobil Oyuncu’ profiline ortaya çıkardı.” 

7’den 70’e herkes mobil oyuncu
Araştırma sonuçları, tüm yaş gruplarında en 
az her iki kullanıcıdan birinin aktif olarak 
mobil oyunlar oynadığı gösteriyor. Bu grup-
lar arasında en göze çarpan nokta ise hem 
gençlerin hem de ileri yaş gruplarının mobil 

oyunlara meraklı olduğu gerçeği… Anket-
lere katılımcılarından 15-17 yaş grubunun 
yüzde 90.1’i, 45 yaş üzerinin ise yüzde 78’i 
akıllı telefonlarından mobil oyun oynuyor. 
Bu veriler sadece gençlerin değil orta yaş ve 
üzerinin de mobil oyunlara ilgi gösterdiğine 
işaret ediyor yani genel algının aksine oyun-
lar her yaş grubunda karşılık buluyor.
Mobil kullanıcıların cihazlara göre mobil 
oyunları oynama dağılımı ise son yıllarda 
değişen bir trende paralel gelişim gösteri-
yor. Tablet cihazlar hala kullanılmaya de-
vam etse dahi akıllı telefonların oyunlar-
da çok ciddi bir ağırlığı bulunuyor. Mobil 
oyunlar oynayan kullanıcıların yaklaşık 
yüzde 90’ı daha çok akıllı telefonlarında 
oyun oynadığını söylüyor. Tablette oyun 
oynayanların oranı yüzde 33 civarında.
Mobil oyunların niceliksel tarafına gelin-
ce… Oyun tutkunları tek oyunla yetinmi-
yor. Kullanıcıların yüzde 85’inin en az 2 
ve üstü oyunu akıllı cihazlarına indirdik-
lerini vurguluyor. Tüm mobil oyunculara 
bakıldığında haftada en az 1 kere mobilde 
oyun oynadıklarını söyleyenler tüm kul-
lanıcıların yüzde 83’ünu oluşturuyor. Her 
gün oyun oynayanların oranı ise yüzde 54.

Mobil oyunlarda kadınlar önde
Araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç bir 
gerçek ise Türkiye’de kadınlar erkekler-
den daha fazla mobil oyunlara meraklı 
olduğu… 12 ilden araştırmaya katılan ve 
mobil oyun oynadığın söyleyenlerin yüzde 
51.6’sı kadın… Kadınlar mobil oyun oyna-
ma meraklarını “zaman geçirmek” olarak 
açıklarken erkekler “stres atmak için” 
mobil oyunları tercih ettiğini söylüyor.

Araştırmaya katılanların tercih ettikleri 
oyunlara gelince, “Puzzle” yüzde 30 ile 
tüm yaş ve SES gruplarının en çok tercih 
ettiği tür olarak öne çıkıyor. Şekerleri yok 
etme, noktaları birleştirme gibi oyunların 
popülaritesi göz önünde bulunduruldu-
ğunda bu sonuç aslında çok şaşırtıcı değil.
Peki, kullanıcılar mobil oyunlar için ne 
kadar zaman harcıyor ve nerede oyna-
nıyor? Araştırmaya katılan akıllı telefon 
kullananların yüzde 50’si günde en az 
yarım saatini mobil oyunlara ayırıyor. Bu 
tabloya paralel olarak kullanıcıların gün-
lük ortalama mobil oyun oynama süreleri 
45 dakika ortaya konuluyor. Ve bu süreyi 
daha çok evde ve toplu taşımada kullanıl-
mayı tercih ediyorlar.

Mobil oyunlar dizilerin rakibi oldu
Araştırma sonuçları mobilde oyun oy-
namanın ağırlığının aslında geleneksel 
medya alışkanlıklarına paralel ilerlediği-
ni de gösteriyor. Mobil oyun oynama oran-
ları yüzde 43 ile en yüksek oranını 20:00 
- 23:00 saatleri arasına denk gelen prime 
time diliminde gösteriyor. Mobil oyun-
cuların yüzde 56’sı TV izlerken oyun oy-
namayı tercih ettiğini söylüyor. Bu sonuç 
primetime’da ilginin TV’ye olduğu kadar 
mobil ekrana kaydığının da göstergesi.
Yolda, evde telefonlarındaki mobil oyun-
larla vakit geçirenlerin neler hissettiğine 
gelince… Katılımcıların verdiği yanıtlar 
pozitif ruh haline işaret ediyor. En yüksek 
oranlarla verilen yanıtlar; heyecan, mut-
luluk ve rahatlık oldu. Bu da kullanıcıların 
mobil oyun dünyasında algılarının pozitif 
yönde açık olduğu gerçeğini vurguluyor.
Araştırmanın son aşamasında oyunculara 
mobil oyunların daha ticari tarafı ile ilgili 
düşünceleri ve yaklaşımlarına dair sorular 
yöneltildi. Sonuçlar Türkiye’deki genel tü-
ketici davranışlarına paralel olarak doğru-
dan para harcamayı gerektiren aksiyonlara 
çok da sıcak bakılmadığını ortaya koyuyor. 
Asıl dikkat çekici olan ise kullanıcılar oyun 
içi reklamlara karşı bu reaksiyonu göster-
memesi. Can almak ya da ek oyun hakkı 
kazanmak için video izleyip izlemeyecek-
leri sorulduğunda oyun içi alışveriş ve para 
harcamaları konusunda çok katı olan kul-
lanıcıların, yarısına yakını ‘evet’ cevabını 
verdi. Özellikle 25-34 yaş grubundaki kul-
lanıcılarda bu oran daha da yüksek.

Kadınlar 
mobil oyun oynama 
meraklarını “zaman 

geçirmek” olarak 
açıklarken erkekler 

“stres atmak için” 
mobil oyunları tercih 

ettiğini söylüyor.
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KADINLAR 
MOBİL OYUN 
TUTKUNU 
            OLDU

Tüm dünyanın tutkun 
olduğu mobil oyunlarda 
Türkiye’de kadın 
oyuncuların sayısı 
erkekleri geçti. 
AdColony Türkiye ve 
Nielsen tarafından 
yapılan araştırma 
Türkiye’deki mobil 
oyuncaların yüzde 
51.6’nın kadın olduğunu 
ortaya koydu.
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LOUIS VUITTON’DAN 
AKILLI SAAT
Dünyaca ünlü lüks Fransız markası 
Louis Vuitton, akıllı saat pazarına 
iddialı bir giriş yapıyor. Louis Vuitton, 
Tambour Horizon adlı saatini 2 
bin 450 dolardan başlayan 
fiyatlarla satışa sundu. Farklı 
modellerine göre fiyatı 3 
bin dolara kadar çıkan 
saat aynı zamanda Louis 
Vuitton’un ürettiği ilk 
akıllı saat. Akıllı saat 
Android Wear 2.0 işletim 
sistemiyle çalışıyor. 
Louis Vuitton’un 
paylaştığı rakamlara göre 
normal bir kullanımda 
akıllı saatin şarjı 22 saat 
boyunca dayanıyor. 
Bununla birlikte 30 metreye 
kadar su geçirmez olan akıllı 
saatin, 60 farklı kayış bulunuyor. 
Saatlerin fiyat aralığı da saatin 
modeli ve kayışlara göre farklılık 
gösteriyor. Tambour Horizon saatler 
için Louis Vuitton’ı aramak ve özel 
siparişte bulunmak gerekiyor. 

HYPERLOOP ONE, TAM ÖLÇEKLI SISTEM 
TESTLERININ ILKINI TAMAMLADI
Elon Musk’ın ulaşımda çağ atlatan 
teknolojilerinden biri olan Hyperloop One’ın, 
tam ölçekli testlerini 12 Mayıs itibariyle 
başarıyla geçtiği duyuruldu. Hyperloop 
One’da şirketin Nevada’da bulunan test 
ortamında, Magnetic Levitation adı verilen 
teknik kullanılıyor ve bu teknik, manyetik 
alan kullanarak, aracın sürtünme kat sayısını 

azaltıyor. Normalden çok daha hızlı hareket 
etmesini sağlıyor. Yapılan çalışmalarda 
Hyperloop One’ın saatteki hızının 112 km’yi 
aştığı ifade edildi. Test ortamının görüntüler 
ve kullanılan cihazlar da ilk defa paylaşıldı. 
Paylaşılan görseller ve verilere göre test 
cihazı yaklaşık 8.5m uzunluğunda ve yapısal 
olarak alüminyum ve karbon fiberden 
yapılmış. Hyperloop One, elektromanyetik 
itme ve Magnetic Levitation teknolojisini 

kullanarak kargo ve insanları süpersonik 
hızlarda taşıyabileceğini kanıtlamaya 
bir adım daha yaklaşmış oldu. Şirket 
yöneticileri aynı zamanda dünyayı 
dolaşarak fütüristik ulaşım teknolojisi 
vizyonunu devletlere anlatmaya son hızla 
devam ediyor. ABD dışında Birleşik Arap 
Emirlikleri, Finlandiya, İsveç, Hollanda, 
İsviçre, Moskova ve İngiltere’de fizibilite 
çalışmaları da yürütülüyor.
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U
laşım sektörüne yöne-
lik geliştirilen yeni tek-
nolojiler beraberinde 
farklı ulaşım ağlarını 
getiriyor. Yeni nesil hız-

lı tren ulaşımı sisteminin ilk ayağı 
olarak görülen Hyperloop One, 
sürücüsüz otobüs Navya Arma ve 
Jet Capsules’ün imzasını taşıyan, 
saatte 10 mil yol kateden ‘Uniden-
tified Floating Object’ yani ‘Tanım-
lanamayan Yüzen Nesne’ olarak 
tanımlanan UFO’lar, seyahat etme 
kavramını inovatif bir biçimde dö-
nüştürecek. Akıllı saat, akıllı yü-
zük ve drone modellerine ise her 
geçen gün yenisi ekleniyor.

Yakın gelecekte sürücüsüz 
otobüslerde, uçak hızında 

trenlerde ve kendine has 
yaşam alanları olan özel 

teknelerde seyahat 
edeceğiz…
YAZI SELİN AKGÜN

DEĞİŞECEK
SEYAHAT ETME BİÇİMLERİMİZ
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PROGRAMLANABILIR 
YERLI DRONE PROJESI: ESPCOPTER
Programlanabilir açık kaynak kodlu bir 
drone projesi olan ESPcopter, Indiegogo’da 
destek toplamaya başladı. Özyeğin Üni-
versitesi Elektrik Elektronik Mühendisli-
ği Bölümü öğrencisi olan Metehan Emlik 
tarafından geliştirilen ESPcopter, rakipleri-
ne oranla oldukça uygun fiyatlı bir alternatif. 

Kullanıcılarına drone yazılımları konusunda 
kodlama öğretmeyi hedefleyen ESPcop-
ter, 32 gram ağırlığında ve 8 dakikalık uçuş 
süresine sahip. İçinde 260 mAh büyüklü-
ğünde bir batarya bulunduran ESPcopter, 
klasik bir drone modeli olmaktan çok drone 
eğitimi ve proje üretimi konularında kullanı-
labilecek başarılı bir çözüm. Gücünü aldığı 
Esp8266 Wi-Fi modülü sayesinde rakip-

lerinden ayrılan ESPcopter, internete bağ-
lanabilmesi sayesinde nesnelerin interneti 
projelerinde de kullanılabilir. Popüler prog-
ramlama dilleri olan C++, Arduino, Lua ve 
MicroPython’a da destek veren ESPcop-
ter, üzerinde 5 farklı sensör bulunduruyor. 
Harici sensörlerin eklenebilmesi için 9 adet 
pine de sahip olan ESPcopter, yaklaşık 25 
dakikada şarj olabiliyor. 
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TMALL GENIE
İlk aşamayı başarıyla aşan Hyperloop One için 
şimdi sıra ikinci aşamada. İkinci aşama testlerle 
beraber, aynı sistemin saatteki hızının 400 km’yi 
aşması hedefleniyor. İlk olarak 2013 yılında Elon 
Musk tarafından teorik olarak ortaya atılan bu 
sistemin asıl taşıma hızının ise nihai işlemler 
tamamlandığında 1.208 km/saat olması 
hedefleniyor. Eğer bu hıza ulaşılırsa kelimenin 
tam anlamıyla “süpersonik” bir hız olmuş olacak 
çünkü ses hızı saatte 1235.5 km. Yani neredeyse 
ses hızını aşmış olacak Hyperloop One… Havasız 
bir tüp içerisinde geleceğin taşımacılık sistemi 
böylece başlatılmış oldu diyebiliriHyperloop One 
kurucu ortağı Shervin Pishevar bu süreçle ilgili 
olarak “Hyperloop One, daha önce hiç kimsenin 
başaramadığı şeyleri başarıyla gerçekleştirerek 
ilk tam ölçekli “Hyperloop sistemini başarıyla 
tamamladı. Tam vakum sistemi sayesinde aslında 
kendi gökyüzümüzü bir tüpte oluşturduk” dedi.

Masaüstü sesli asistan: Tmall Genie
Her geçen gün giderek popülerleşen masaüstü 
sesli asistanlara bir yenisi daha ekleniyor. 
Amazon ile birlikte dünyanın en büyük e-ticaret 
sitelerinden biri olan Alibaba, masaüstü sesli 
asistan yarışına dahil oluyor. Amazon Echo 
ve Google Home benzeri bir çözüm sunmayı 
vadeden e-ticaret devi, masaüstü sesli 
asistanı olan Tmall Genie’i tanıttı.

CÜZDAN VE ANAHTARLARINIZIN 
YERINI TOKEN RING ALACAK
Günümüzün ilginç giyilebilir teknoloji 
çözümlerinden biri olarak karşımıza çıkan 
Token Ring, farklı fonksiyonlara sahip bir akıllı 
yüzük. Kredi kartları ve anahtarlarınızın yerini 
almak isteyen Token Ring, sade ve şık bir 
tasarıma sahip. Melanie ve Steve Shapiro 
tarafından geliştirilen Token Ring, hayatınızı 
kolaylaştırmayı amaçlıyor. Paslanmaz çelik, 
siyah rodyum ve 14 ayar altın olmak üzere 3 
farklı modele sahip olan Token Ring’in fiyatı ise 
249 dolardan başlıyor. Rodyum ve 14 ayar altın 
olan modeller ise 299 dolar fiyat etiketine sahip. 
Alt kısmında kullanıcısı ile iletişim kurabilmek için 
LED aydınlatma ve parmak izi sensörüne sahip 
olan Token Ring, 50 metreye kadar su geçirmez 
yapıda. Kablosuz şarj teknolojisi ve bir dock ile 
gelen Token Ring, yaklaşık 2 haftalık bir batarya 
ömrüne de sahip. Apple Pay ve Android Pay gibi 
bir çalışma mantığına sahip olan Token Ring, Visa 
ve MasterCard kredi kartlarının yerini alabiliyor. 
NFC ve Bluetooth bağlantı teknolojilerini kullanan 
Token, İstanbul kart benzeri ulaşım için kullanılan 
kartların yerine de kullanılabiliyor. Akıllı kilitlerle 
donatılan kapılar için anahtar görevi de görebilecek 
olan Token, kendi akıllı kilit çözümünü de sunuyor. 
Yaklaşık 100 dolar fiyat etiketine sahip olan akıllı 
kilit aparatı ile anahtara gerek duymadan sadece 
yüzüğünüz ile kapınızı açabileceksiniz.

ZAMAN TAKIPÇISI KUTU
Gün içerisinde bazısı önemli, bazısı önemsiz 
bir sürü işle uğraşırken aslında zamanımızı 
doğru işlere harcamıyor olabiliriz. ZEI, bu 
soruna elle tutulur bir çözüm sunuyor. Bir 
tür zaman takip cihazı diyebileceğimiz ZEI, 
sekiz yüzlü bir elektronik kutu. Kutunun 

her yüzünü yaptığınız farklı bir işle ilişkilen-
diriyorsunuz. Gün içinde hangi işle uğra-
şıyorsanız, o yüzü yukarı çeviriyorsunuz. 
Bilgisayar veya akıllı telefonla iletişim halin-
de olan cihaz, basit bit uygulama yardımıyla 
hangi işe, ne kadar zaman ayırdığınızı kay-
dediyor. Bu kayıtları basit grafiklerle rapor 

haline getiren uygulama yardımıyla zama-
nınızı çok daha verimli yönetebiliyorsunuz. 
Kutunun yüzüne yazıp çizebilir veya bir 
etiket yapıştırabilirsiniz. ZEI, çeşitli zaman 
takip uygulamalarıyla da uyumlu çalışabi-
liyor. Fiyatı 129 dolar olan cihazın pili ise 1.5 
yıl dayanıyor.
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OTONOM, YÜZEN BIR 
UFO’DA YAŞAMANIZ MÜMKÜN
Bir UFO’da yaşamak ister miydiniz? Fakat bu 
uçan değil de yüzen UFO. Yani ‘Unidentified 
Floating Object-Tanımlanamayan Yüzen 
Nesne’ ve şu anda konsept prototip 
aşamasına gelmiş durumda. Yakın gelecekte 
kıyılarda görebileceğimiz türden bir girişim 
olan bu UFO’lar, 3 farklı kısımdan oluşuyor 

ve tüm enerjisini doğal kaynaklardan elde 
ediyor. Su üzerindeki alanı, bir yaşam alanı 
olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanan 
bu UFO rüzgar, güneş ve su türbinleri yardımı 
ile enerji üretiyor. Yani kullanabileceği her 
türlü kaynağı sonuna kadar kullanıyor. Ayrıca 
yağmur suyunu depoluyor ve deniz suyunu 
da içilebilir su olarak filtreliyor. Böylece içilebilir 
su ihtiyacını ve yüzeydeki mini bahçenin 

sulama ihtiyacını karşılayabiliyor. İki adet 80 
beygirlik motor ile gelen bu UFO, saatte 10 
mil yol alabilme kapasitesine sahip. Farklı bir 
yaşam alanı arayanlar için oldukça farklı bir 
deneyim olacağı kesin. İtalya merkezli Jet 
Capsules firması tarafından tasarlanan bu 
ürün birçok farklı su taşımacılığı ürününden 
sadece biri. Aynı şirketin Jet Taksi, Jet Capsule 
ve Jet Reptile gibi farklı ürünleri bulunuyor.

SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS NAVYA ARMA
İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında Singapur’da 
öne çıkan Navya Arma, Las Vegas ve 
Londra’nın ardından Michigan Üniversite-
si’ndeki test sürüşlerine de başladı. Mic-
higan Üniversitesi içinde ‘shuttle’ görevi 
görecek olan Navya Arma, üniversite ile 

Mcity firmasının iş birliği sayesinde test 
sürüşlerine başladı. Toplamda 15 kişilik 
yolcu kapasitesine sahip olan Navy Arma, 
üniversitenin kuzey kampüsündeki araş-
tırma merkezi ile Lurie mühendislik mer-
kezi arasında çalışacak. Yaklaşık 3.2 km’lik 
bir yol katedecek olan Navy Arma, 44 km 

saat hızlarına kadar çıkabiliyor. İnsanların 
sürücüsüz otobüse karşı verdikleri tepkileri 
gözlemlemeye çalışacak olan Mcity, daha 
güvenli otonom sürüş teknikleri geliştirme-
ye odaklanacak. Testler sırasında iki adet 
Navy Arma kullanılacak ve test sürüşleri 
de iş saatleri çerçevesinde gerçekleşecek.

5 DOLARLIK 
BILGISAYAR OMEGA2
Geçtiğimiz Ağustos’ta tanıtılan 
Onion Omega2, uygun fiyatı ve 
küçük boyutlarıyla Raspberry Pi’a 
hızlı bir alternatif olmuştu. Kitle-
sel fonlama siteleri Kickstarter ve 
Indiegogo’da toplam 1.5 milyon dolar 
destek toplayan Omega2, Türkiye’de 
satışa çıkıyor. Rasberry Pi rakibi 
Onion Omega2, Rasberry Pi model-
lerinden çok daha küçük ve sadece 4 
cm büyüklüğünde. Linux destekli bir 
bilgisayar olan Onion Omega2, Wi-Fi, 
depolama alanı ve SD Kart slotu gibi 
özellikler barındırıyor. Özellikle nes-
nelerin interneti temelli projeler için 
biçilmiş kaftan olan Omega2’nin 
kendine ait bir uygulama mağazası 
da bulunuyor. Kullanımı oldukça kolay 
olan ve tak-çalıştır modeli ile çalı-
şan Omega2, Arduino ile entegre bir 
şekilde de kullanılabiliyor. Küçücük 
gövdesine oldukça fazla özellik sığdı-
ran Onion Omega2, 580 Mhz işlemci, 
64 MB RAM, 16 MB depolama alanı, 
UBS 2.0 bağlantısı ve 15 GPIO pinine 
sahip. Omega2’nin daha güçlü teknik 
özelliklere sahip Omega2 Plus adında 
farklı bir versiyonu daha bulunuyor.

ARTIRILMIŞ 
GERÇEKLIKLE CANLA
NAN FOTOĞRAFLAR
Artırılmış gerçeklik gide-
rek yaygınlaşıyor. Özellikle 
oyun ve eğlence sektörün-
de çok farklı şekillerde kul-
lanılıyor. Prynt adlı bir firma 
da artırılmış gerçekliği 
ürünlerinde biraz fark-
lı şekillerde kullanıyor. 
Geliştirdikleri şipşak 
fotoğraf makinesiyle çek-
tiğiniz fotoğrafların çıktıla-
rını hemen alabiliyorsunuz. 
Ardından Prynt’in mobil 
uygulamasıyla fotoğraflar 
baktığınızda, fotoğrafla-
rın bir bakıma canlandığını 
görebiliyorsunuz. Prynt’in 
yaptığı teknik olarak daha 
önce kaydedilmiş videoları 
fotoğraflarla eşleştirmek 
ve fotoğrafa telefon kame-
rasından baktığınızda o 
videoyu fotoğrafın üzerine 
gelecek şekilde oynatmak. 
Fiyatı 500 TL civarında olan 
ürünü kullanmak son dere-
ce basit ve eğlenceli…
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VW ARTEON  İLE LÜKS SINIFTA  

DENGELERİ 
DEĞİŞTİRECEK
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VW yeni lüks coupe modeli 
Arteon ile bu sınıfta kendine 
özel bir yer açmakta kararlı. 
Zengin güvenlik konfor 
donanımı, prestijli tasarımıyla 
Arteon, iki litre 150 ve 240 
beygirlik dizel motorlarıyla 
278 bin TL başlangıç fiyatıyla 
satışa sunuldu.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

H
er ne kadar ülkemiz paza-
rında satış adetleri kısıtlı 
olsa da otomobil dünyasın-
da lüks büyük coupeler her 
zaman konfor ve prestijin 

temsilcileri arasında ilk sıralarda yer 
alıyor. Alman üretici VW, CC modeliy-
le başladığı lüks coupe atığında şimdi 
daha üste konumlandırdığı Arteon ile 
yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İlk 
kez geçtiğimiz yıl Cenevre Fuarı’nda 
gün yüzüne çıkan Arteon, lüks snıfta-
ki trendleri değiştirmek için ülkemiz 
pazarındaki yerini de alıyor.

Yüksek kalite ve donanım
Volkswagen’in yeni modeli Arteon, gele-
neksel büyük sınıf sedan otomobillerin 
geniş alan ve konfor özelliklerini, spor 
otomobillerin keskin tasarım hatları ve 
performansıyla bütünleştirirken çekici 
tasarımı, teknolojisi ve yepyeni asistan 
sistemleriyle de dikkat çekiyor.

Passat’tan büyük
Dört kapılı bir fastback tasarımlı Arte-
on, özel yaşam ve iş hayatında ihtiyaç 
duyulan beklentileri tek bir otomo-
bilde toplamayı planlıyor. Toplam 4.8 
metrelik boyuyla Passat’tan yaklaşık 
10 cm daha uzun olan Arteon, aynı 
zamanda 563 lt-1.557 lt arasında de-
ğişen bagaj hacmiyle de sınıfının en 
yüksek değerlerinden birini sunuyor. 

Krom detaylara sahip ön ızgara ve LED 
gündüz farlarıyla otomobilin sol şerit 
prestiji daha da yükseliyor.

Yenilikçi motorlar
Yeni Arteon ülkemiz pazarına ilk etap-
ta 2,0 TDI SCR 150 beygir DSG ve 2,0 
TDI SCR 240 beygir 4MOTION DSG 
motor seçenekleriyle sunulacak. Özel-
likle 240 beygirlik dizel motor, sahip ol-
duğu dört tekerlekten çekiş sistemi, 500 
Nm’lik torku ve 6,5 saniyede 0-100 km/s 
hızlanması ile dikkat çekiyor. Ailenin 
düşük vergi dilimine girecek 1.5 TSI 
EVO ACT DSG 150 beygir güce sahip 
benzinli motor ise Türkiye’de ilk defa 
yıl sonuna doğru satışa sunulacak. 
Otomobil sadece DSG otomatik şanzı-
man seçeneğiyle ithal edilecek.
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Dizeli bırakıp yola elektrikli devam edecek

Morgan efsanesi geri döndü

En cimri model Hyundai IONIQ Hybrid Türkiye’de

Türkiye’ye özel Macan yola çıkıyor

İ
sveçli üretici Volvo Cars, daha 
önce açıkladığı dizel motorları 
artık kullanmayacağı kararın-
dan sonra yola elektrikli motor-
larla devam etmeye karar verdi. 

2019’dan itibaren üretilecek her Volvo 
markalı araç artık elektrik motorla-
rıyla desteklenecek. Marka, 2025 yı-

H
üks ve klasik otomobil 
meraklılarının yakından 
bildiği, el yapımı otomobil 
üreten İngiliz markası Mor-
gan, Türkiye’ye geldi. Mar-

kanın Türkiye lansmanı, Morgan’ın ilk 
modeli olan ve 1909’da üretilen efsane 
Morgan 3 Wheeler ile gerçekleşti. Mar-
ka, Türkiye’de Tunç Lokmanhekim’in 

H
yundai, yeni IONIQ Hybrid 
modelini Türkiye’de satı-
şa sundu. Hyundai IONIQ, 
elektrikli (EV), Plug-in 
Hybrid (PHEV) ve Hybrid 

(HEV) motorun sadece tek bir gövdede 
buluştuğu dünyadaki ilk otomobil olma 
özelliğine sahip. Dünyanın tek gövdede 
3 farklı elektrikli sürüş kombinasyonu 
sunan ilk otomobili olan yeni model aynı 
zamanda yüzde 53,5 oranındaki ultra 
yüksek dayanımlı çelik kullanılarak 
üretiliyor. Çarpışma testlerinden tam 
puan olan 5 yıldızla ayrılan otomobilde 7 
hava yastığı bulunuyor.

Güçlü ve tutumlu
IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI, 
dört silindirli Kappa benzinli motora sa-
hip. Fakat bu benzinli motora ek olarak 
son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile 
beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik mo-

P
orsche’nin kompakt SUV 
model serisi Macan, 2 
litrelik benzinli ve turbo 
şarjlı dört silindir mo-
toruyla, performansı 

verimlilik ile buluşturuyor. Sınırlı 
sayıda ve Türkiye’ye özel donanı-
ma sahip Macan 2.0’ler 385.000 
TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. 
Porsche’nin, Türkiye’de ilk kez 3 yıl 
önce satışa sunduğu kompakt SUV 
Ailesi Macan, SUV segmetinin spor 
otomobili olarak tanımlanıyor. Tek-
nolojisinden, sürüş dinamiğine ve 
konforuna kadar her detayında bir 
Porsche olduğu hissedilen Macan’ın, 
turboşarjlı 2 litrelik motoru 252 HP 
güç üretiyor. Tüm diğer Macan'lar 
gibi standart 7-ileri PDK çift kavra-
malı şanzımana sahip Macan 2.0, et-
kileyici bir ivmelenmeye sahip: 370 
Nm tork değeriyle, 100 km/s hıza 

lına kadar toplam 1 milyon elektrikli 
otomobil satmayı planladığını açıkladı. 
Volvo Cars’ın 2019’dan itibaren elekt-
rikli otomobil lanse etmesinin marka-
nın kullanıcılarıyla da ilgili olduğunu 
ifade eden Başkan ve CEO Håkan Sa-
muelsson: “İnsanların elektrikli otomo-
bil talebi her geçen gün daha da artıyor. 

kurucusu olduğu Klasik Garaj tarafın-
dan temsil edilecek. Yılda toplam 1300 
aracı el yapımıyla üreten markanın; 
efsanevi modeli Morgan 3 Wheeler 
ve diğer Morgan modelleri Türkiye’de 
satışta olacak. Markanın Türkiye lans-
manında tanıtılan, 1909’dan bu yana 
tasarım çizgisini koruyan Morgan 3 
Wheeler özel sipariş ile hazırlanacak. 

toru daha bulunuyor. Her iki motorun 
birleşmesiyle araçta toplam 141 beygir 
güç üreten motorlar kullanılıyor. 6 ileri 
tam otomatik şanzımana sahip IONIQ 
Hybrid’te ayrıca 8 inç navigasyon ve bil-
gi eğlence sistemi de sunan otomobilde 
kablosuz şarj özelliği de sunuluyor. Yük-
sek gücüne rağmen 100 km/da ortala-

6,7 saniyede ulaşabiliyor ve tercihe 
bağlı Sport Chrono-Package ile bu 
süreyi 6,5 saniyeye düşürebiliyor. 
229 km/s’lik azami hız değerine sa-
hip model, bu performans verilerine 

Bugün olduğu gibi gelecekte de müş-
terilerimizin isteklerine cevap ver-
mek istiyoruz. Artık, istediğiniz elekt-
rikli Volvo'yu seçebilirsiniz.” dedi.
Volvo Cars, tam elektrikli, plug-in 
hybrid ve mild hybrid de dahil olmak 
üzere ürün gamının tamamını kapsa-
yan zengin bir model çeşitliliği sunacak. 

Morgan 3 Wheeler’ın klasik benzin 
motorlu modelinin Türk otomobil ve 
motosiklet severlere anahtar teslim 
maliyeti yaklaşık 85 bin pound ola-
cak. Sadece 525 kilogram ağırlığı ile 
Morgan 3 Wheeler’ın 21. yüzyıl ver-
siyonu, yaklaşık 140 Newton metre-
lik torkla motor ve düşük devirlerle 
maksimum güç üretiyor. 

ma 3.9 lt gibi rekor seviyede benzin 
tüketen otomobil Türkiye’de iki farklı 
donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. 
Elite Plus DCT 123.900 TL, daha do-
nanımlı ve daha üst düzey özelliklere 
sahip Progressive Pack donanım sevi-
yesine sahip IONIQ Hybrid ise 149.900 
TL’lik etikete sahip.

karşılık son derece de verimli: te-
kerlek ve lastik kombinasyonuna 
bağlı olarak Macan, NEDC'ye göre 
7,4 l/100 km ile 7,2 l/100 km yakıt 
tüketim değerlerine sahip.
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H
uawei P9 Lite 2017 akıllı 
telefon tanıtımı ve Huawei 
markasının 2017 hedefleri-
nin Huawei Türkiye Tüketici 
Ürün Grubu Pazarlama Di-

rektörü Cem Sezer ev sahipliğinde pay-
laşıldığı şehirlerarası turun 3. durağı 
Ankara’da gerçekleşti. 
Huawei Ankara’ya özel sunduğu fırsatta, 
Huawei P9 Lite 2017 akıllı telefonu 200 TL. 
değerinde bluetooth hoparlör hediyesiyle 
sunuyor. Huawei’nin yeni nesil P serisinin 
son üyesi HUAWEI P9 Lite 2017, estetik 
tasarımı, düşük ışıkta üstün kamera per-
formansı, geliştirilmiş selfie özelliği ve kul-
lanıcı dostu işlevselliği ile göz dolduruyor.
Tasarım ve teknolojiyi ön planda tutan üs-
tün özellikleriyle, birçok göz alıcı işlevi bir 
arada sunan Huawei P9 Lite 2017, 8MP ön 
kamerasının sağladığı mükemmel selfie 
özelliği, geliştirilmiş parmak izi tanıma 
özelliği ve üstün ses kalitesiyle mükem-
mel kullanıcı deneyimi sağlıyor. 
Huawei P serisinin değişmez unsur-
larından biri olan minimalist tasarım 
yaklaşımı, P9 Lite 2017’de de yoğun-
lukla hissediliyor. İnce ve kavisli gövde 
yapısı, daha detaylı hale getirilerek, 
renkler, pürüzsüz yüzey dokusu ve kul-
lanılan parlak cam materyalle birlikte, 
dikkat çekici bir uyum içerisinde tasar-
landı. P9 Lite 2017’nin 7,6 mm. gövde ve 
2,02 mm. ekran kenar inceliği, matema-
tiksel bir işçiliği ortaya koyarken, ergo-
nomiden de ödün vermiyor.

İdel bir kullanım sunuyor
P9 Lite 2017’nin 5,2 inç Full HD ekranı 
tüm görsel ihtiyaçlar için ideal bir kulla-
nım sunuyor. Pil dahil 147 gram ağırlığı, 
göz alıcı parlaklığı ile minimal kasa boyut-
larıyla oldukça hafif bir akıllı telefon P9 
Lite 2017, tasarımı ve üstün performans 
özellikleriyle kullanıcılarına en iyi mobil 
deneyimi yaşatmaya hazır.  

“Tüketiciye kusursuz bir cep telefo-
nu deneyimi yaşatmak”
Huawei Türkiye Tüketici Ürün Grubu Pa-
zarlama Direktörü Cem Sezer; “Huawei 
olarak Türkiye’deki büyümemizi sürdü-
rürken, lokal pazarların gücünü göz ardı 
etmeksizin, bu pazarlardaki potansiyeli 
en iyi şekilde karşılamak ve doğru adımla-

rı atmak üzere sizleri şehrinizde ziyarete 
geldik. Ankara bizim çok önem verdiğimiz 
illerin başında geliyor. Hedeflerimiz bü-
yük. Bu hedef doğrultusunda toplam mar-
ka deneyimi bizim için büyük bir önem 
taşıyor. Üründen satış sonrasına eksiksiz 
bir hizmet anlayışı sunmak önceliğimiz. 
Amacımız, Huawei’yi tercih eden tüketi-
cilere kusursuz bir cep telefonu deneyimi 
yaşatmak ve bir sonraki tercihlerinin yine 
Huawei markasından yana olmasını sağ-
lamak. Ankara’ya özel kampanyamızla 
Huawei P9 Lite 2017’yi bluetooth hoparlör 
hediyesiyle sunuyoruz” dedi.

Kamera özellikleri İddialı
Yeni nesil Pro modundaki 12MP arka ka-
mera ile güçlendirilen P9 Lite 2017, 27 mm 
geniş açı özellikli, f/2.2 diyafram aralığına 
sahip 5 katmanlı lensi ve gelişmiş görüntü 
sensörlü kamerası ile kristal berraklığında 
fotoğraflar için tasarlandı. 8MP ön kame-
rası ile kusursuz selfieler çekilebilmesini 
sağlarken, yüz tanıma, seçilen kişiye odak-
lanma ve güzellik filtresi ile mükemmel 
selfie kareleri yakalıyor. Yüksek ASA de-
ğerleri ile düşük ışıkta da performanstan 
ödün vermeyen cihaz, gece selfielerindeki 
başarısıyla da iddialı. Ön kamerada bu-
lunan Panoroma modu geniş açılı fotoğ-
raflarda en iyi sonucu verirken, “Yemek 
modu” ile çekilen yemek fotoğrafları sos-
yal medya paylaşımlarında fark yaratıyor.

Yüksek Performans
Yüksek performansı ile ön plana çı-
kan Huawei P9 Lite 2017, gücünü Ki-
rin 655, 8 çekirdekli çipinden alıyor. 
3GB RAM’e sahip olan cihaz ayrıca 
128 GB’ye kadar microSD kart des-
teği sunuyor. 3000 mAh pil gücü ile 
kullanıcılarını uzun Depolama：3GB 
RAM /16GB EMMC Flash Micro-SD, 
128GB’ye kadar saatler boyunca yarı 
yolda bırakmıyor. Yeni nesil parmkizi 
özelliği ile önceki nesil akıllı telefon-
lara göre %40 daha hızlı parmak izi 
tanıma özelliğine sahip.
Huawei P9 Lite 2017, şık ve genç tasarımı, ge-
niş ekranı, güçlü performansı, geliştirilmiş 
güvenlik ve kamera özellikleri ve uygun 
fiyatı ile kullanıcılar ile buluşmaya hazır.

HUAWEİ,  
P9 LİTE’İ 
YENİLEDİ

Huawei 
markasının 

2017 hedeflerinin 
paylaşıldığı 

Ankara’da 'Huawei 
P9 Lite 2017' 

tanıtıldı. Yenilenen 
P9 Lite, tasarımı ve 
üstün performans 
özellikleriyle dikkat 

çekiyor.

Cem Sezer : 
“Amacımız, Huawei’yi 

tercih eden 
tüketicilere kusursuz 

bir cep telefonu 
deneyimi yaşatmak 

ve bir sonraki 
tercihlerinin yine 

Huawei markasından 
yana olmasını 

sağlamak.”

Boyutlar : 147.2mm 
 x 72.94mm x 7.6mm
Ağırlık :  147g (Batarya dahil)
Ağ :  4G/3G/2G
CPU :   Kirin 655 
 CPU  4 X 2.1GHz+4*1.7GHz 
Arayüz :  Android 7.0 + EMUI 5.0
Ekran :  5.2-inch FHD 
 (192 x 1080)  ekran
Kamera :  12 MP BSI CMOS 
 arka kamera - F2.2 8MP 
 Ön kamera – F2.0
Depolama : 3GB RAM /16GB EMMC 
 Flash Micro-SD, 
 128GB’ye kadar
Batarya :   3000mAh
Ses :  BOX  alt hoparlör
Sensör :  İvme Sensörü
 Yaklaşım Sensörü, 
 Ortam Işığı, Pusula, G Sensörü
Bağlantı :  802.11b/g/n2.4Ghz,
 Wi-Fi Direct,  Wi-Fi hotspot,
 Micro-USB v2.0,USB,
 BT v4.1with A2DP,EDR,BLE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Satış fiyatı : 
1.399 TL
Satış noktaları :  Media Markt,  
Teknosa,
Turkcell,
Türk Telekom, 
Vatan, 
Vodafone
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T
ürkiye’nin teknolojide tüketen 
değil üreten bir ülke olması 
için çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Turkcell, teknolojide 
yerli üretimin desteklenmesi 

yolunda yeni bir adım daha attı. Turkcell 
bu kapsamda Türkiye’nin ilk yerli 4.5G baz 
istasyonu antenini mevcut çalışan şebeke-
sinde test eden ilk operatör oldu. İlk olarak 
Turkcell’in girişimleri ile gündeme gelen, 
çalışmalarına başlanan yerli antenler 
Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki canlı 
şebekeleri üzerinde test ediliyor.
Hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren 
ve Turkcell mühendislerinin de geliştiril-
me safhalarında görev aldığı yerli anten 
projesiyle teknolojideki dışa bağımlılığın 
azaltılarak bu alandaki yerliliğin artırıl-
ması hedefleniyor. Yerli antenlerin seri 
üretimine geçilmesiyle birlikte önemli 
miktarda maddi kaynağın da yurt içinde 
kalması sağlanacak. ASELSAN’ın geliş-
tirdiği yerli anten, yerli baz istasyonunun 
da en önemli parçalarından biri olacak.
 
Sezgin: Turkcell şebekesini 
milli hale getiriyoruz
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turk-
cell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, 
“Milli teknolojilerin geliştirilmesi ve ha-
yata geçirilmesi konusunda üzerimize 
düşeni en iyi şekilde yapmak için çalışı-

yoruz. Bu anlamda yerli teknoloji üreti-
mine en fazla yatırım yapan şirketlerden 
birisi olarak, 4.5G ve 5G teknolojilerini 
de çok önemli bir fırsat olarak değerlen-
diriyoruz. Daha 4.5G altyapı kurulumları 
devam ederken ULAK yerli baz istasyonu 
geliştirme projesine ilk günden destek 
vermeye başladık. Bu desteğimizin bir 
karşılığı olarak yerli baz istasyonunu 
gerçek şebekemizde test etmeyi sürdü-
rüyoruz. Yine bu çalışmalarımızın sonucu 
olarak ASELSAN’la yaptığımız anlaşma 
kapsamında yerli anteni de şebekesinde 
canlı olarak deneyimleyen ilk mobil ope-

ratör olmanın gururunu yaşıyoruz. Her 
iki ürünün geliştirilmesi ve ürünlerin 
test sürecinde de en aktif rolü oynayan 
operatör konumundayız. Yerli 4.5G ante-
ni test süreçleri bittiğinde de şebekemiz-
de ilk biz kullanacağız. ASELSAN’la aynı 
zamanda yerli 5G teknolojileri geliştir-
mek için birlikte çalışıyoruz.” dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın önderlik ettiği projeyle 
daha önce 1799 köyü mobil iletişim alt-
yapısıyla buluşturan Turkcell, aynı köyle-
re götüreceği 4.5G hizmeti için kuracağı 
altyapıda da yerli ürün kullanacak.

YERLİ ANTENİ DENEYEN 
İLK MOBİL OPERATÖRÜ 

TURKCELL 
Turkcell, ASELSAN’ın geliştirdiği yerli anteni çalışan 
şebekesi üzerinde test etmeye başladı. Yerli anteni 
deneyen ilk mobil operatör olan Turkcell, yerli 4.5G 
baz istasyonu projesiyle birlikte mobil haberleşme 
altyapısının millileştirilmesine destek veriyor.

V
odafone'un "Gençlik bir 
kere yaşanır, özgürce yaşa" 
sloganıyla hayata geçirdiği 
gençlik markası Vodafone 
FreeZone, 25 yaş ve altı genç-

leri her alanda müzikle buluşturmaya 
devam ediyor.  Gençlerin ortak noktası 
müziği sahiplenen Vodafone FreeZone, 
tüm müziksever gençlerin hayallerini 
süsleyen ve en çok gitmek istedikleri et-
kinliklerden biri olan Sziget Festivali için 
8 Freezone'luya Kombine Kamp Bileti 
hediye edecek. Şanslı FreeZone'lular, bu 
yıl 9-16 Ağustosarasında Budapeşte'nin 
Obuda Adası'nda düzenlenecek 25. Szi-
get Festivali'nde 7 gün boyunca VIP çadır 
alanında konaklayarak özel bir festival 
deneyimi yaşayacak. FreeZone'lu gençler, 
Sziget Festivali'nde sahne alacak Türk sa-
natçılarla tanışma imkânı da bulacak.

Instagram'da yarışacaklar 
Dünyanın en büyük festivallerinden Szi-

get Festivali'ne Vodafone FreeZone'un da-
vetlisi olarak gidecek gençler, Instagram 
üzerinden düzenlenecek bir yarışmayla 
belirlenecek. Buna göre FreeZone'lular, 
festival ruhunu sonuna kadar yaşamak 
için yanlarına alacakları olmazsa olmaz-
larının fotoğrafını çekerek #Festivale-
Hazırım hashtag'i ile Instagram'da pay-
laşacak. En başarılı paylaşımları yapan 
8 FreeZone'lu Sziget'te festival ruhunu 
yaşayacak.  

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü 
Nedim Baytorun, şunları söyledi: 
"Vodafone FreeZone, Mayıs 2011'de genç-
lerle buluşturduğumuz bir platform. Bu 
platformla gençlerimizin 'kafalarına göre' 
yaşayabilmeleri için fırsatlar sunuyor 
ve onlara özgürlük alanları yaratıyoruz. 
Gençlerin hayatında birçok limit ve zo-
runluluk olduğunu biliyoruz. Onlar için 
yaptığımız kampanyalarla bu sınırları es-
netmeye çalışıyoruz. Müzik, gençlerin en 

sevdiği ve en çok vakit ayırdığı sosyal ak-
tiviteler arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü 
müzik etkinliklerinden biri olan Sziget 
Festivali ile yaptığımız marka ortaklığı 
ve devamında gelecek projelerimiz ile de 
Vodafone FreeZone olarak, gençlerimizin 
müzik tutkusunu desteklemeye devam 
edeceğiz."

7 gün kesintisiz müzik ve sanat 
Sziget Festivali, 7 gün aralıksız devam 
eden geniş yelpazeli müzik ve sanat etkin-
likleriyle Avrupa'nın en büyük festivali 
olarak biliniyor. Budapeşte'nin kalbinde 
yer alan Obuda Adası'nda düzenlenen 
Sziget Festivali, her yıl 100'den fazla ül-
kedengelen 500 bini aşkın kişiyi ağırlıyor. 
50'den fazla sahnede dünyaca ünlü sanat-
çıları ağırlayan festival, sokak tiyatroları, 
enstalasyonlar, Sziget Sirki, Sziget Plajı, 
evlenme çadırı, tarot labirenti gibi sürpriz 
etkinliklerle de misafirlerine renkli ve ke-
yifli bir hafta yaşatıyor.  

VODAFONE FREEZONE’LULAR, 
SZIGET’E HAZIRLANIYOR
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Türk Telekom 
iştirakleri İnnova 
ve Argela, İTÜ ARI 
Teknokent 
tarafından “Çıtayı 
Yükseltenler” 
temasıyla 
düzenlenen 
‘BEETECH 2016 
Ödülleri’nden üç 
ödülle birden 
döndü.

BEETECH 2016’DAN 

ÜÇ ÖDÜLLE 
DÖNDÜ

T
ürk Telekom, iştirakleri İnnova 
ve Argela ile İTÜ ARI Tekno-
kent BEETECH 2016 ödülle-
rine damgasını vurdu. Büyük 
Ölçekli şirketler kategorisinde 

İnnova, ‘Ulusal-Uluslararası Destekler’ 
ödülünü alırken, Argela ‘Üniversite-Sana-
yi İş Birliği’ kategorisindeki birincilik ödü-
lünün sahibi oldu. Argela CEO’su Bülent 
Kaytaz ise “Ar-Ge Öncüleri” özel ödülüne 
layık görüldü.
BEETECH 2016 Ödülleri kapsamında 
yaptığı konuşmada İTÜ Arı Teknokent 
gibi oluşumların, Türkiye’nin Ar-Ge ala-
nındaki potansiyelini gerçekleştirmesin-
deki önemini vurgulayan Telekom CEO’su 
Dr. Paul Doany, “İTÜ ARI Teknokent’te yer 
alan iştiraklerimiz Argela ve İnnova’nın 
ulusal ve uluslararası çapta yürüttüğü Ar-
Ge çalışmalarının ödüllendirilmesi bizi 
gururlandırıyor” dedi.
Doany, “Teknolojiye yatırım yapmak için 
hiçbir zaman geç değil. Girişimcilik ala-
nında önemli bir potansiyele sahip olan 
Türkiye, heyecan verici fırsatlar barındırı-
yor. 80 milyon nüfusu içinde çok akıllı ve 
parlak beyinler var. Bu ülkedeki yetenek 
seviyesi ile birlikte risk alma cesareti de 
gerçekten inanılmaz” dedi.
Türk Telekom iştirakleri İnnova ve Ar-
gela, İTÜ ARI Teknokent tarafından 
“Çıtayı Yükseltenler” temasıyla düzen-
lenen ‘BEETECH 2016 Ödülleri’nden üç 
ödülle birden döndü. Türkiye’nin öncü 
bilişim çözümleri firması İnnova, “Ulu-
sal-Uluslararası Destekler” kategorisin-
de; yeni nesil teknolojiler üzerine Ar-Ge 
ve inovasyon faaliyetleri yürüten Argela 
ise “Üniversite-Sanayi İş Birliği” katego-
risinde büyük ödülün sahibi oldu. Ayrıca 
Argela CEO’su Bülent Kaytaz ise sektöre 
sağladığı katkılardan ötürü “Ar-Ge Ön-
cüleri” özel ödülüne layık görüldü.

“Teknolojiye yatırım yapmak için 
hiçbir zaman geç değil”
Kurumsal kimliğinin yanı sıra girişimcilik 
ekosisteminde de önemli bir yere sahip 
olan Paul Doany, teknoparkların bölgesel 
kalkınma ve ülkenin ileri teknoloji ürün-
leri ihtiyacının karşılanmasında önemli 
bir role sahip olduğunu belirtti. Doany, 
girişimcilik alanında kendi deneyimlerini 
paylaşarak, teknolojiye yatırım yapmak 

için hiçbir zaman geç olmadığını vurgula-
dı ve şunları söyledi:

“Türkiye, birçok heyecan verici 
fırsatı barındırıyor”
“Büyük şirketler kurumsal girişim serma-
yeleriyle yeni girişimlere yatırım yapmalı, 
genç şirketlere destek olmalı. Bu şekilde 
daha fazla girişimci şirket ortaya çıkar. Gi-
rişimcilik alanında önemli bir potansiyele 
sahip olan Türkiye, heyecan verici fırsat-
lar barındırıyor. 80 milyon nüfusu içinde 
çok akıllı ve parlak beyinler var. Bununla 
birlikte, girişimlerin ürün ve hizmetlerini 
sunabileceği büyük bir pazar kapasitesine 
de sahip. Dolayısıyla girişimler dünyaya 
açılmadan önce Türkiye’de ciddi bir pazar 
deneyimi elde edebilirler. Bu ülkede yete-
nek seviyesi ile birlikte risk alma cesareti 
de gerçekten inanılmaz.”

“Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, 
kalkınmada kilit rol oynuyor”
İTÜ’nün Türk Telekom’un uzun yıllardan 
beri uzun soluklu ve sağlam ilişkiler geliş-
tirdiği çok saygın ve önemli kurumlardan 
biri olduğunun altını çizen Doany, “Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarının bölgesel kal-
kınmada kilit rol oynadığına inanıyoruz. 
Bu anlamda üniversitelerle yakın ilişkile-
rin oluşturulması ve inovasyonun destek-
lenmesine önem veriyoruz. İTÜ ile birlikte 
bugüne dek sosyal sorumluluk projelerin-
den 5G’nin akıllı uygulamalarına kadar 
pek çok alanda başarılı iş birliğine imza 
attık ve bu iş birliklerimiz gelecekte de 
devam edecek. Bu açıdan İTÜ ARI Tekno-
kent tarafından düzenlenen BEETECH 
ödüllerinde, iştiraklerimiz Argela ve 
İnnova’nın ulusal ve uluslararası çapta yü-
rüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla ödüllendiril-
mesi bizi gururlandırıyor” dedi.
Türk Telekom’un Ar-Ge ve girişimcilik 

alanlarındaki vizyonuna ilişkin de bilgi 
veren Doany, konuşmasına şöyle devam 
etti; “Türk Telekom olarak sürdürülebilir 
büyümenin tek yolunun yeni teknolojiler 
üretmek ve yenilikçi olmaktan geçtiğini 
düşünüyoruz. Türkiye’nin lider bilgi ve ile-
tişim teknolojileri şirketi olarak, müşteri-
lerimizin hayatına değer katma vizyonu 
ile yalnızca şirket içi Ar-Ge faaliyetleri-
mizle değil, üniversitelerle olan iş birlikle-
rimiz ve küçük şirketlerin büyük fikirleri-
ne yaptığımız yatırımlarla da girişimcilik 
ekosistemine katkıda bulunuyoruz”.

Argela, 5G standartlarını belir-
leyen küresel konsorsiyumlarda 
Türkiye’yi temsil ediyor
Türk Telekom’un ödül alan iştirakle-
rinden Argela, 5G teknolojilerini yerli 
kaynaklar ve Türk mühendisliği ile geliş-
tirmenin yanı sıra bu alanda 5G standart-
larını belirleyen küresel konsorsiyumlar-
da Türkiye’yi temsil ediyor. Bugüne kadar 
kendi geliştirdiği teknolojisi ProgRAN da-
hil 5G ve 5G’yi etkinleştiren teknolojiler-
le, Türkiye’nin teknolojiyi sadece tüketen 
değil aynı zamanda üreten bir ülke olması 
vizyonuna katkı sağlıyor. Argela, bu yılın 
başında Ankara’da açtığı Türkiye’nin ilk 
5G Mükemmeliyet Merkezi’nde üniver-
site iş birlikleriyle milli teknolojiler geliş-
tiriyor.

İnnova, 37 ülkeye bilgi teknolojile-
ri ihraç ediyor
Türk Telekom’un ödül alan bir diğer işti-
raki İnnova, Deloitte Teknoloji Hızlı 50 
Türkiye Programında 11 yıl boyunca üst 
üste yer alan tek şirket unvanına sahip. 
Geliştirdiği yenilikçi yazılım çözümlerini 
bugün 4 kıtada 37 ülkede yer alan müşte-
rilerine sunan İnnova, Türkiye’nin Ar-Ge 
ihracatına önemli katkılarda bulunuyor.

Türk Telekom’un ödül alan iştiraklerinden 
Argela, 5G teknolojilerini yerli kaynaklar ve 

Türk mühendisliği ile geliştirmenin yanı sıra 
bu alanda 5G standartlarını belirleyen küresel 

konsorsiyumlarda Türkiye’yi temsil ediyor.
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Soldan sağa; Argela Telekom Çözümleri Genel Müdürü Selim Sarper, 
Argela CEO Bülent Kaytaz, Türk Telekom CEO Paul Doany, İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz

TÜRK TELEKOM İŞTİRAKLERİ İNNOVA VE ARGELA, 
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Allah'ın adları

Gerekçe

Tapılırcasına 
sevilen kadın

(mec.)

Tam vaktinde, 
dakik olarak

Tekrar, bir daha

"Efendim" 
anlamında 
kabaca bir söz

Bir işaret sıfatı

Tarla faresi

Ruhsal

Güzel

Yalı yar

Muayyen

Demirin 
simgesi

Hayvanları 
avcılığa 

alıştırma işi

Bir tür motor

Kalsiyumun 
simgesi

Üye

Üzüntü, kaygı, 
tasa

Besin

Koku,
Rayiha

Süpürge otu

Lahza

Vilayet

Bayındırlık

Başlıca içeceğimiz

Yararlar,
Faydalar

Bakanlar Kurulu

Sürekli 

Tuzak (mec.)

İskambilde
papaz

Aynı işin tek giysisi

Fena değil 
anlamında bir söz

Öğretmen 
yardımcısı

Bindirim

Avuç içi

Bir araya getirme

Sayı bakımından 
ekik

İntiba, imaj

Uzun ve tumturaklı 
konuşma

Lityumun 
simgesi

Kamer

Mealen

Doğal yıkım,
felaket

Birlikçi, birlikten 
yana olan

Yasak

İran'ın plaka imi

Gerçek

İşaret, 
alamet

Savaşta orduya 
yardımcı silahlı 

halk gücü

Bir nota

1990 İstanbul 
doğumlu resimde 

gördüğünüz 
ünlü model ve 
oyuncumuz

Bayağı 
sıradan

Birçok Güney 
Amerika 

devletinde 
kullanılan
para birimi

Özellikle tekke 
müziğinde yer 
alan üflemeli 

bir çalgı

Ulusla ilgili
ulusa özgü

100 m2

değerinde yüzey 
ölçü birimi

Cümlelere 
"olunca, olursa, 
oysa" anlamı 

katar

En yüce

Maddenin temel 
parçacığı

Esasla ilgili

Birdenbire
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