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SOSYAL MEDYA

362 MİLYAR NEREYE GİTTİ ?
Alt yapı yatırımları deyip geçmeyin...
Bir ülkenin özellikle büyüme ve kalkınması 
açısından temel hizmetlerin başında, alt yapı 
hizmetleri gelmektedir. Alt yapı yatırımı 
olmadan bir ekonomik büyüme adeta 
imkânsızdır. Yatırımın gerçekleşeceği yerde, 
girişimci, ulaştırma, haberleşme, su ve enerji 
olanaklarının olup olmadığına bakmaktadır.
Bu çerçeveden olaya baktığımızda, son 15 yıllık 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının tablosu sevindiricidir. Zira, 
ülkemizde sadece ulaştırma ve haberleşmeye 
yapılan yatırımın tutarı 362 milyar lirayı 
bulmuştur.  Alt yapıya yapılan yatırımlarla 
mega projeler bir bir hayata geçerken, 
yatırımların doğrudan ve dolaylı etkilediği 
temel sektörler de bu durumdan olumlu 
etkilenmektedir.
Birinci derecede etkilenen sektörler, Kara 
Taşımacılığı, Telekomünikasyon ve Posta, Hava 
Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı ve Depolama 
olarak öne çıkarken, ikincil etkilenen sektörler 
ise, İnşaat, Toptan Ticaret, Perakende Ticaret, 
Motorlu Taşıtlar Ticareti ve Turizm olarak 
görülmektedir. Birincil sektörün “Gayri Safi 
Milli Hasıla”daki payı yüzde 24 iken, ikincil 
sektörün payı yüzde 12’dir. Türkiye açısından 
ümit veren bir tablo ile karşı karşıyayız.
Bunda, bürokrat iken mega projelerin başında 
olan Ahmet Arslan’ın, bakanlık koltuğuna 
oturmasının da etkisini gözden kaçırmamak 
gerekir.

Hoşçakalın…
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Gelecek 
heyecan verici. 

Hazır mısın?



/İÇİNDEKİLER

26/HABER
Türkiye’deki internet 
kullanıcılarının yüzde 
43’ü online alışveriş 
yapıyor. Büyüyen 
e-ticaret pazarıyla 
birlikte, web sitelerine 
yapılan yatırım da 
artıyor ancak web 
sitelerindeki geç açılma 
ve kesintiler müşteri ve 
itibar kaybına sebep 
oluyor.

28/HABER
Bakan Arslan, 

Diyarbakır'da şu 
anda 10 projenin 

fiilen devam ettiğini 
belirterek, bu 

projelerin 
maliyetinin yaklaşık 

2 milyar lira 
olduğunu 
kaydetti.

16/KAPAK
Türkiye son 15 yılda 

hayata geçirdiği mega 
projelerle bir yandan 

dünyanın dikkatini üzerine 
çekerken, bir yandan da 

altyapı yatırımlarıyla 
büyümeye devam ediyor. 

2003-2017 yılları arasında 
Ulaştırma ve Haberleşme 

alanlarına yapılan yatırımın 
parasal büyüklüğü 362 

milyar lirayı buldu. 
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42/TEKNOLOJİ
Çocukların kullandığı teknolojik 
cihazlar dediğimizde akıllara ilk 
gelen tabletler, bilgisayarlar ve 
çoğunlukla ebeveynlere ait akıllı 
telefonlar. Günümüzde bunların 
kullanımının gözetim ve 
denetim altında tutulması, her 
ailenin başvurması gereken bir 
önlem. Peki, ama kuralların nasıl 
koyulması gerektiğini biliyor 
muyuz?

46/İNOVASYON
Gelecek, 
bugünün 

iş yükünü alacak 
yeni teknolojileri 

ve iş modellerini de 
beraberinde 

getiriyor.

34/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Televizyon dünyasının yıldızları 

hayatlarının her anını sosyal 
medyada paylaşıyor artık. Yeni 

akım ise spor salonunda 
çekilen fotoğraflar. Spor 

yapmak sağlıklı bir hayat 
sürmenin ilk koşulu ancak bazı 
ünlüler için spor bir tutku. Kimi 

ünlü isim güne pilatesle 
başlıyor, kimi bisiklet sevdalısı. 

İşte spor tutkunu ünlüler.  
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TÜRKİYE’DE E-TİCARET HACMİ 
30,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
ETİD verilerine göre, Türkiye’deki e-ticaret hacmi 30,8 milyar TL’ye 
ulaştı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 43’ü online alışve-
riş yapıyor. Büyüyen e-ticaret pazarıyla birlikte, Web sitelerine 
yapılan yatırım da artıyor. Web sitelerine hangi lokasyondan, hangi 
hızda ulaşıldığını analiz ederek para ve müşteri kaybedilmesini 
engelleyen çözümlere talep artıyor.

TÜRK TELEKOM’DAN MÜJDE
Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, dünya ile 
aynı anda iki büyük yapımı daha oyunseverlerin beğenisine 
sundu. Dijital oyun dünyasının en popüler oyunları arasında 
yer alan Wolfenstein II’nin en yeni oyunu “The New Colos-
sus” ve Assassin's Creed’in en yeni oyunu “Origins”, dünya 
ile aynı anda Playstore’daki yerini aldı.
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İNSTAGRAM’A MÜTHİŞ ÖZELLİK: 
SUPERZOOM YAYINDA
İnstagram kamerasına eklenen Superzoom, Boomerang’ın hemen 
yanında yer alıyor. Açıldığı zaman seçilen alana kademe kademe 
zoom yapan video özelliği, bu içeriklere otomatik olarak dramatik 
müzikler de ekleyebiliyor. Kendinize, çevrenizdeki bir objeye ya da 
arkadaşınıza yakınlaşmak için kullanılabilen özellik, Vine döneminde 
popüler olan efekti oldukça kolay hale getiriyor. 

BOEING 3. ÇEYREK SONUÇLARINI AÇIKLADI
Boeing, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde kazanç ve faaliyet 
nakit akışını, güçlü teslimatlar, servis teslimatı ve genel 
faaliyet uygulamalarına göre açıkladı. Üçüncü çeyrekte 
kazanç 24,3 milyar dolar, GKGMİ hisse başına kazancı 3,06 
dolar ve hisse başına esas faaliyet kazancı (GKGMİ dışı) 2,72 
dolar olarak açıklandı. 



/HABER TURU

DÜNYANIN EN İYİ İŞVERENLERİ BELİRLENDİ
Great Place to Work Enstitüsü, dünyanın en iyi işverenlerini 
belirledi. Bu yıl yedincisi düzenlenen araştırmanın birincisi 
Salesforce oldu. 6 bin 600 firmanın katılım sağladığı ve 10 mil-
yonun üzerinde çalışanın temsil edildiği araştırmanın ikincisi 
Adecco olurken, üçüncü sıraya SAS Institute yerleşti.

DNA’DAKİ GENOMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYI 
KOLAYLAŞTIRAN ENZİM KEŞFEDİLDİ
Bilim adamları, DNA'daki genomlarda doğrudan ve kalıcı 
değişiklik yapmayı sağlayan yeni bir tür enzim buldu. Bu 
sayede bilim adamları bakterilerde oluşan  mutasyonların 
bir kısmını ortadan kaldırmayı başardı.
Howard Hughes Tıp Enstitüsünden (HHMI) araştırmacı 
David Liu ve ekibi, yaptıkları araştırmada, DNA'da bulunan 
A*T (Adenin*Timin) bazını G*C (Guanin*Sitozin) bazına 
doğrudan dönüştürmeyi kolaylaştıran bir enzim keşfetti.
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BU YAZILIMLARLA HERKES ATM SOYABİLİYOR
Kaspersky Lab araştırmacıları, DarkNet pazarında kendisine rahatlıkla 
alıcı bulan ve ATM’leri hedef alan bir zararlı yazılım keşfetti. Üç bileşenden 
oluşan Cutlet Maker yazılımı, saldırganın fiziksel olarak makineye eri-
şim sağlamasıyla birlikte ATM’deki paranın çalınmasını sağlıyor. Yazı-
lım, 5000 dolar kadar nispeten düşük bir fiyata alıcı buluyor.

SUYA DALIP ÇIKAN ARI ÜRETİLDİ
BD'nin Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar 2013'te başla-
tılan RoboBee (RobotArı) projesi kapsamında üretilen yeni pro-
totipi, Science Robotics dergisinde yayınlanan makaleyle 
kamuoyuna duyuruldu. Yeni robot arı, yüzeylere yapışabiliyor, 
suya dalıp çıkabiliyor. Robat arı sadece 175 gram ağırlığında.
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U
laştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Ahmet Arslan, 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ve Milli Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, TOBB Konfe-

rans Salonu'nda düzenlenen Trafik Gü-
venliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Çalıştayı'nın açılışına katıldılar. Çalıştay-
da konuşma yapan Arslan, ulaştırmanın 
en önemli kollarından biri karayolu taşı-
macılığının çağın gereklerine, teknoloji-
sine ve güvenlik ile rahatlık ihtiyaçlarına 
göre geliştirilmesi zorunluluğunun göz 
ardı edilemez bir gerçek olduğunu ifade 
ederek, yıllarca denetime tabi tutulma-
dan yapılan faaliyetlere 4925 sayılı Kara-
yolu Taşıma Kanunu ile son verdiklerini 
anımsattı. Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliğinin "Okul servis araçlarının 
kiralanması" başlıklı maddesinde, bu 
araçların hangi şartlarda kiralanabilece-
ği hususunun düzenlendiğini hatırlatan 
Arslan, "Okul servis aracı işleten kişi ile 
anlaşma yapılması halinde dahi taşıma 
yapılacak taşıtların okul servis aracı ol-
ması gerektiği, taşıt sahibi firmaların da 
ilgili yönetmelikte öngörülen yükümlü-
lüklerini yerine getirmesi gerektiği açık-
tır. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde 
öğrenci taşıyacak araçların özel izinli ta-
şıtlar olması şartı aranmaktadır. Ayrıca 
servis şoförü ve rehber personeli oluna-
bilmesi için uyuşturucuyla ilgili veya ço-
cuk istismarı suçlarından affa uğrasalar 
dahi hüküm giymemiş olması gerekliliği 
zorunluluktur. Bu konuda bakanlıklar ve 
kolluk kuvvetlerince her türlü denetim 
yapılmakta.” dedi. 

Ulaştırma Elektronik 
Takip ve Denetim Sistemi 
İçişleri Bakanlığı ile paylaşmak üzere 
birçok verinin anlık toplanması ve bun-
lardan yararlanılması imkanını sağlaya-
cak çok önemli bir proje üzerinde çalış-
tıklarına işaret eden Arslan, Ulaştırma 
Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nin 
(U-ETDS) yasal zemininin hazırlanması 
çalışmalarına başladıklarını söyledi. Ars-
lan, oluşturulacak sistemle ilgili gerek 
sektör gerekse paydaşların görüşleri alı-
nıp ilk prototip çalışmalarını gerçekleş-
tirdiklerini belirterek, sistemle ilk defa 
yolcu, kargo ve eşyaların hareketlerinin 
takibine yönelik mevzuat düzenlemesi 
yapılacağını kaydetti. İlk defa gerçek za-
manlı ve doğru olarak sektörel verilere 
ulaşım, ulusal güvenlik açısından bun-
ların paylaşımı ve veri analizlerine bağlı 
olarak yol yapımı, taşıma modu seçimi 
gibi konularda gelecek planlaması im-
kanı sağlanacağını anlatan Arslan, “Se-
yahatlerin, resmi olarak kayıt ve tescil 
edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden 
görme şansını getireceğiz. Tarifeli taşıma 
yapan firmalara, taşıma yapacakları gü-
zergahları e-Devlet üzerinde elektronik 
ve yazılı olarak başka işleme gerek olma-
dan belirleyebilme şansını getiriyoruz. 
Bu sistemle başta yolcular olmak üzere 
taşımacılar, devlet ve ulusal güvenlik 
açısından çok önemli gelişmeler kat ede-
cek.” ifadelerini kullandı.  

Bölünmüş yollarla kazalar azaltıldı
Bakan Arslan, yapılan akademik çalış-
malarda insan faktörünün trafik kaza-

larındaki payının yüzde 90'ın üzerinde 
olduğuna dikkat çekti. Arslan, birinci 
amacın insanların bu hataları yapma-
sını önlemek olduğuna işaret ederek, 
"İkincisi ise hata yapsa dahi insanların 
hayatını kaybetmemesi adına teknolojik 
kolaylıklarla insandan kaynaklı hataları 
affedebilecek projelerin geliştirilmesi. 
Bu noktada son 15 yıldaki yatırımları-
mızı, tek bir insanımızın dahi hayatını 
kaybetmemesi adına yapıyoruz.” diye ko-
nuştu. Bölünmüş yollar sayesinde araç-
ların kafa kafaya çarpışması riskini or-
tadan kaldırdıklarını anımsatan Arslan, 
sürücülerin yolculuk sırasında stresini 
azaltırken trafik güvenliğini arttırdıkla-
rını, yol kusurundan kaynaklanan kaza 
oranını neredeyse sıfıra indirdiklerini 
bildirdi. Arslan, "Son 15 yılda yollarımız-
daki hareketlilik 2 kat artmasına rağ-
men trafik kazalarında yüz milyon taşıt 
çarpı kilometre başına düşen can kaybını 
5,72'den 2,17'ye gerilettik.”  dedi.

Akıllı ulaşım 
sistemleri güvenliği sağlıyor 
Trafik güvenliğini arttırmak için başvu-
rulan en önemli tedbirlerden birinin de 
akıllı ulaşım sistemleri olduğunu vurgu-
layan Arslan, "Bilişim teknolojilerindeki 
gelişimlere paralel olarak karayolların-
dan maksimum seviyede hizmet alın-
ması ve trafik güvenliğinin sağlanması 
amacına yönelik akıllı ulaşım sistemle-
rini yaygın olarak kullanmaya başladık. 
Otoyollarımızda, İstanbul, İzmir ve Mer-
sin merkezli olmak üzere trafiğin yöne-
timini ve sürücülerin bilgilendirilmesi 
sistemlerinin uygulamasını başlattık.” 
dedi. Kazaların yaklaşık yüzde 70’inin 
meydana geldiği kavşaklarda trafik gü-
venliğini arttırmak amacıyla gerekli dü-
zenlemeleri yaptıklarını dile getiren Ars-
lan, gelişmiş ülkelerde bulunan affeden 
yol uygulamalarını hayata geçirdiklerini 
belirtti. Avrupa'nın en modern ve en ileri 
teknolojisine sahip araç muayene istas-
yonlarını kurduklarını ifade eden Arslan, 
299 istasyonla yılda 8 milyonu aşkın ara-
ca muayene hizmeti verdiklerini, birinci 
kontrolden sonra yaklaşık yüzde 36 
aracın muayeneden geçemediğini, ikinci 
muayenede ise bu oranın yüzde 96'sında 
eksikliklerin giderildiğini kaydetti.
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Bakan Arslan, son 
15 yılda yollardaki 
hareketliliğin 2 
katına çıktığına 
dikkat  çekerek, 
kilometre başına 
düşen can kaybı 
oranının 5,72'den  
2,17 lere 
gerilediğini bildirdi.
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TRAFİK 
KAZALARINDA 

CAN KAYBI 
ORANI DÜŞTÜ 
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T  ürkiye son 15 yıldır, dün-
yanın en büyük projelerini 
ardı ardına hayata geçiriyor. 
Marmara, Yavuz Sulatan 
Selim Köprüsü, Avrasya Tü-

neli, Ovit Tüneli, 3. Havalimanı ve Hızlı 
Tren projeleri bunlardan bir kaçı...Akıl 
almaz mühendislik çözümleriyle inşa 
edilen projeler, ülkemizin kalkınma-
sında pozitif yönlü katkıda bulunuyor.
 Bu çerçevede Ulaştırma ve Haberleş-

me alanındaki (2003-2017) yatırımla-
rın parasal büyüklüğü de 362 milyar 
lirayı buluyor.  Sektörel dağılımına 
baktığımızda; Karayolu 227,4 milyar 
TL, Demiryolları 64,3 milyar TL, Ha-
berleşme 33,3 milyar TL, Havayulo 
32,7 milyar TL ve Denizcilik 4,3 milyar 
TL. Biz de bu sayımızda, Ulaştırma, Ha-
berleşme ve Denizcilik Bakanlığının 
son 15 yılda, dünyanın dikkatini çeken 
12 mega projelerini ele aldık. 

/kapak /KAPAK

TÜRKİYE 
MEGA PROJELERLE 
BÜYÜYOR
Türkiye son 15 yılda hayata geçirdiği mega 
projelerle bir yandan dünyanın dikkatini 
üzerine çekerken, bir yandan da altyapı 
yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. 
2003-2017 yılları arasında Ulaştırma ve 
Haberleşme alanlarına yapılan yatırımın 
parasal büyüklüğü 362 milyar lirayı buldu. 

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan sonra 
Avrupa’nın en büyük ikinci yap-işlet-
devret yatırımı olan Gebze-Orhangazi-
İzmir Otoyolu kapsamında inşa edilmiş 
ve 30 Haziran 2016 tarihinde hizmete 
girmiştir. 252 metre kule yüksekliğine, 
35,93 metre genişliğe, bin 550 metre 
orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzun-
luğa sahiptir. Dünyanın en büyük açık-
lıklı 4 asma köprüsüdür. 90 kilometre 
yol kat edilerek ve ortalama 75 dakika 
zaman ayrılarak geçilen İzmit Körfez’i-
ni 6 dakikada geçmeyi sağlamıştır. 
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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim köprüsü 59 metre-
lik genişliğiyle dünyanın en geniş, 1.408 
metrelik ana açıklığıyla da dünyanın 
üzerinde raylı sistem olan en uzun, 322 
metre yüksekliğiyle de dünyanın en yük-
sek kulesine sahip asma köprüsüdür.
26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete gir-
miştir. Kent içine girmemesi gereken 
ve İstanbul trafiğini her geçen gün daha 
da çekilmez hale getiren ağır taşıtları 
İstanbul trafiğinden alarak, İstanbul 
trafiğini önemli ölçüde rahatlatmıştır.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI

Ordu-Giresun Havalimanından sonra deniz üzerine inşa 
edilecek ikinci havalimanımızdır. Rize il merkezine 34 km, 
Hopa ilçesine 55 km, Artvin iline 125 km uzaklıkta olup 
Yeşilköy ve Pazar yerleşim yerleri arasında yer almaktadır. 
14 Şubat 2017 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 1.800 iş 
günü içinde yapılarak en geç 18 Ocak 2022 tarihinde bitiri-
lecektir. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecektir. 

Ordu-Giresun Havalimanı 22 Mayıs 2015 tarihinde 
hizmete açılmıştır. Deniz dolgusu ile Avrupa’da tek, 
dünyada Japonya’dan sonra ikinci havalimanı olan 
Ordu-Giresun Havalimanı’nda 417.500 m³ temel ve 
kırmataş dolgu, 20.652.000 ton dolgu, 8.430.000 ton 
tahkimat taşı, 947.400 m³ deniz dibi tarama, 528.918 
m² saha betonu imalatları yapılmıştır.
Havalimanı pistinin daha konforlu olması 
için piste “stone mastic asfalt” dökülmüştür. 
Havalimanı’nın yapımında kullanılan 36 milyon 
ton taş için kamyonlar 950 bin sefer yapmıştır.
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76,3 kilometrelik modern raylı sis-
temle dünyanın en özgün ve say-
gın kent içi raylı sistemlerinden 
biridir. 29 Ekim 2013 tarihinde 
Söğütlüçeşme’den   Kazlıçeşme’ye, 

Boğaz Tüp Geçişinin de içinde oldu-
ğu 13,7 kilometrelik ilk ve en önem-
li parça hizmet vermeye başlamıştır.
Üsküdar ve Sirkeci arası 4 dakika-
ya, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası 

da 12 dakikaya inmiştir. MARMA-
RAY işletmeciliğine başlanan 29 
Ekim 2013 tarihinden bugüne ka-
dar günlük 333 sefer ile 226 mil-
yon yolcu taşınmıştır. 

Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edi-
len Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016 ta-
rihinde hizmete girmiştir. İstanbul’un 
Avrupa ve Asya Yakalarını karayoluy-
la bağlayan Avrasya Tüneli Projesi; İs-
tanbul Boğazı’nı deniz tabanının altın-
dan geçen 5.4 km uzunluğundaki iki 

katlı tüneli de kapsayan toplam 14.6 
km’lik bir güzergâhta, Kazlıçeşme ile 
Göztepe arasında inşa edilmiştir. 
Proje için özel olarak üretilen ve İstan-
bul Boğazı’nın altında 3.344 metrelik 
güzergâhı kazarak ilerleyen Tünel Açma 
Makinesi ile iki kıta, deniz tabanı altında 

birleştirilmiştir. Trafiğin çok yoğun oldu-
ğu güzergâhta, günde 120 bin aracı aşan 
kapasitesi ile iki kıta arasında trafik so-
rununun çözümüne katkı sağlayarak yol-
culuk süresini 100 dakikadan 15 dakika-
ya indirmiştir. Ekim 2017 verilerine göre, 
ayda 45 bin araç tüneli kullanmaktadır.

MARMARAY

AVRASYA TÜNELİ
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YÜKSEK HIZLI TREN

2004 yılından itibaren 1.213 km yüksek hızlı 
tren hattı olmak üzere yıllık ortalama 150 km 
ile 1.805 km demiryolunun yapıldığı, 10.000 km 
demiryolu hattının yenilendiği ve demiryolla-
rında en yoğun çalışmanın yapıldığı yıllar oldu.
YHT’ler ile hali hazırda Türkiye nüfusunun 
yüzde 33’ünün yaşadığı coğrafyaya hizmet su-
nulmaktadır. YHT’ler ile seyahat eden yolcular 
zamandan yüzde 62 tasarruf sağlamıştır. An-
kara-Eskişehir arasında trenle seyahat oranı 
yüzde 8 değerlerinde iken, hattın açıldığı 2009 
yılından itibaren YHT ile seyahat oranı yüzde 72 
oranına çıkmıştır. Ankara-Konya arasında tren-
le seyahat oranı yüzde 1’in altında iken YHT 
hattının açılması ile birlikte yüzde 66 oranına 
ulaşılmıştır. Ankara-İstanbul arası ise YHT ile 
seyahat sıklığı, YHT hattının açılması birlikte 
yüzde 15 oranına ulaşılmıştır.
Yapımı Devam YHT Tren Hatları (1.906 km)

  Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT

  Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT 

  Doğançay Ripajı (Ankara-İstanbul)

Bakü-Tiflis-Kars projesinin açılışı, 
30 Ekim 2017’de yapılmıştır. İstan-
bul Boğazı’nda, Türkiye’yi ulusal ve 
uluslararası karayolu ve demiryolu 
taşımacılığında Asya ve Avrupa ara-
sında kesintisiz bir güzergâh haline 
getirecek 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz 
Sultan Selim) Projesi ile demiryolu 
bağlantılı Marmaray’ın yük taşıma-
cılığına açılmasına paralel olarak 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Proje-
si hayata geçirildiğinde Orta Asya 
ve Kafkasya’ya kadar bağlanarak 
Avrupa’dan Çin’e kadar demiryoluy-
la kesintisiz yük taşınması mümkün 
hale gelecektir. Gürcistan üzerinden 
Türkiye ile Azerbaycan, Orta Asya, 
Çin ve Moğolistan arasında demir-
yolu bağlantısı oluşturacak Bakü- 
Tiflis-Kars Demiryolu projesi (BTK) 

hizmete girdiğinde yük ve yolcu 
taşımacılığının bölgeye sağlayacağı 
katma değer ve istihdamın yanı sıra 
bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlayarak ülke-
lerin dostluk ilişkilerini de pekişti-
recektir. Başlangıçta, 1 milyon yolcu 
ve 6,5 milyon ton yük, orta vadede 
3,5 milyon yolcu, 35 milyon ton yük 
taşınması hedeflenmektedir.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU PROJESİ
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OVİT TÜNELİ1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Rize’yi Erzurum’a bağlayan İkizdere-
İspir Yolu; Doğu Anadolu ve Güney-
doğu Anadolu’ya ulaşımda başlangıç 
noktasını teşkil etmektedir. İkizde-
re-İspir Yolu’nun en önemli bölümü-
nü oluşturan 21 kilometrelik 2640 
metre rakımlı Ovit Dağı geçişi, 11 
kilometrelik dik yokuş sonrasında 10 
kilometre de inilerek gerçekleştiri-
len çok zorlu bir güzergâhtır.
Bu kesimin yol standardını yükseltmek 
ve özellikle kış mevsimlerinde yoğun 
kar yağışı nedeniyle 5 ay trafiğe kapa-
nan Ovit Dağı Geçidi’nin trafiğe açık 
kalması başta Rize ve Erzurum olmak 
üzere bölge şehirleri için çok önemlidir. 
Her mevsim koşulunda güvenli trafik 
akışının sağlanması amacıyla inşasına 
başlanan Ovit Tüneli 1400 metrelik çığ 
tüneli ile birlikte toplam 14 bin 10  ve 
14 bin 16 metrelik çift tüpten oluşarak 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun, Dün-
yanın ise en uzun 2. Tüneli olacaktır.

Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 
18 Mart 2017 tarihinde atılmıştır. 
88 kilometresi Ana Gövde, 13 Kilo-
metresi Bağlantı Yolu olmak üzere 
toplam 101 kilometrelik Malka-
ra-Çanakkale Otoyolu Projesi’nin 
bünyesinde 2.023 metre orta 
açıklığı ile dünyanın en uzun orta 
açıklığına sahip köprüsü olarak 
inşa edilecektir. Proje, yapımı 
devam eden diğer otoyollarımız 
ile birlikte değerlendirildiğinde, 
özellikle Ege, İç Anadolu’nun ba-
tısı, Adana-Konya aksı ve Batı Ak-
deniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa 
arasındaki yük ve yolcu taşımacı-
lığında, İstanbul Boğaz Geçişi’ne 
yeni bir alternatif oluşturacaktır.  
Sadece feribotla 30 dakikada ge-
çilen (bekleme süresi ile birlikte 
60 dakikayı geçen) Çanakkale 
Boğazı’ndan seyahat süresi de 4 
dakikaya kadar inecektir.

9 Aralık 2016’da temeli atılan Fil-
yos Limanı, tamamlandığında 25 
milyon ton/yıl yükleme boşaltma 
kapasitesine sahip olacak. Zongul-
dak Filyos Limanı Projesi’nin alt 

yapı inşatları işi kapsamında; 3.000 
metre uzunluğunda ana mendi-
rek, 2.000 metre uzunluğunda tali 
mendirek, 3.000 metre uzunlu-
ğunda rıhtım yapılacak. Bu liman 

ile Zonguldak, Batı Karadeniz ve 
İç Anadolu başta olmak üzere tüm 
bölgenin yükünü Karadeniz’den 
Rusya’ya, İskandinav ülkelerine ve 
Balkanlara taşıyacak.

İstanbul Yeni Havalimanı; İstanbul’un 
Avrupa yakasında Yeniköy ve Akpı-
nar yerleşimleri arasında Karadeniz 
sahil şeridinde yer alan yaklaşık 76,5 
milyon m2 büyüklüğündeki alana ya-
pılmaktadır. 200 Milyon kapasitesiy-
le dünyanın en büyük havalimanı ola-
cak İstanbul Havalimanı 10,2 Milyar 

Avro yatırım bedeli ve  22,1 Milyar 
Avro kira geliri ile dünyanın en bü-
yük ve önemli projelerinden biridir.
İstanbul Yeni Havalimanı, 150 hava-
yolu şirketine, 350’nin üzerinde des-
tinasyona uçuş imkânı sağlayacaktır. 
Projenin 1. Etap yatırımları devam 
etmektedir. 1. Etapta 3 paralel pist, pa-

ralel taksi yolları, apron, teknik blok ve 
kule, 90 milyon kapasiteli ana terminal 
binası ile diğer destek binaları yapıla-
cak olup 2018 yılında hizmete girecek-
tir. Birinci fazı tamamlanarak açılışı-
nın gerçekleşmesiyle 100 bin kişiye, 
2025›te tam kapasiteye eriştiğinde ise 
225 bin kişiye istihdam sağlayacaktır.

FİLYOS LİMANI

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI
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Türkiye’deki internet 
kullanıcılarının yüzde 

43’ü online alışveriş 
yapıyor. Büyüyen e-ticaret 

pazarıyla birlikte, web 
sitelerine yapılan yatırım 

da artıyor ancak web 
sitelerindeki geç açılma 
ve kesintiler müşteri ve 

itibar kaybına sebep 
oluyor.

E
TİD verilerine göre, Tür-
kiye’deki e-ticaret hacmi 
30,8 milyar TL’ye ulaştı. 
Türkiye’deki internet kul-
lanıcılarının yüzde 43’ü 

online alışveriş yapıyor. Büyüyen 
e-ticaret pazarıyla birlikte, web si-
telerine yapılan yatırım da artıyor. 
Web sitelerine hangi lokasyondan, 
hangi hızda ulaşıldığını analiz ede-
rek para ve müşteri kaybedilmesini 
engelleyen çözümlere talep artıyor.

mümkün oluyor. PingTurk’ü rakiple-
rinden ayıran en önemli nokta, sade-
ce ölçüm noktasının değil, tüm sunu-
cu altyapısının Türkiye’de konumlu 
olması. PingTurk’ün yerelleştirilmiş 
sistem ağı, web sitelerinin hızlı bir 
şekilde analiz edilmesini sağlarken, 
ortaya çıkan raporlar sayesinde eği-
limlerin hangi yönde ilerlediğinin 
belirlenmesine olanak tanıyor. Ke-
sintilere yönelik önceden uyarı özel-
liğine sahip olan platform, müşteri 

Günümüzde işletmeler Web siteleri 
sayesinde ürün, hizmet veya çözümle-
rini müşterilerinin parmak uçlarına 
kadar getiriyor. Ancak,  web sitelerin-
deki kesintiler veya geç açılma sorun-
ları müşteri, itibar ve para kaybına 
neden oluyor. PingTurk tarafından 
geliştirilen platform sayesinde web 
sitelerinin açılma esnasındaki prob-
lemleri ve kesintileri anında tespit 
ediliyor ve raporlanıyor. Türkçe kul-
lanıcı dostu arayüzü ile hizmet veren 

memnuniyetinin azalmasının önüne 
geçilmesini sağlıyor. 

Yerli çözümle sorunlar 
anında belirleniyor
Web sitesi izleme ve analiz plat-
formu PingTurk’ün, bölgesel prob-
lemlerden kaynaklanan kesintileri 
anında tespit ederek kesintisiz eri-
şimin önünü açtığını belirten Met-
riksoft Yazılım Kurucu Ortağı ve 
ürün mimarı Murat Balkan, “Ping-

PingTurk, Türkiye’nin dört bir yanın-
da yer alan izleme noktalarıyla sitele-
rin analiz edilmesine olanak tanıyor. 

Farklı izleme noktalarıyla her an 
kontrol ediliyor 
İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, De-
nizli gibi illerde yer alan veri mer-
kezlerinde konumlanmış izleme 
noktaları bulunan PingTurk ile 
farklı mobil operatör şebekeleri 
üzerinden de Web sitelerini izlemek 

Turk platformu, Türkiye’nin birçok 
şehrinden web site veya servislere 
dakikalık erişim testleri gerçek-
leştiriyor. Platform, olası hatalarda 
sistem yöneticilerine SMS, tele-
fonla arama, e-posta, web servisi 
çağrıları gibi farklı yöntemler ile 
uyarılar gönderiyor. Yurt dışı kay-
naklı yapılan izlemeler, Türkiye’de 
sıklıkla karşımıza çıkan yurt dışı 
internet çıkışı problemlerinden 
nasibini alabiliyor. Bu problemler 
oluştuğunda yurt dışı ölçümü başa-
rısız olarak algılanıyor ve gereksiz 
alarmlar üretilerek sistem yöne-
ticileri meşgul ediliyor. PingTürk 
sayesinde bölgesel problemler sa-
niyeler içerisinde tespit ediliyor.” 
dedi. 

Web sitelerinin performansı 
müşteriye yansıyor
PingTurk platformu, sitelerin analiz 
edilmesini sağlarken, gerçekleşti-
rilen izlemelerin kaydedilmesini de 
mümkün kılıyor. PingTurk tarafın-
dan sunulan grafik destekli aylık, 
günlük, dakikalık ve anlık kesinti 
raporları sayesinde erişim ve per-
formans problemleri hızlıca tespit 
edilirken, hizmet kalitesiyle birlik-
te müşteri memnuniyeti artırılıyor. 
Sabah, Ebebek, Iyzico, Morhipo, N11.
com ve Digiturk’ün de aralarında 
olduğu farklı sektörlerden birçok 
kurumsal firma, PingTurk ayrıcalık-
larından yararlanıyor.  

PingTurk hakkında
2014 yılında kurulan bulut tabanlı 
PingTurk, bir web izleme platformu-
dur. Yurt içi kaynaklı izleme yapan 
PingTurk, mobil hatlardan da izleme 
yapmaktadır. Yapılan izlemeler ile 
sitelerin mobil hatlar üzerindeki per-
formansı izlenebilmektedir. Türkiye 
içerisinde İstanbul, İzmir, Ankara, 
Bursa, Denizli gibi illerde yer alan veri 
merkezlerinde konumlanan izleme 
noktaları bulunan PingTurk, müşteri-
lerin yaşadığı deneyimi raporlamak-
tadır. Platform, herhangi bir kesinti 
anında uyarı vererek müşteri veya 
nakit kaybını engellemektedir.

                               İNTERNET KULLANICILARININ

YÜZDE 43’Ü 
ONALINE 
ALIŞ VERİŞ 
YAPIYOR



/GÜNDEM /GÜNDEM

U
laştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, çeşitli temas-
larda bulunmak üzere 
Diyarbakır'a geldi. AK Parti 

milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebu-
bekir Bal ile Diyarbakır Havalimanı 
kavşağında yürütülen çalışmaları ince-
leyen Bakan Arslan, daha sonra Diyar-
bakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu 
ziyaret etti. Valilikte basın mensup-
larına açıklamalarda bulunan Arslan, 
bakanlık olarak Diyarbakır’da birçok 
çalışma yürüttüklerini, şuanda fiilen 
devam eden 10 projenin olduğunu söy-
ledi. Arslan, “Bunların yaklaşık bedeli 
2 milyar lira ve bunun 800 milyonluk 
kısmını şu ana kadar harcamış durum-
dayız. Kalan bölümünü de bu yıl, önü-
müzdeki yıl ve 2019'da bitecek proje-
lerimiz kapsamında inşallah harcamış 
olacağız.” diye konuştu.

Bölünmüş yol miktarı 412 km’ye çıktı
Diyarbakır ve çevre illerle olan karayo-
lu bağlantılarıyla ilgili yürütülen çalış-
malara değinen Arslan, “Diyarbakır'ın 
kalkınması, ülkemizin güney doğusu-

nun kalkınması ve ülkemizin ekono-
misinin büyümesi anlamına geliyor. 
Biz son 15 yılda Diyarbakır'da sadece 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı olarak 3 milyar 375 milyon-
luk liralık yatırım yapmış durumdayız. 
2002 yılından önce 80 yılda 2,5 kilo-
metre sıcak asfalt yapılmışken bugün 
225 kilometre sıcak asfalt var. 44 
kilometre bölünmüş yol varken bunu 
412 kilometreye çıkarttık. Amacımız 
Diyarbakır'ı bölünmüş yol ve sıcak as-
faltla bağlamak ki bu konuda bütün ça-
lışmalar son aşamaya geldi.” dedi.

“Yılda 2 milyonun 
üzerinde insanımız seyahat ediyor”
Bin yıldır bu coğrafyada birlik, beraber-
lik ve kardeşlik içinde yaşandığına işa-
ret eden Arslan, bunu çekemeyenlerin, 
buradan kaynaklı ülkeyi zayıf düşürmek 
isteyenlerin birliğe, beraberliğe halel ge-
tirmek için boş durmadığını vurguladı. 
Arslan, “ Bu coğrafyada parlayan yıldız 
Diyarbakır’ı ve bu bölgeyi çok daha ile-
riye taşıyacak çalışmalar yürütüyoruz. 
O yüzden Diyarbakır'ın karayollarıyla, 
bölünmüş yollarla, sıcak asfaltla her yere 

erişimini çok çok önemsiyoruz. O yüzden 
Diyarbakır’a çok modern, yılda 5 milyon 
yolcunun erişimini sağlayacak bir termi-
nal kazandırmış olduk. Yılda 200 bin kişi 
seyahat ederken, bugün yılda 2 milyonun 
üzerinde insanımız seyahat ediyor” ifa-
delerini kullandı. 

Haberleşme yatırımları 
Kentte haberleşme ile ilgili gerçekleşti-
rilen yatırımlara değinen Arslan, “Geniş 
bant internet abonesi hiç yokken bugün 
909 bin kişi abone oldu. Fiber optik alt-
yapı özellikle bin 323 kilometreden, 
5 bin kilometrenin üzerine çıkarıldı. 
Buna bağlı olarak da özellikle ADSL 
bağlı internet hizmeti götürdüğümüz 
okul sayısı da 599'a yükseldi. Yine böl-
genin ulaşım ve erişim kalitesini arttır-
maya yönelik mobil baz istasyonlarını 
137'den 2 bin 168'e çıkardık. Nüfusu az 
olan ve telefonların iyi çekmediği yer-
lere de 4.5 G kalitesinde hizmet götü-
rülmesiyle ilgili süreç devam ediyor. 
İnşallah ülke genelinde bin 799 noktaya 
da 4.5 G seviyesinde hizmeti götürecek 
çalışmayı başlattık. Diyarbakır'da tele-
fon çekme kalitesi düşük olan yerlerde 
bu çalışmaları devam ettiriyoruz.” dedi. 

Diyarbakır’dan anlamlı mesaj
Diyarbakır’ın geçmişteki gibi huzurun 
başkenti olmaya, bölgenin lokomotifi 
olmaya devam etmesini istediklerini 
dile getiren Bakan Arslan, “Dünyada-
ki herkese diyoruz ki; ‘Diyarbakır'ın 
gelişmişliği, kalkınmışlığı etrafındaki 
illere sirayet etmeye devam etsin. Bir-
liğimize, beraberliğimize, kardeşliği-
mize lütfen el uzatmayın. İnsanımız 
bin yıldır bu tuzaklara düşmedi, düş-
meyecek. Lütfen huzurumuzu bozacak 
eylemlerin içinde bulunmayın. Lütfen 
Almanya'da şurada burada teröristleri, 
terör örgütlerini destekleyerek, bu böl-
genin huzurunu kaçıracak eylemlere 
destek vermeyin. Suriye'de karışıklık 
çıkarmak isteyen, Türkiye'nin huzu-
runu bozmak isteyenlere destek verip, 
lütfen o insanları daha fazla mağdur 
etmeyin. Bölgenin de bölgemizin de 
huzura, barışa, kardeşliğe ihtiyacı var.’ 
Bu mesajı özellikle Diyarbakır'dan 
vermek istedim.” ifadelerini kullandı. 

Bakan Arslan, Diyarbakır'da şu anda 
10 projenin fiilen devam ettiğini 

belirterek, bu projelerin maliyetinin 
yaklaşık 2 milyar lira olduğunu kaydetti.

DİYARBAKIR’A 

2 MİLYARLIK 
YATIRIM
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ÇOCUKLAR REKLAMLARDAN 
NASIL ETKİLENİYOR?

Günlük 
hayatımızın bir 

parçası haline gelen, 
çocukları usluca oturtmak 

için bazen imdadımıza 
yetişen reklamlar, aslında o 
kadar masum değil. Reklam 

deyip geçtiğimiz, “Çocuk biraz 
izlesin, oyalansın.” dediğimiz 

şeyler aslında çocukları, 
psikolojik ve davranışsal 

açıdan büyük ölçüde 
etkiliyor. Obezite gibi 

ciddi sağlık 
sorunlarına sebep 

olabilirken; tüketim 
çılgını bir neslin de 

yetişmesinde önemli 
bir faktör olarak 

reklamlar 
gösteriliyor! 

YAZI: BERİL ŞEN   
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T
elevizyon, hiç şüphesiz medyanın en 
etkin iletişim aracı. Bu renkli ekra-
nın içinde reklamlar çok sık karşı-
laştığımız iletişim süreçlerinden en 
önemlisi. Çocukların ise vazgeçilme-

zi.  Öğrenmeye açık olan çocuklar; televizyon 
sayesinde birçok yeni bilgi öğreniyor. Bunla-
rın büyük bir bölümünü ise reklamlar oluş-
turuyor. Çocuklar tarafından izlenen filmler, 
diziler, şiddet içerikli programlar ya da cinsel 
içerikli konular onları olumsuz etkileyeceği 
için, ailelerin bu tür programlara dikkat et-
mesi gerekiyor. Ancak bu tarz programların 
kontrolü sağlanabilirken, reklamların kont-
rol edilmesi biraz zor. İçerdikleri yaratıcılık, 
müzik, renkler ve kurgu gibi bileşenler rek-
lamların eğlenceli olmasını sağlarken, bazı 
tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor.
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Reklamcılar, günümüzdeki çocukların 
artık bir yetişkin gibi olduklarını sa-
vunuyorlar. Kimilerine göre çocuklar, 
aile içinde karar verici durumda ve bazı 
aşamalarda anne ve babalarına üstün-
lük bile kurmakta. Bunu savunan rek-
lamcılar, bilhassa 4-12 yaş arası çocuk-
ları ciddi birer müşteri olarak görüyor. 
Teknoloji çağında evde karar verici me-
kanizmanın çocuk olduğunu düşünür-
sek, çocuğun aile ile çatışmaya girmesi, 
reklamdaki gördüğü ürünü aldırmak 
için diretmesi kaçınılmaz. Çocuk aileyi 
de bu yönde yönlendirdiği için, reklam 
yapımcıları da minik izleyici kitlesini 
hedef alıyor.  

BESLENMELERİNİ 
OLUMSUZ ETKİLİYOR
Özellikle küçük çocukların en çok et-
kilendiği reklam türleri, tatlı ve şekerli 
maddelere yönelik olan reklamlar. Bu 
reklamlar çocukların beslenmesini 
kötü yönde etkiliyor.  Çikolata, tatlılar, 
gofret türleri, fast-food vb. gibi yiye-
cekleri sık tüketen çocuklar, uzun va-

dede ortaya çıkacak hastalıklara ma-
ruz kalabiliyor.  Çocukluk çağı obezitesi 
veya sağlıksız beslenme alışkanlıkları 
pek çok çocuğu etkilese de, bunların 
sebebinin doğrudan sağlıksız ürünlerin 
reklamları olduğunu kanıtlamak zor. 
Ancak etkisinin olduğu da önemli bir 
gerçek. 

Diğer bir olumsuzluk, ahlak ve kültür 
açısından reklamların zararlı olabile-
ceği konusu. İlkokul çağında olan bir 
çocuğun, yetişkinmiş gibi davranış ve 
konuşmalara özendirilmesi ya da argo 
cümleler kullanılması yaşanan kül-
türel bozukluğu gözler önüne seriyor. 
Reklamlarda sunulan mesajların veya 
sloganların altında mutlu, pembe ha-
yatlar vaat ediliyor ve böyle bir hayata 
ulaşmak için o ürüne sahip olunması 
gerektiği anlatılıyor. Çoğu zaman ye-
tişkin insanları bile etkileyebilen bu 
tür mesajlar, henüz yetişkin birer bi-
rey olma yolundaki çocukları daha da 
fazla etkiliyor. Bu durumdan etkilenen 
çocuk; başarılı olmak, çalışmak ve er-
demli olmak gibi birçok değer yargı-
sının yerine sadece tüketerek, mutlu 
olacağı ve hayatının çok güzel olacağı 
yolunda bir düşünceye itiliyor.
Bebeklerin veya küçük çocukların 
çıplak şekilde görüntülenmesi de, 
düşünülmesi gereken bir başka hu-
sus. Bu konuyla ilgili yapılan araştır-
maların sonucunda, bilimsel eleştiri 

varlığının söylenememesiyle birlik-
te, reklamların çocukları daha çok 
olumsuz şekilde etkilediği görüşü 
ağırlık kazanmış. 
Bunun yanı sıra reklamların çocuklar 
üzerinde olumlu etkileri de yok değil. 
Çocuklar bazı reklamlar sayesinde diş 
fırçalamanın, para biriktirmenin, sağ-
lıklı beslenmenin önemini görebiliyor, 
süt içmenin sağlıklı, el yıkamanın ge-
rekli olduğu bilgisini pekiştirebiliyor. 
Ama diğer yandan da bazı reklamlar 
yaşına uygun olmayan oyuncaklara 
özenmesine, bazı ürünlerle ilgili ger-
çekdışı görüşlere kapılmasına yetebi-
liyor. Reklamların çocuklar üzerinde-
ki olası kötü etkilerine karşı korumak 
amacıyla pek çok ülke farklı uygula-
malar gerçekleştiriyor. İngiltere, Yu-
nanistan, Danimarka ve Belçika’da ço-
cuklara yönelik reklamlara kısıtlama 
getirilmiş durumda. Özellikle erken 
çocukluk yıllarında reklamların amaç-
larının farkında o lmayan çocuklar, 
kitleler arasında reklamlara karşı en 
hassas grubu oluşturuyor.

Teknoloji 
çağında evde karar 

verici mekanizmanın 
çocuk olduğunu 

düşünürsek, çocuğun 
aile ile çatışmaya 

girmesi, reklamdaki 
gördüğü ürünü 

aldırmak için 
diretmesi 

kaçınılmaz.
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 Çocuklar izledikleri reklamlara 
dikkatle bakmakta ve 
ailelerinden daha fazla 
ayrıntıyı hatırlamaktadır.

 Yapılan bir araştırmaya göre, 
çocuklar reklamları 
ailelerinden 7 kat daha fazla 
sevmektedirler.

 Reklamlar, çocuklar için önemli 
olan ve sevilen görselleri, ses 
ve müziklerle birleştirerek 
vermek istediği mesajı onların 
beynine taşıyor.

 İngiltere’de yapılan 
araştırmalara göre, bir çocuk 
18 yaşına gelene kadar 
yaklaşık 140.000 adet 

      reklam izliyor.

REKLAM 
VE ÇOCUK İLİŞKİSİ

 ÇOCUKLARI REKLAMLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI? 

 Çocuğunuz ne tür reklamlarla karşı 
karşıya? Bunu görmek için onun 
izlediği televizyon programlarını 
izleyin, tablet gibi cihazlarda oyun 
oynarken zaman zaman yanında olun 
ve onunla karşısına çıkan reklamlar 
hakkında konuşun. 

 Reklamlarda yer alan linkler konu-
sunda onu uyarın. Bunlara izniniz 
olmadan tıklamaması, mail adresi, 
telefon numarası gibi bilgileri bu yolla 
kimseyle paylaşmaması gerektiğini 
anlatın. 

 Uygunsuz reklam içerikleri ile karşı-
laşırsanız, şikâyetinizi yetkililere iletin.

 Evde çocuk için daha yararlı etkinlik-
ler, faaliyetler oluşturup elinizden gel-
diğince çocuğu televizyondan uzak 
tutmaya çalışın. 

 Renkli hikâyeler, masal kitapları, 
boyamalar, oyuncaklar, aile içi edilen 
sohbetlerle çocuğun zamanını daha 
verimli geçirmesini ve daha faydalı 
şeyler öğrenmesini sağlayın. Eğer çok 
mecbur kalındıysa çocuk reklamları 
izlerken onun yanında olup, “Acaba 
sence, gerçekten bu ürünü kullanan 
çocuklar mutlu mu olur?” şeklinde 
sorular yönelterek çocuğu düşünme-
ye sevk edin. 

 Reklamlar, dışarıdan bakıldığında basit 
bir konu gibi görülse de çocuğun gelişi-
mini her açıdan olumsuz etkileyen ve 
önlem alınması gereken bir konu. Hele de 
günümüzde, televizyon, bilgisayar, tab-
let, akıllı telefonlar içine itilen, ihmal edi-
len çocuklar varken bu konuda daha 
dikkatli davranmamız gerekiyor. 



/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Televizyon dünyasının yıldızları 
hayatlarının her anını sosyal medyada 

paylaşıyor artık. Yeni akım ise spor 
salonunda çekilen fotoğraflar. Spor 

yapmak sağlıklı bir hayat sürmenin ilk 
koşulu ancak bazı ünlüler için spor bir 

tutku. Kimi ünlü isim güne pilatesle 
başlıyor, kimi bisiklet sevdalısı. İşte 

spor tutkunu ünlüler.  
YAZI: BERİL ŞEN   
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54 yaşındaki sinema sanatçısı Avşar uzun yıllardır tenis sporuna tutkun.  Avşar kızı her fırsatta 
formunu, yıllardır oynadığı tenise ve kardiyovasküler egzersize borçlu olduğunu söylüyor. 2001 
yılından beri düzenlenen Hülya Cup tenis turnuvası medyanın ve tenis severlerin en fazla ilgi 
gösterdiği turnuvaların başında geliyor. Hülya Cup her yıl yaklaşık 1000 tenisçinin katılımıyla 
gerçekleşiyor. Buradan elde edilen gelir ise eğitimle alakalı birçok vakfa bağışlanıyor.  

Kelimenin tam anlamıyla spor delisi. Bazen günde beş saat spor yapıyor. Yogadan meditasyona, 
pilatesten kardiyoya kadar her türlü sporu keyifle yapan Şallı, sağlıklı yaşamını spora borçlu 
olanlardan. Şallı spora o kadar tutkulu ki bunu ticaret haline getirdi. Pilatesle ilgili hocalık 
sertifikası bulunan Şallı’nın DVD’leri çokça tercih ediliyor.  2014 yılında açtığı ‘Ebru Şallı’yla 
Sağlıklı Yaşam’ isimli youtube kanalında da pilates dersleri veren ünlü mankenin yaptığı sporla 
ilgili sosyal medyada paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.  

HÜLY
A AVŞAR

FORMUNU TENİSE 

BORÇLU

EBRU ŞALLI
 

PİLATES VİDEOLARI Ç
OK 

SAYIDA BEĞENİ A
LIYOR

SPOR 

ÜNLÜLER
TUTKUNU
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Küçük Emrah lakaplı sanatçı, spora olan tutkusu yüzünden kendisine spor salonu bile aldı. 
Fulya’daki Polat Towers’ın spor merkezini işletiyor. Her gün spor salonuna giden şarkıcı, 
kardiyo ve fitness yapıyor. Squash ise onun gönlünü verdiği bir diğer spor dalı. Günde en az 
3 saatini spora ayıran sanatçı, düzgün fiziğini spora borçlu olduğunu söylüyor. 

Son günlerde magazin basınında ismi gündemden düşmeyen Gülben Ergen’de pilates yapan 
ünlülerden. Haftada en az iki gün yaptığı pilates vücudunun sıkı ve fit görünmesini sağlıyor. 
Doğum kilolarını düzenli spor yaparak attığını söyleyen ünlü şarkıcı, pilatessiz bir hayat 
düşünemediğini ifade ediyor. Zekeriyaköy’deki evinin alt katındaki kapalı yüzme havuzunda 
yüzen, bahçesinde günde iki saat pilates yapan şarkıcının en sevdiği spor ise açık havada yürüyüş. 

İstanbul’da birçok mekanın sahibi olan ünlü işletmeci Arda Türkmen ise tam bir bisiklet 
tutkunu. Üstelik bu tutkusunu bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmiş. Beş arkadaşıyla 
kurduğu Velotürk ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, Türkiye genelinde ilk öğretim 
düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapıyor. Bugüne kadar 2600 bisiklet dağıtan ekip 
çok sayıda bisiklet turnuvasına katılıyor. 

Türkiye güzeli ünlü manken Çağla Kubat’ın içindeki spor aşkını bilmeyen yok. Aynı zamanda 
milli sörfçü olan Kubat, yaşamının her alanında sporun ilham kaynağı olduğunu söylüyor. 
Türkiye’ye ‘windsurfu’ tanıtan ünlü manken yakın bir zamanda Alaçatı’da ‘Çağla Kubat Sörf 
Okulu’ açarak burada da genç ve yetenekli sörfçüler yetiştiriyor.

EMRAH

SQUASH’A 

GÖNÜL VERDİ 

GÜLB
EN ERGEN

PİLATES 

VAZGEÇİLMEZİ 

ARDA TÜRKMEN

BİSİKLET TUTKUNU 

ÇAĞLA
 KUBAT

MİLLİ S
ÖRFÇÜ 
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Evlilik programlarının ünlü sunucusu Esra Erol diğer ünlü bayanlardan biraz farklı. Pilates, yüzme, 
tenis gibi klasik sporların yerine o gönlünü boksa kaptırmış. Oturduğu sitenin spor salonunda boks 
antrenmanlarına katılan ünlü sunucu bu spor sayesinde stres attığını dile getiriyor. Erol da sosyal 
medya hesabından boks eldivenleriyle kum torbasına attığı yumrukları paylaşıyor. 

Süperstar 70’e merdiven dayasa da düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor. 
Evinin bir odasını spor salonuna çeviren ünlü sanatçı, boş vakitlerini spor yaparak 
değerlendiriyor. Koşu bandı ve bisiklet üzerinden inmek bilmeyen Pekkan'ın 
gece yarısı uykusundan uyanıp spor yaptığı iddia ediliyor. 

Ünlü manken spor bağımlısı olan şöhretler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Zinde 
kalabilmek için spor salonundan çıkmayan, her gün üç saatini spora ayıran ünlü 
manken, yaptığı düzenli egzersizin psikolojisini düzelttiğini söylüyor.

Otuzlu yaşların sonlarında olan Mustafa Sandal’ın müzik dışında bağımlı olduğu tek şey 
spor. Sigara ve içki kullanmayan Sandal, yoğun işlerinin arasına her gün mutlaka sporu 
sıkıştırıyor. Günde 2,5-3 saat vücut çalışan ünlü şarkıcı, yediklerine içtiklerine dikkat 
ediyor. Bir gün bile spor yapamasa o günün akşamı uyuyamadığını dile getiriyor. 

ESRA EROL

BOKS TUTKUNU

AJD
A PEKKAN

KOŞU BANDINDAN 

İNMİYOR 

DENIZ AKKAYA

PSİKOLOJİSİNİ 

DÜZELTİYOR 
MUSTAFA

 SANDAL

3 SAAT VÜCUT 

ÇALIŞIYOR 



Öğrencilere 
yönelik dünya 

çapında yeni 
2018 İnovasyon 

Ödülleri’ni 
tanıtan 

Ericsson, bu 
yılın yarışma 

temasını 
“Gerçeğin 

Geleceği” olarak 
belirlendi.

ERICSSON
İNOVASYON 
ÖDÜLLERİNİ TANITTI

E
ricsson, 2018 İnovasyon 
Ödülleri yarışmasının 15 
Kasım 2017 tarihine kadar 
dünya çapında tüm öğrenci-

lerin başvurusuna açıldığını 
duyurdu. Bu senenin teması “Gerçe-
ğin Geleceği: Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri (Information and Commu-
nications Technology – ICT) çağında, 
gerçeği nasıl bulacak, doğrulayacak 
ve paylaşacağız?” Yarışmaya katılan-
lar, Stockholm’a seyahat etme, Erics-
son mentorlarıyla çalışma imkanı ve 
25,000 euro değerindeki büyük ödü-
lü kazanma şansına sahip olacak. 
Ericsson İnsan Kaynakları Ortadoğu 
ve Afrika Bölge Müdürü Girish Jo-
har konuyla ilgili şu yorumu yaptı: 
“Ericsson’da, ICT’nin gücüne inanıyo-
ruz. Bu gücün dünyayı nasıl daha iyi 
yönde etkileyebildiğine tanık olduk. 
Mobil ağların yeni nesli; yaşamları, 
daha önce hiç olmadığı şekilde iyileş-
tirme vaadi ile geliyor. Ve bunun nasıl 
hayata geçirileceği de gelecek nesil-
lerimizin elinde. Bu yarışma gençlere, 
tartışmaya katılmaları ve inovasyo-
nun ICT’ye daha da fazla fırsatın önü-
nü açması konusunda nasıl yardımcı 
olabileceğini harekete geçerek kanıt-
lamaları için bir davet niteliğinde.”

Ericsson birincilere 
iş imkanı sunuyor
Bölgesel yarışmada, yedi bölgenin birin-

Küresel yarışma, yarı finalist ve 
finalistlerin katılımı ile gerçekle-
şecek. Tüm yarı finalistler iki ay bo-
yunca inovasyon ve iş dünyasına yö-
nelik Ericsson mentorları ile çalışma 
fırsatı bulacaklar. Yarı finalistler 
ayrıca, sosyal ve dijital medyada 
fark edilme, işe alım uzmanları ile 
görüşme ve bir başarı belgesi alma 
şansına sahip olacak. Dahası, tüm 
finalist ekip üyeleri, uçuş giderleri, 
konaklama, grup yemekleri, ulaşım 
ve diğer giderler de dahil, İsveç’in 
Stockholm kentine seyahat ederek, 
Büyük Finalde canlı olarak yarışma 
şansına sahip olacak. 

/haber /HABER

Büyük ödül 25.000 euro
Finalistler ayrıca, Ericsson sosyal 
medya ve dijital mecralarında bir ay 
fazladan yine Ericsson mentorları 
ile çalışma fırsatı ve tanınma imkanı 
kazanacak. Yarışmayı kazananların 
alacağı ödüller: Büyük Ödül: 25.000 
euro, İkincilik: 10.000 euro, Üçüncülük: 
5.000 euro, Dördüncülük: 2.000 euro.
Ericsson, teknoloji lideri olmaya yönelik gös-
terdiği sürekli çabalarla, Mobil ve Genişbant 
İnternet iletişimlerinin geleceğinin belirlen-
mesine yardımcı oluyor. En güçlü iletişim 
şirketlerini oluşturmak üzere, projelerin, 
dünyanın her yerinde yönetilebilmesi adına, 
yenilikçi çözümler ve ekipler temin ediyor.

Katılımcılar, 
Stockholm’e seyahat 

etme, Ericsson 
mentorları ile çalışma 

imkanı ve 25,000 
Euro değerindeki 

büyük ödülü kazanma 
şansına sahip 

olacak.
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cileri 1.000 euro nakit para ödül, iş ya 
da staj için işe alım uzmanı ile görüşme, 
Ericsson Dijital’de makale yazma fırsatı, 
başarı belgesi ve parlak bir geleceğin yanı 
sıra, ilgili bölgelerde de tanınma ve ödül-
ler alma imkanı elde edecek.
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Ericsson 2016’da 
24,5 milyar dolar gelir elde etti
Ericsson, iletişim teknolojileri ve hiz-
metleri konusunda dünya lideridir ve 
merkez ofisi Stokholm, İsveç’tedir. 
Marka, 180 ülkede 111 bini aşkın uz-
man kadrosuyla inovatif çözümler ve 
hizmetler sunmaktadır. Ericsson, her 
kişinin ve her sektörün tam potansi-
yeline ulaşması için güçlendirildiği, 
daha bağlantılı bir gelecek inşa etmek 
üzerine çalışmaktadır. 2016 yılında 
222,6 milyar SEK (24,5 milyar USD) 
gelir elde eden Ericsson, Stockholm’de 
NASDAQ OMX ve New York’ta NAS-
DAQ borsalarında işlem görmektedir



TEKNOLOJİNİN 
YASAĞI DEĞİL
SINIRLARI 
OLMALI

Çocukların kullandığı 
teknolojik cihazlar 

dediğimizde akıllara ilk 
gelen tabletler, bilgi-

sayarlar ve çoğunlukla 
ebeveynlere ait akıllı 

telefonlar. Günümüzde 
bunların kullanımının 

gözetim ve denetim 
altında tutulması, her 

ailenin başvurması ger-
eken bir önlem. Peki, 

ama kuralların nasıl 
koyulması gerektiğini 

biliyor muyuz?
YAZI: BERİL ŞEN   
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T
eknolojiyle iç içe yaşa-
dığımız dijital bir çağın 
içindeyiz. Kimilerine göre 
gereklilik, kimilerine göre 
zorunluluk olarak görülen 

teknoloji artık hayatımızın bir par-
çası. Çoğu zaman günün kaç saatini 
ona ayırdığımızın bile farkında deği-
liz. Tabletler, telefonlar, sınırsız in-
ternet, kablosuz ağlar derken dene-
timli denetimsiz bir dünyanın içinde 
yaşıyoruz. Yine de yaygın kanının 
aksine, dijital dünyanın zararları 
hakkında abartılı yaklaşımlardan 
kaçınmakta yarar var. 
Ancak teknolojinin getirilerinin 
yanı sıra, denetimsiz kullanılması 
halinde de pek çok götürüsü var. 
Bunun için yapılması gereken tek-
nolojiyle aramıza mesafe koymak-
tan geçiyor. Bunun için aile fertleri-
nin birtakım kuralları uyması şart. 
Çocuğumun elinden telefon-tablet 
düşmüyor, interneti olmayan bir 
ortama dahi götüremiyorum, yeter 
ki sussun diye elektronik cihaz ver-
mekten başka çarem yok diyorsa-
nız bu haberi okumadan geçmeyin. 
 
Hangi cihazın ne kadar kullanılaca-
ğını karara bağlayın!
Öncelikle konuşmanız gereken konu, 
çocuğunuzun hangi cihazı, ne kadar 
süreyle kullanacağını belirlemek. 
Bu noktada çocuğun kullanacağı ci-
hazları sınırlı tutmak denetim sağ-
lamanın ilk adımı olarak görülebilir. 
Örneğin evde bulunan her bilgisayarı 
kullanmasına izin vermektense, tek 
bir cihaz için izin vermek daha makul. 
Yapılan son araştırmalar gösteriyor 
ki 1-3 yaş arası çocukların üçte ikisi 
etkin şekilde tablet kullanıyor. 

Belirli bir gün planlayın. 
Edinburgh Üniversitesinden Prof. 
Lydia Plowman, çocuklara verile-
cek dijital cihaz özgürlüğü için en 
ideal zamanın, pazar günleri gün-
düz vakti olduğunu söylüyor. Bu öz-
gürlüğün sınırlanması gereken za-
manlarsa özellikle hafta içi gündüz 
vakitleri ve yatma zamanından ön-
ceki bir saat. Elbette hangi cihazın 
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rahatlıkla koyma şansınız olacaktır. 
Bu rutini ne kadar erken yerleştirir-
seniz o kadar iyi; çünkü çocuğunuz 
büyüdükçe, arkadaşlarının nelere 
izinleri olduğunu görecektir. Bir 
başka kural ise, dijital ekran karşı-
sında geçirdiğiniz zamanı çocuğu-
nuzla paylaşmanız. Bir oyun, video 
veya başka bir içerik seçip çocuğu-
nuzla onun üzerine, aynen bir ki-
taptan konuşuyormuş gibi konuşun. 
Aynı zamanda çocuğunuzu dijital 
ortamda geçirdiğiniz vakte dâhil et-
meye çalışın. Mesela bir uçak bileti 
alırken, bunu onunla birlikte yapın. 
Bu sayede hem beraber vakit geçir-
miş hem de çocuğunuza internette 
neler yapabileceğini göstermiş ola-
caksınız. İyi bir rol modeli olmak 
istiyorsanız, elinizde telefonla gece 
gündüz dolaşmayı da bırakın!  De-
diğimiz gibi, çocuk ne görürse 
onu yapar; siz böyle davranır-
sanız çocuğunuzun elinde 
sürekli telefon görmeyi 
kabul etmiş olursunuz.

Çocuğunuzla konuşun!
Hayatın her alanında ol-
duğu gibi, dijital dünya hak-
kında da çocuğunuzla iletişim 
halinde olun. Dijital ortamdaki 
davranışları, oluşturduğu pro-
filler, indirdiği oyunlar, kullan-
dığı uygulamalar hakkında onun-
la konuşun. Uzmanlar, çocuklarla 
konuşmaya zaman ayırmanın yanı 
sıra onları dinlemenin de önemini 
vurguluyor. Çocuğunuza neden o an 
dijital medyayla meşgul olmadığını-
zı ve diğer insanlarla ilgilendiğinizi 
anlatın. Çevrimdışı zamanlarınızı 
nasıl değerlendirdiğinizi gösterin. 
Çocuğunuzu alıp dışarı çıkın, oyun 
oynayın, yürüyüş yapın; onu en sevdi-
ğiniz kafede bir şeyler içip sohbet et-
meye götürün. Sohbetlerinizde sosyal 
medya ve internetin yararlarından da 
bahsedin. Dijital dünyanın çocukları 
olumsuz etkilediğine yönelik genel 
toplumsal kanıyı pekiştirmektense; 
çocuğunuza istediğinde dijital med-
yayı ne kadar yaratıcı ve verimli kul-
lanabileceğini anlatın. 

ne kadar kullanılacağı konusu ço-
cuğunuzun yaşı ilerledikçe zaman 
içerisinde değişecek bir durum.

Ebeveyn denetimi şart! 
Çocukların dijital medya ve inter-
net kullanımlarını denetlemenin 
en kolay yolu “ebeveyn denetimi” 
sağlayan filtre ve yazılımlar kullan-
mak. Bilgisayar ve mobil cihazları-
nıza yükleyebileceğiniz yazılımlar-
dan en çok tercih edileni Qustodio. 
Bunun dışında tablet ve telefonla-
rınıza Vodafone Broadband, Flipd, 
Glued gibi uygulamalar indirerek 
de çocuğunuzun dijital ortamdaki 
dolaşımını ve kullanımını denetim 
altında tutmanız mümkün. Altı 
yaşından sonra çocukların cihaz 
kullanımlarının ortalama olarak 
arttığı gözlemleniyor. Devreye oku-
lun girmesiyle birlikte internette 
dolaşma sürelerinde de bir artış ol-
duğunu düşünecek olursanız; doğ-
ru yönlendirmelerle çocuğunuzun 
araştırma yaparken zararlı içerik-
lerden uzak kalmasını sağlamanız 
yararlı olacaktır. Mesela onu, ço-
cuklar için olan arama motorlarına 
yönlendirmek, güvenli yöntemler-
den biri. Swiggle, Kids Search ve Go-
ogle tarafından oluşturulan Kiddle 
çocuk dostu diye tabir edebileceği-
miz ve işinizi çok daha kolaylaştıra-
cak arama motorlarından.

Ebeveynler, siz de kurallara uyun!
Çocuklarınıza kural koyarken, on-
ların rol modeli olduğunuzu aklı-
nızdan çıkarmayın. Kuralları bozan 
sizseniz, çocuğunuzdan onlara uy-
masını bekleyemezsiniz; o yüzden 
tutarlı davranmanız şart. Çocukla-
rın dijital cihaz kullanımını düzen-
lemek çoğu ebeveyne zor geliyor; 
fakat pek çoğu, çocuklarının ekran 
karşısında geçirdikleri zamandan 
ötürü suçluluk duyuyor. Bu duru-
mun önüne geçmek için Prof. Lydia 
Plowman şu önerilerde bulunuyor: “ 
Her şeyden önce kesinlikle bir aile 
rutinine sahip olunması gerekiyor. 
Bu sayede çocuğunuzun dijital ci-
haz kullanımına ilişkin kuralları da 
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GOOGLE’IN GERÇEK ZAMANLI ÇEVIRI 
YAPAN KULAKLIĞI: PIXEL BUDS
Google, donanım etkinliği herkesi şaşırtan 
yeni bir ürünle gündeme geldi. Pixel Buds 
isimli bluetooth kulaklıklar izleyicilere Apple’ın 
AirPods’u anımsattı. Ancak Pixel Buds’ın 
kendini Airpods’tan ayıran çok önemli bir 
özelliği var. Kasım ayında 159 dolara piyasaya 
sürülecek olan Pixel Buds, 40 farklı dili 
anlamanızı sağlıyor. Sahnede yapılan demo 
çalışmasında simültane tercüme özelliği 
izleyenlerin aklını başından aldı. Etkinlik 
esansında hiçbir aksaklık olmadan İngilizceyi 
İsveççeye çeviren Pixel Buds, kullanıcıların 
cümlelerini bitirmesinin ardından 1 ya da 2 
saniye geçtikten sonra çeviriye başlıyor. 
Çeviri için dillerin cihaza indirilmesine gerek 
olmadığı ve işlemin tamamen internet 
üzerinden devam ettiği Pixel Buds ekibi 
tarafından onaylandı. Çeviri işlemini 
başlatmak ise çok kolay. Bunun için sağda 
yer alan kulaklığa dokunmanız yeterli. Müziği 
durdurmak ya da Google Asistan’ı kullanmak 
için yine aynı şekilde dokunmatik kontrolleri 
kullanabiliyorsunuz. Şarj edilebilir kılıfa sahip 
kulaklıkların pil ömrü 24 saat. Kulaklıklar Pixel 
2 ile aynı renklere sahip: Siyah, beyaz ve mavi. 
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Y
eni teknolojilerin en önemli 
odak noktası, hayatı kolay-
laştırmak… Simültane çeviri 
yapabilen kulaklıklar, drone 
teslimatı yapacak özel araç-

lar, sindirilebilir sensörler, akıllı dev-
riye bisikletleri, akıllı formalar ve oto-
mat dükkânlar gibi inovatif girişimler 
de bu bakış açısını destekliyor. Yarına 
damgasını vuracak girişimler, iş yükü-
müzü minimuma indiren tasarımlarla 
şekillenecek.

HAYATI 
KOLAYLAŞTIRAN 
DÖNÜŞÜMLER

Gelecek, 
bugünün 
iş yükünü alacak 
yeni teknolojileri ve 
iş modellerini de 
beraberinde 
getiriyor.
YAZI SELİN AKGÜN

MICHAEL KORS ACCESS 
SMARTWATCH
Michael Kors Access yeni bir 
giyilebilir teknolojik aksesuar 
serisi ile moda ve teknolojiyi 
buluşturuyor. Değiştirilebilir 
özel görünümlü ekran yüzleri ve 
yenilenen akıllı ekranı ile Michael 
Kors Access Smartwatch, 
bileğinizde kişisel bir asistan 
olarak hizmet edecek. Android 
Wear ™ tarafından geliştirilen 
smartwatch, Apple ve Android 
akıllı telefonlarla uyumlu. 
Instagram ve Uber gibi saatinize 
bildirim gönderen en sevdiğiniz 
uygulamalarla da bağlantılı. 
Google Fit ™ aracılığıyla yerleşik 
fitness izleme sayesinde, 
yakılan kalorileri, adımları 
ve seyahat edilen mesafeyi 
gö z l e m l e ye b i l i yo r s u n u z . 
Bildirimleri doğrudan alabilir, 
gelen çağrıları, metinleri ve 
diğer akıllı telefon uyarılarını bir 
bakışta görüntüleyebilirsiniz. 
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OTOMAT DÜKKÂNLAR 
Küçük atıştırmalıkların satıldığı otomatlar, 
mobil uygulamaların da desteği ile 
boyut değiştirmeye başladı. Bodega 
şirketi otomatları bir tür mini dükkâna 
dönüştürdü. Bodega’nın kurucuları 
Paul McDonald ve Ashwath Rajan, bu 
konuda son derece inovatif bir adım 
attı.  İlgili uygulamayı cep telefonunuza 
kurup kaydınızı tamamladıktan sonra 
bir Bodega otomatına uğruyorsunuz 
ve otomatın numarasını uygulamaya 
giriyorsunuz. Otomatın kapağı açılıyor 
ve ihtiyacınız olan malzemeleri alıp 
kapağı kapatıyorsunuz. Ne aldığınızı 
kameralar ve sensörlerle takip eden 
Bodega, toplam tutarı otomatik olarak 
hesabınızdan düşüyor. Ofislerde 
atıştırmalık, kırtasiye ve elektronik 
cihazlar, spor salonlarında spor 
malzemeleri gibi farklı ürünlere erişmek 
mümkün. Üstelik mobil uygulamadan 
istediğiniz otomatta satılması için ürün 
önerisinde de bulunabiliyorsunuz. 
Şimdilik sınırlı bir bölgede hizmet veren 
bu model, farklı firmalar tarafından 
geliştirilerek yaygınlaştırabilir. 

SINDIRILEBILIR SENSÖR 
GELIŞTIRILDI
Sindirilebilir sensörler ve bu sensörlerin 
potansiyel kullanım alanları uzun zamandır 
bilim dünyasını meşgul eden konulardan. 
MIT’nin Koch Enstitüsü’ne bağlı araştırmacıları 
sindirilebilir sensörler geliştirdiklerini 
duyurdular. Prof. Canan Dağdeviren ve 
araştırmacı Giovanni Traverso tarafından 
geliştirilen sindirilebilir sensörler aynı zamanda 
esnek bir yapıya sahip. Esnek yapısı sayesinde 
hap şekline getirilen sindirilebilir sensörler, 
içinde bulundukları kapsül eridikten sonra 
mideye yerleşiyor. Mideye yerleştikten sonra 
sindirim bozukluklarını ve besin alımlarını 
izleyecek olan sensörler, ilaç alımlarını izlemek 
için de kullanılabilecek. İlaçlar ve sindirim 
bozukluklarının haricinde besin alımlarını da 
takip edebilen sindirilebilir sensörler özellikle 
obezite riski taşıyan hastalar için oldukça 
başarılı bir alternatif. Sensörler sayesinde 
doktorlar, hastalarının yedikleri besinleri 
takip edebilecek ve bu besinlere göre bir 
program oluşturabilecek. Açıldığında 2.5 
cm katlandığında ise 1 cm boyutlarında 
olan sindirilebilir sensörler, sindirilebilir katı 
sensörlere oranla çok daha güvenli bir yöntem.

KABLOSUZ VR BAŞLIĞI OCULUS GO
Oculus nihayet merakla beklenen ve herhangi 
bir bilgisayar ya da akıllı telefona gerek duymayan 
bağımsız sanal gerçeklik gözlük ürününü resmi 
olarak duyurdu. San Jose’de düzenlenen Oculus 
Connect 4 etkinliğinde sahne alan Facebook 
CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan 
mobil sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Go adını aldı. 
Oculus VR gözlükleri ile ilgili bugüne kadar yaşanan 
en negatif gelişme yüksek fiyatlarıydı. Ancak 
Oculus Go, açıklanan 199 dolarlık satış fiyatı ile 
daha şimdiden pek çok sanal gerçeklik meraklısının 
satın almak için radarına girdi. Facebook’un VR’dan 
sorumlu üst düzey yöneticisi Hugo Barra, yaptığı 
açıklamada geliştiricilerin VR ile yakınlaşabilmeleri 
için en kolay yolu sunmayı amaçladıklarının altını 
çizdi. Bununla birlikte ürün donanımı ile ilgili de 
konuşan Barra, kablosuz ve bağımsız çalışabilen 
sanal gerçeklik gözlüğünün oldukça hafif ve 
kafaya takıldığında oldukça yumuşak hissettiren 
bir aksesuar olacağını da vurguladı. Bu da kullanıcı 
deneyimi açısında oldukça önemli detaylar. 
Oculus Go’nun WQHD LCD ekranlarının uzamsal 
ses verebilen bir ses donanımına sahip olduğu 
belirtiliyor. Oculus Go’nun piyasaya çıkış tarihi ile ilgili 
kesin bir bilgi verilmese de, resmi olarak işaret edilen 
tarih 2018 yılının hemen başı.

ARDUINO TABANLI YAPAY ZEKA 
ROBOTU CREOQODE NOVA
Arduino bazlı bir robot olarak karşımıza 
çıkan Creoqode Nova, Kickstarter 
kampanyasına başladı. Temelde bir 
kendin yap (DIY) kiti olarak sunulan 
Creoqode Nova’nın montajı kullanıcılar 
tarafından yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 
Creoqode 2048 ile karşımıza çıkan 
Cem Eltutar, bu yıl ise Creoqode Nova 
ile karşımızda. Yapay zeka desteği ile 
gelen Nova, kullanıcıların mühendislik 
ve kodlama becerilerini geliştirmesi için 
de başarılı bir alternatif. Nova sayesinde 
kullanıcılar bilgisayarla birlikte görme, 
görüntü işleme, kinematik ve kontrol 
teorisi gibi özellikler üzerinde çalışma 
imkanı buluyor. Sahip olduğu kamera 
sayesinde insan yüzlerini, farklı objeleri, 
renkleri ve desenleri tanımlayıp 
takip edebilen Nova, 5 farklı eksende 
hareket de edebiliyor. Ultrasonik ses 
sensörü ile mesafeleri de ölçebilen 
Creoqode Nova, manüel kontrol imkanı 
da sunuyor. Nova ile gelen joystick 
sayesinde kullanıcılar Nova’yı manüel 
olarak kontrol edebiliyor. 
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ÇOCUKLARA ÖZEL FITNESS BILEKLIĞI
Akıllı bileklik ve fitness bilekliği denince akla 
gelen ilk firmalardan biri olan Garmin, çocuklar 
için Disney ile iş birliğine gitti. Çocuklar için 
Vivofit Jr. 2 fitness bilekliğini geliştiren Garmin, 
iş birliği sayesinde bileklikleri Disney’in yanı sıra 
Disney’in sahibi olduğu Lucasfilm ve Marvel 
karakterleriyle süsleyebilecek. Çocukların 

gün boyunca yaptığı tüm aktiviteleri takip 
etmek için geliştirilen Vivofit Jr. 2, kullanıcının 
uyku alışkanlıklarını da kayıt altına alıyor. 
Özellikle pil performansı konusunda oldukça 
iddialı olan Vivofit Jr. 2, tam şarj ile yaklaşık 
bir yıl boyunca kullanılabiliyor. BB-8, Kaptan 
Amerika ve Minnie Mouse gibi pek çok 
karakterlerle baştan aşağıya süslenen 

Vivofit Jr. 2, sugeçirmez yapısı sayesinde 
yüzme aktivitelerinde de kullanılabiliyor. 
Garmin’in mobil uygulamasıyla bağlantılı bir 
şekilde çalışacak olan Vivofit Jr. 2’nin mobil 
uygulamasında da Disney’in karakterleri yer 
alacak. Pek çok karakter ve çeşitli renklerle 
süslenecek olan Vivofit Jr. 2 modeli 99 dolar 
fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 

MERCEDES-BENZ DRONE TESLIMATI IÇIN ÖZEL 
BIR ARAÇ GELIŞTIRDI
Mercedes-Benz’in Eylül 2016’da tanıttığı konsept aracı 
Mercedes-Benz Vision Van, Zürih’ten yola çıktı. Vision 
Van, drone ile beraber çalışan ve Mercedes-Benz’in 
drone teslimatı amacıyla geliştirdiği özel bir araç olarak 
konumlanıyor. Vision Van ile entegre çalışan drone ise yine 
Mercedes-Benz’in de yatırımcıları arasında bulunduğu 
Matternet tarafından geliştiriliyor. Matternet, drone 
teslimatı konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda 
drone geliştirmeye odaklanmış bir teknoloji girişimi. 
Zürih’i pilot bölge olarak seçen Mercedes-Benz yetkilileri 
gerçekleştirdikleri toplantıda bir kahveciye verilen siparişi 
yerine nasıl ulaştırdıklarını da canlı bir şekilde gösterdiler. 
Tahmin edeceğiniz gibi sistem üçünü parti bir satıcıya 
verilen bir sipariş ile başlıyor. Siparişe dair bilgiler, çalışan 
tarafından Matternet sistemine dahil ediliyor ve bu 
adımdan itibaren drone siparişi nereden alıp nereye teslim 
edeceğini biliyor ve bu süreçte QRCode’lardan destek 
alıyor. 2.2 kilogramdan ağır olmayacak şekilde hazırlanan 
siparişi teslim alan drone, 20 kilometreden uzak olmayacak 
şekilde ürünü, siparişi teslim edecek en yakın Mercedes-
Benz Vision Van’ına teslim etmek üzere yola çıkıyor. Bu 
sürede hızı maksimum 70 km/sa’e çıkabiliyor ve yerden 
yaklaşık 80 m yüksekten uçuyor. Ürünü teslim alıp Vision 
Van’a ulaştırana kadar hiç bir insan müdahalesine gerek 
duymayan drone, ürünü araca ulaştırdıktan sonra araçtaki 
görevli kargoyu alıcıya kendi elleriyle teslim ediyor. 

AKILLI FORMA ZAMANI
Günlük eşyaları akıllandırma furyası devam 
ediyor. Nike’ın NBA ile anlaşmalı formalarını 
satın aldığınızda formanızı NikeConnect 
uygulamasıyla eşleştirebiliyorsunuz. Böylece ne 
zaman isterseniz formasını giydiğiniz oyuncunun 

bilgilerine, istatistiklerine, atış görüntülerine ve 
kişisel bazı paylaşımlarına erişebiliyorsunuz. 
Uygulamaya kayıt olduktan sonra telefonu 
ne zaman formadaki etikete dokundursanız 
oyuncu ve takımla ilgili “özel” içeriklere 
ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca size özel bazı fırsat 

ve teklifler de sunuluyor. Formasını taşıdığınız 
oyuncunun oluşturduğu müzik listesinden 
antrenman görüntülerine kadar çeşitli bilgilere 
ulaşılıyor. Fırsatlardan faydalanmak için her 
defasında telefonunuzla formadaki etikete 
dokunmanız gerekiyor. 
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DÜNYANIN ILK VE TEK AKILLI 
DEVRIYE BISIKLETI 
Ekin Teknoloji’nin tamamı Türk mühendisler 
tarafından geliştirilen ürünü Ekin Bike 
Patrol, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde 
düzenlenen GITEX Fuarı’nda Dubai Polisi 
standında sergilendi. Şehir denetim 
sistemlerine yeni bir soluk getiren sistem, 
sabit sistemlerin bulunmadığı noktaları 
denetleyerek kent trafiğinin daha güvenli 
hale gelmesine olanak sağlıyor. Türk 
mühendisler tarafından geliştirilen Ekin Bike 
Patrol, hareket halindeyken plaka tanıma 
ve park ihlal tespiti yapabiliyor. Herhangi 
bir polis bisikletine monte edilebilen 
sistem dakikalar içinde kurulabiliyor. 
Devriye gezdiği süre boyunca görüş 
alanını sürekli kayıt altında tutan sistem, 
kara listede bulunan araçları plakaları 
üzerinden tespit edip kontrol merkezine 
anında alarm gönderme özelliğine sahip. 
Emniyet güçlerine denetim süreçlerinde 
kolaylık sağlayan sistem, kısa sürede 
takibe olanak tanımasıyla fark yaratıyor. 
Ekin Bike Patrol; “A Design Awards 2017”, 
“Stevie Awards 2016” gibi uluslararası 
platformlarda ödüle layık görüldü.
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OPEL’İN 
SUV AİLESİ 

TAMAMLANIYOR
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A
vrupa ve ülkemiz pazarında 
da en hızlı büyüyen sınıf 
olan SUV’lar, satışlarını kat-
lıyor. Bu sınıftan daha fazla 
pay almak isteyen Opel de 

yeni modellerini birbiri ardına yollara 
çıkartıyor. Mokka X ve Crossland X 
modellerinin yanında Opel X ailesi-
nin üçüncü üyesi olan Grandland X ile 
markanın SUV ailesi daha da genişliyor. 
Tasarım dışında Opel Grandland X güç-
lü ve tutumlu motorlarıyla da dikkat 
çekiyor. İlk aşamada bir benzinli ve bir 
dizel motor seçeneği bulunacak. Her iki 
motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve oto-
matik şanzıman seçenekleriyle satın 
alınabilecek. 1.2 lt turbo benzinli motor 
130 beygir güç üretiyor ve 230 Nm tork 
sunuyor. Motorun 100 km’deki ortala-
ma tüketimiyse 5.1 lt. 1.6 dizel motorsa 
120 beygir güç üretiyor ve 100 km’de 
ortalama 4.6 lt yakıt tüketiyor.

Hibrit versiyon da var
Yeni modelle birlikte Opel motor seçe-
neklerini de geliştirecek. Daha da fazla 
güç isteyen müşteriler için önümüzdeki 
dönemde Opel 2.0 lt turbo dizel seçe-
neğini de sunacak, bu motor yeni sekiz 
ileri otomatik şanzımanla birlikte kul-
lanılacak. Aracın dört tekerlekten çekiş 
sistemine sahip, hibrit versiyonu da son 
olarak tanıtılıp aile tamamlanacak.

Gelişmiş donanım seviyesi
Yeni Grandland X modern, dinamik 
hatlar, havalı SUV görünümü ve yük-
seltilmiş oturma pozisyonu sunuyor. 
514 litre (koltuklar yatırıldığında 1.652 
litre) bagaj hacmine sahip araçta oto-
matik açılıp kapatılabilen bagaj kapağı 
önemli bir kolaylık sunuyor. Grandland 
X’in yaya tespit ve acil fren destekli ön 
çarpışma uyarı sistemi, sürücü yorgun-
luk tespit sistemi, gelişmiş park desteği 
özelliklerinden sadece birkaçı. Opsiyo-
nel sunulacak Otomatik Cruise Control 
sistemi ise seçilen hızda önde seyreden 
otomobille belirlenen mesafeyi koruya-
biliyor ve gerek olduğunda aracı tümüy-
le durdurup tekrar hareket edebiliyor. 
Grandland X Euro NCAP’ten de beş yıl-
dız almayı başaran bir model olarak da 
öne çıkıyor.

Opel X ailesinin üçüncü 
üyesi Grandland X ile birlikte 
aile tamamlanıyor. Yıl sonunda 
Türkiye pazarında satışa 
sunulacak olan yeni model 
tutumlu motorları, otomatik 
şanzımanı ve şık hatlarıyla bu 
sınıftan daha yüksek pay 
almak istiyor.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN
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S
ekizinci kez yenilenen Ford 
Fiesta, yüksek donanım se-
viyesi, eğlence, güvenlik ve 
konfor donanımlarıyla sını-
fının standartlarını yeniden 

belirlemeyi hedefliyor. Güçlü ve tutumlu 
motorlara sahip modelin fiyatı 64 bin 
500 TL’den başlıyor.
Ford’un küçük sınıftaki başarılı tem-
silcisi Fiesta, günümüze kadar dünya-
da 17 milyon adetlik satışla kırılması 
güç bir rekoru da elinde tutuyor. Ül-
kemizde de B sınıfının önemli oyun-
cularından olan model, 8. nesliyle çok 
daha iddialı. Yenilenirken eğlence ve 
teknoloji donanımları da büyük ölçüde 
geliştirilen model aynı zamanda sını-
fının en çok versiyonu sunan modeli 
unvanını da ele geçirdi.

Her beklentiye uygun seçenek
Yenilenirken keyif, güvenlik ve eğlence 

V
olvo Cars, yeni, kompakt, 
premium SUV’u XC40’ı 
otomobil fuarı yerine 
moda dünyasının kalbinin 
attığı Milano’da özel bir 

etkinlikle tanıttı. XC40’ın katılmasıy-
la birlikte Volvo Cars, tarihte ilk defa, 
otomotiv pazarında en hızlı büyüyen 
segmentte küresel olarak mevcut üç 
yeni SUV sunmaya da başladı.
Yeni XC40, Volvo Cars’ın yeni mo-
düler araç mimarisi (CMA) üzerinde 
üretilen ilk modeli. Tam elektrikli 
modeller de dahil olmak üzere 40 se-

donanımlarına özel bir önem verilen Fi-
esta, Trend, Titanium ve ST-Line paket-
leriyle satılacak. İlerleyen zamanlarda 
ise modern lüks detayları ile Vignale 
ve crossover versiyonu olarak Active 
yer alırken, yüksek performans için de 
ST serileri sunulacak. 8 inçlik dokun-
matik ekran aracılığıyla SYNC3 araç 
içi multimedya sistemi ile sesle komut 
sistemi sunarak dünyaya bağlanırken, 
10 hoparlör 675 watt’lık B&O PLAY ses 
sistemi sınırsız müzik ve eğlence vaat 
ediyor. Yeni Fiesta’da, açılabilir panora-
mik cam tavan ve Ford’da ilk defa sunu-
lacak Yaya Algılama Özellikli Çarpışma 
Önleme Yardımcısı gibi özellikler bulu-
nuyor. Yeni Fiesta, 100 beygir 1.0 litre-
lik EcoBoost benzinli motor - otomatik 
şanzıman ve 85 beygir güç sunan yeni 
1.5L TDCi dizel ile yeni 1.1 litre benzinli 
motorlarla sunuluyor. Aracın fiyatıysa 
64 bin 500 TL’den başlıyor.

risindeki diğer yeni otomobiller onu 
takip edecek. XC40 üretim anından 
itibaren D4 dizel ya da T5 benzinli 
dört silindirli Drive-E motorlar ile su-
nuluyor. Hibrit ve tam elektrikli olan 
diğer motor seçenekleriyse daha son-
ra sunulacak. XC40’ın üretimi Kasım 
ayında, Belçika’nın Ghent şehrinde 
yer alan Volvo Cars fabrikasında baş-
layacak; Türkiye’de pazara sunulması 
2018 yılının ilk çeyreğinde planlanı-
yor. Yeni lüks SUV Volvo XC 40, Le-
xus NX, BMW X3 ve Audi Q3 ve VW 
Tiguan’a sıkı bir rakip olarak gelecek.

Yeni 
Fiesta 

eğlence 
ve teknoloji 

dolu geldi

Fuarda 
değil 

modanın 
başkentinde 

tanıtıldı
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Yeni Leaf 
menzili yüzde 

40 uzattı

Lüks ve 
prestijin zirvesini 

belirliyor
N issan’nın yüzde 100 

elektrikli aracı Leaf, yeni 
neslinde daha da iddialı. 
Sadece gelişmiş sürüş des-
tek sistemleriyle dikkat 

çekmekle kalmayan yeni model aynı 
zamanda tek bir şarjla 378 km olmak 

M
ercedes’in tüm dünyada 
üst sınıf denilince ilk akla 
gelen modeli S Serisi’nin 
yeni versiyonu Türkiye 
yollarına çıkıyor. Mar-

kanın amiral gemisi, yeni teknolojileri 
bünyesinde barındıran, yüksek verim-
liliğe sahip tamamen yenilenen motor 

üzere çok daha uzun bir menzil vaat 
ediyor. Otomobil 2018’in ilk aylarında 
Avrupa’da satışa sunulmaya başlana-
cak. Dünyanın en çok tercih edilen 
elektrikli aracı olan Nissan Leaf, bir 
önceki nesle göre yüzde 40 daha fazla 
menzile sahip.

ailesi ile yollara çıkıyor. Güçleri 258-530 
beygir arasında değişen, 6 ve 12 silindir-
li motorlara sahip otomobilin MG S 63 
4MATIC+ modelindeyse 612 beygirlik 4 
lt hacimli V8 motor görev yapıyor. Çok 
sayıda yüksek teknoloji ve konfor içeren 
donanımlara sahip yeni modelin fiyatla-
rıysa 853 bin TL’den başlıyor.

R
enault marka kimliğinin 
izlerini taşıyan Kangoo, per-
formans ve ekonomiyi bir 
arada sunan 1.5 dCi 90  ve 
1.5 dCi 110 beygir motor 

seçenekleriyle satışa sunuldu. Binek 
Kangoo’nun ticari taksi olarak kulla-

nılabilmesi ise aracın en önemli 
özelliklerinin başında yer 

alıyor. 88.500 TL’den baş-
layan fiyatlarla satışa 
sunulan Renault Kangoo 
binek, Renault’nun Ey-
lül ayında müşterilerine 
sunduğu ‘’Yarısını Şimdi, 

Kalanı 2018’de Öde’’ kam-
panyasından da yararlanan 

araçlar arasında yer alıyor. 
Araçta gerekli kriterlere uyulması 
halinde ÖTV muafiyetinden yararlan-
ma imkanı da tanınıyor.

Toyota Hilux’a tutumlu ve ekonomik motor

T oyota’nın pick-up modeli Hilux’ın 
Hi-Cruiser A/T versiyonu yeni 150 
beygirlik 2.4 lt’lik dizel motorla sa-
tışa sunuldu. Hilux’ın 2.4 lt’lik 4x4 
Hi-Cruiser versiyonu, yerini aldığı 

2.8 litrelik motora oranla ortalama 0.7 lt/100 
km daha düşük yakıt tüketimiyle dikkat 
çekiyor. Araç, aynı zamanda yıllık 
daha düşük Motorlu Taşıt-
lar Vergisiyle avantaj 
da sağlıyor. Manuel 
veya otomatik vi-
tes şanzımanıyla 
tercih edilebilen 
Hilux 2.4L D-4D, 
Active, Adventu-
re, 4x4 Adventure 
ve 4x4 Hi-Cruiser 
ve r s i yo n l a r ı y l a 
102.900 TL’den başla-
yan fiyatlarla satılıyor.

Taksicilerin gözdesi binek kangoo
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T
ürk Telekom, üçüncü çeyrek 
finansal ve operasyonel so-
nuçlarını açıkladı. Şirket, re-
kor abone kazanımı ve mali 
disiplinin «güçlü» katkılarıyla 

2017›nin üçüncü çeyreğinde de yılın 
önceki çeyreklerinde olduğu gibi çift 
haneli büyümesini sürdürdü.
Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 
10,1 büyümeyle 4,5 milyar TL gelir elde 
eden Türk Telekom, yılın 9 ayında ise 13,3 
milyar TL gelir sağladı. Bu dönemde Türk 
Telekom’un abone sayısı, “başarılı” büyü-
me stratejisi ve uygulamaları sayesinde 
rekor seviye olan 40,5 milyona ulaştı.
Bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 
900 binin üzerindeki toplam net abone 

bin net abone artışı ile 2008’deki halka 
arzdan bu yana rekor abone kazanımı 
2017 üçüncü çeyrekte sağlandı.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel ola-
rak hayata geçirilen Türkiye’deki internet 
yaygınlığını artırmaya odaklı İnternet 
Bizden tarifeleri beğeni kazandı ve bu çey-
rekteki toplam internet net abone artışı-
nın yaklaşık yüzde 25’ini oluşturdu.

Mobilde 414 bin net abone kazandı
Türk Telekom, mobilde ise 414 bin net 
abone kazanımı ile 19,2 milyon mobil 
aboneye ulaşırken, sabit ses abonesinde-
ki global düşüş trendinin aksine halka 
arzdan bu yana ilk kez net abone kazanı-
mı gerçekleştirildi. Böylelikle yalın DSL 
hatları da eklendiğinde 2017 üçüncü çey-
rekte toplam sabit erişim hatları halka 
arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 
bin net artış ile 13,4 milyona yükseldi.
Ayrıca, ev TV aboneleri 2017 üçüncü çey-
rekte bu segmentte şimdiye dek görülen 
en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 
135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV 
abone sayısı ise 2,5 milyona ulaştı ve Türk 
Telekom’un ödemeli TV pazarındaki pozis-
yonunu güçlendirdi.

“Çift haneli büyümeye ve verimlilik 
odaklı çalışmaya devam ettik"
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) 
Dr. Paul Doany, sonuçlara ilişkin de-
ğerlendirmesinde, Türk Telekom’un 
güçlü başladığı 2017’nin üçüncü çey-
reğinde de çift haneli büyüdüğüne dik-
kati çekerek, şunları kaydetti:
“Türkiye ekonomisinin uluslararası 
arenada dikkati çeken hızlı büyüme 
trendini sürdürdüğü yılın üçüncü 
çeyreğinde, Türk Telekom olarak biz 
de çift haneli büyümeye devam ettik. 
Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 
10’un üzerinde büyüyerek, 4,5 milyar 
TL gelir elde ettik. Bu dönemde faali-
yet karı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16 artışla 1,7 
milyar TL oldu. Böylece FAVÖK marjı, 
2016’nın üçüncü çeyreğine göre iki 
puan artarak yüzde 35’ten yüzde 37’ye 
çıktı. FAVÖK marjındaki bu artış, mü-
kemmel operasyonel performans ve 
başarılı verimlilik programıyla des-
teklenen güçlü büyüme ile sağlandı.

kazanımı, Türk Telekom’un halka açıldığı 
2008 yılından bu yana tek çeyrekte sağla-
nan en yüksek abone kazanımı oldu.

3. çeyrekte net kar 293 milyon TL
Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL 
net kar elde eden Türk Telekom’un 2017 
yılının 9 ayındaki net karı ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 
1 milyar 250 milyon TL’ye ulaştı. “Sağlam” 
mali performansla desteklenen “güçlü” 
faaliyetlerin sayesinde yıl boyunca çift 
haneli büyüyen Türk Telekom’un, üçüncü 
çeyrekteki Faiz Amortisman ve Vergi Ön-
cesi Faaliyet Karı (FAVÖK) yüzde 16 artışla 
1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Verimlilik uygulamalarının başarıyla ha-

Üçüncü çeyrekte, inovasyon ve yeni ürün 
lansmanlarındaki tempomuzu hızlandır-
maya da devam ettik. Her yerde yüksek 
kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik 
platformumuzu daha da güçlendirdik 
ve Muud markasını müzikseverlerle bu-
luşturduk. Muud yalnızca bir müzik din-
leme servisi değil, aynı zamanda kişisel-
leştirilmiş müzik listeleri oluşturan, ruh 
haline göre önerilerde bulunan, kültür 
sanat ve müzikle ilgili tüm gelişmelere 
ve haberlere ilişkin anlık bildirimler sağ-
layan canlı bir platform.”
Türkiye’nin teknoloji altyapısını güçlen-
dirmek üzere yatırım yapmaya devam 
ettiklerini belirten Doany, bu yılın üçüncü 
çeyreğinde 554 milyon TL yatırım yaptık-
larını bildirdi.
Doany, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu dönemde yerli ve milli teknoloji 
kullanımının artırılması misyonundan 

hareketle geliştirdiğimiz platform özel-
likli yerli dijital klavyemiz TAMBU’yu 
da kullanıcıların beğenisine sunduk. 
TAMBU ile kullanıcılara özel yerel gif-
ler ve hareketli çıkartmalarla günlük 
yazışmaları kişiselleştiren işlevsel 
özelleştirilebilir araç çubuğu, öğrenen 
klavye, konuşmanın yazıya çevrilmesi 
ve 100’den fazla dilde çeviri gibi birçok 
niteliği içeren bir platform sunuyoruz.
Yine, yerli ve milli teknolojilerin ge-
liştirilmesi amacıyla ABD merkezli 
küresel iletişim teknolojileri platfor-
mu Open Network Foundation’a (ONF) 
özel statülü ortak üye olduğumuzu da 
belirtmekten gurur duyuyorum. ONF; 
AT&T, Deutche Telecom ve Verizon’u 
da içeren dünya sınıfındaki üyeleriyle 

yata geçirilmesi sayesinde FAVÖK marjı 
2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın 
aynı dönemine göre 2 puan artarak yüz-
de 37,2 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2017 
üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 
554 milyon TL yatırım yapan Türk Tele-
kom, yılın 9 ayında toplam 1,5 milyar TL 
yatırım gerçekleştirdi.

İnternette 9,4 milyon 
abone sayısına ulaşıldı
Türk Telekom’un 2017 üçüncü çeyrek-
teki rekor abone büyümesinde cazip 
internet tarifelerinin ve mobilde ilgi 
çekici katma değerli servislerin etkisi 
önemli rol oynadı. İnternette toplam 9,4 
milyon abone sayısına ulaşıldı ve 289 

olduğu kadar, SDN ve NFV gibi tekno-
lojiler aracılığıyla yeni nesil çözümler 
inşa etme odaklılığıyla da telekomü-
nikasyon sektöründe inovatif yakla-
şımların tanınmış lideridir. Bu önemli 
küresel ağın bir parçası olarak, Türki-
ye ve dünya için yeni teknolojiler ve 
standartlar oluşturacağız.”

“Müşteri memnuniyetini 
bir adım öteye taşımayı ve mükemmele 
yaklaştırmayı hedefliyoruz."
Paul Doany, yerli ve milli teknolojiler geliş-
tirerek Türkiye’ye yeni değerler katmaya 
devam edeceklerini kaydetti.
İş dünyasına global çözümler üreten 
General Electric (GE) Dijital ve SAP ile 
özellikle kurumsal müşterilerine yönelik 
dijital dönüşüm ve online finans yönetim 
programları sunmak üzere iş birliği anlaş-
maları imzaladıklarını hatırlatan Doany, 
gelecek dönemde sağlık sektörü başta 
olmak üzere kurumsal girişim sermayesi 
kapsamında küçük girişimlere destekle-
rini daha da artırarak Türkiye’nin dijital 
dönüşümünü gerçekleştirmek ve bilgi-
iletişim teknolojileri alanında bölgede söz 
sahibi olacakları çeşitli ortaklıklar yap-
mayı hedeflediklerini bildirdi.
Doany, Türk Telekom olarak Türkiye nü-
fusunun yarısını kapsayan 40,5 milyon 
aboneye sahip olmanın gururunu ve bir 
yandan da bunun sorumluluğunu taşıdık-
larını belirterek, devamla şunları kaydetti:
“Bu sebeple bugüne kadar bizim için 
en öncelikli alanlardan biri olan müş-
teri memnuniyetini bir adım öteye 
taşımak, mükemmele yaklaştırmak 
amacıyla çok kısa süre önce EMPA-
Tİ programını başlattık. Amacımız, 
bize güvenen 40 milyonun üzerin-
deki abonemizin memnuniyetini en 
yüksek seviyeye çıkarmak. Bir diğer 
önem verdiğimiz alan ise yüksek tek-
nolojinin ülke kalkınmasına katkısı-
nı artırmak. Bu amaçla Türk Telekom 
olarak Türkiye’nin en ücra köşesine 
kadar yüksek teknolojiyi götürmeye 
devam ediyoruz. Bunlara ek olarak 
“internetsiz ev kalmasın” misyonuyla 
hem kurumsal sosyal sorumluluk ala-
nında öncü olup hem de Türkiye’de in-
ternet penetrasyonunun artması için 
adım atıyoruz.”

“Bu dönemde 
platform özellikli 

yerli dijital klavyemiz 
TAMBU’yu da 
kullanıcıların 

beğenisine 
sunduk.
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Üçünçü çeyrek 
finansal sonuçlarına 
göre, Temmuz-Eylül 

2017 döneminde 
yüzde 10,1 büyüme ile 
4,5 milyar TL gelir elde 

eden Telekom’un 
abone sayısı da rekor 
kırarak 40,5 milyona 

ulaştı.

ÇİFT HANELİ 
BÜYÜMESİNİ DE 

SÜRDÜRDÜ

TÜRK TELEKOM



HUAWEI,
“OPENSTACK” 
ALTYAPISIYLA 

DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜ 
HIZLANDIRACAK
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Huawei, 
“Openstack” 
ile telekom 
operatörlerinin 
dijital dönüşümünü 
hızlandıracak. Huawei, 
böylece IT altyapısı 
kullanan birçok 
sektörün de bu sayede 
ana faaliyetlerine 
odaklanmasına 
katkı sağlayacak.

B
ulut bilişim alanındaki alt-
yapı çalışmalarını “Opens-
tack” ile üst seviyelere ta-
şımayı planlayan Huawei, 
telekom operatörlerinin 

dijital dönüşümünü hızlandıracak 
çalışmalara imza atıyor. Operatörlere 
teknolojik yenilikleri yönlendirme ve 
ihtiyaç duydukları bulut ağ imkan-
larını kazandırma konusunda çalış-
malarıyla fayda sağlayan Huawei, IT 
altyapısı kullanan birçok sektörün de 
bu sayede ana faaliyetlerine odaklan-
masına katkı sağlıyor.
Bulut bilişimin gelişimini desteklemek 
amacıyla açık bulut platformu oluştur-
ma noktasında devreye giren Opens-
tack, açık kaynak kodlu şeffaf bir yazı-
lım olması ve inovasyonu desteklemesi 
nedeniyle pek çok faydayı da berabe-
rinde getiriyor.
Bulut yönetim platformu Openstack 
Foundation (Open Stack Forundation) 
tarafından düzenlenen OpenStack 
Days İstanbul etkinliğinde platin spon-
sor olarak yer alan Huawei; Türkiye’nin 
önde gelen CIO, bilişim teknolojileri 
yöneticileri ve OpenStack uzmanlarına 
alt yapı çalışmalarını ve openstack ile 
sunduğu katkıları anlattı.

Huang: Bulut endüstrisinin gelişimi 
için openstack önemli
Openstack Days etkinliğinde, opens-
tack alt yapısının sektörlere ve telekom 

operatörlerine sağladığı katkılardan 
söz eden Huawei Orta Asya ve Kafkas-
ya Bölgesi Pazarlama Stratejisi’nden  
Jason Huang, alt yapı çalışmalarının 
temelinde openstack’i konumlandır-
dıklarını bu sayede de operatörler tara-
fında dijital dönüşümün hızlandırılma-
sına destek olduklarını ifade etti. 
Açık bulut eko sisteminin kamu ve 
özel sektör nezdinde öncelikli olarak 
tercih edilebilir olduğunu vurgulayan 
Huang, “Eskiden altyapı çalışmaların-
da openstack yerine değişik tedarik-
çilerin değişik çözümleri ve yönetim 
sistemleri kullanılıyordu. Openstack’in 
kullanılmaya başlanması ile birlikte 
ortaya çıkan ana faydalardan biri; fark-
lı tedarikçilerden donanım sağlama 
imkanının olması. Bu sayede altyapıya 
eklenen openstack, asıl işe odaklanma 
imkanı sağlıyor. Bu da süreç, maliyet ve 
faaliyetlerin hızlanmasında etkili olu-
yor. Sağlıklı bir endüstri ekosisteminin 
kurulması ve bulut bilişim endüstrisi-
nin gelişimi için openstack platformu-
nun kritik bir öneme sahip olduğunu 
söyleyebiliriz.” dedi.

“Openstack pazarı 2018’de 3.3 mil-
yar dolara ulaşacak”
Huawei’nin endüstriye açık bulut eko-
sisteminin oluşturulmasına her zaman 
büyük önem verdiğine değinen Huang, 
openstack projesinin 2010 yılında baş-
latıldığına işaret etti. Sektörün son 7 

yılda açık mimari ve topluluk işbirli-
ğinde yüksek sinerji ve esnek dağıtım 
modelinin avantajlarının farkına var-
dığını söyleyen Huang, “2014 yılında 
yapılan 451 araştırma, dünya çapında 
openstack pazarının 2014 yılında 883 
milyon dolardan yüzde 40’a varan yıl-
lık bileşik büyüme oranı ile 2018’de 
3.3 milyar dolara ulaşacağını ön görü-
yoruz. Openstack dünyanın en hızlı bü-
yüyen açık kaynak platformu olmakla 
birlikte sektörünün en büyük firmaları 
tarafından da desteklenmektedir. Bu-
güne kadar 20 milyonun üzerinde kod 
dizisi, 185 ülkede 650’nin üzerinde şir-
ket ve 73 binden fazla kişiye katkı sağ-
lamıştır.” dedi.
Open Stack Vakfı’nın platinyum üyesi 
olan Huawei, yazılım geliştirme, test-
lerinin gerçekleştirme, sorunlarını gi-
dererek iyileştirme sağlama, kaynak 
sağlama ve marka tanıtımının yanı 
sıra topluluğun vizyonunu geliştirme-
de önemli bir rol oynuyor. Openstack 
platformuna katıldıktan sonra 600’den 
fazla Ar-Ge mühendisine katkıda bulu-
nan Huawei; ABD, Silikon Vadisi, Kana-
da, Toronto, Çin (Shenzen, Xian, Cheng-
du, Pekin, Hangzhou) ve Avrupa’da 
openstack merkezlerine sahip bulunu-
yor. Huawei, openstack’i Çin’de ve yurt 
dışında telekom, fnansal servis, hükü-
met, medya, üretim ve diğer çeşitli sek-
törlere dahil ediyor.
OpenStack platformuna yoğun bir şe-
kilde yatırım gerçekleştiren Huawei, 
bu yatırımlarla işletmelerin pazarlama 
süresinin kısaldığı ve onlara daha geniş 
bir inovasyon yelpazesi ve birlikte çalı-
şabilir daha açık bir platform sağlandı-
ğını öne çıkarıyor. Deutsche Telekom, 
Telefonica, Orange, China Telekom gibi 
şirketler openstack tabanlı genel bulut 
platformunu kullanıyor.
Huawei, dünya çapında openstack ile 
güçlendirilmiş telekomünikasyon ve 
hükümet bulutları inşa etti ve onlar-
ca geliştirici ve topluluk organizatörü 
için açılış projesine katkıda bulundu.  
Huawei, 2017 yılının Mart ayından beri 
Openstack Vakfı’nın platinyum üyesi 
konumunda ve bugünlerde HPE’nin 
sekiz platinyum üyesinden biri olarak 
yerini almaya hazırlanıyor.
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50’den fazlası ses, data ve Turkcell’in 
en az bir dijital servisini aktif olarak 
kullandı. Her iki mobil aboneden biri 
Turkcell’in dijital servislerini kullan-
mayı tercih etti. Fiber kullanıcı sayısı 
39 bin artarak 1,2 milyona, TV+ kulla-
nan müşteri oranı da fiber müşteri ba-
zının yüzde 42,3’üne ulaştı.
Artan faturalı müşteri bazı ve “üstün” 
şebeke deneyimi sayesinde daha faz-
la data ve dijital servis kullanımıyla 
mobil tarafta abone başına aylık ge-
lir (ARPU) geçen yıla göre yüzde 11,2 

3.
çeyrek finansal sonuçla-
rında yüzde 25,7 büyü-
meyle 4,6 milyar lira gelir 
açıklayan Turkcell, toplam 

gelirde “telekomünikas-
yon sektö- rünün lideri” oldu.
Turkcell Grubu, hem gelir hem de 
FAVÖK’te tüm zamanların «en yüksek» 
sonuçlarına ulaştı. 3. çeyrekte grup 
bazında gelirde yüzde 25,7 büyüyen 
şirket, FAVÖK marjını yüzde 35,5›e ta-
şıdı. Şirketin grup karı da yıldan yıla 
yaklaşık dörde katlanarak 601 milyon 

artarak 32,8 TL oldu.
Sabit bireysel ARPU ise yüzde 3,7 bü-
yüme ile 53,5 TL’ye ulaştı. Turkcell, 
dijital servis kullanımının da altyapı-
sı olan 4.5G yolculuğunda da “çarpıcı” 
büyüme rakamları elde etti. 4.5G Tür-
kiye nüfusunun yüzde 84’ünü kapsar 
hale geldi. Dijital servislerin de etki-
siyle 4.5G kullanıcılarının ortalama 
data kullanımı 6 GB oldu.
Müşteri bazındaki genişleme, dijital 
servisler ve artan data kullanımı, fi-
nansal büyümenin ana etkenleri ara-
sında yer aldı. Turkcell gelirlerinin 
yüzde 67’si data ve dijital servislerden 
geldi. Dijital servislerdeki gelir büyü-
mesi yıllık bazda yüzde 175’i buldu.

"Hedefimize bir yıl önce 
ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 
sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 
2015 yılında sektör liderliği için 2018 
sonunu işaret ettiklerini belirterek, 
“Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 
2017 yılı bitmeden bu hedefimize ulaş-
manın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesi-
ni kullandı.
Sektörü, müşterilerinin hayatında 
daha fazla değer yaratan data ve dijital 
servislerin büyüteceğini en erken gö-
ren telekomünikasyon şirketlerinden 
biri olduklarını kaydeden Terzioğlu, şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“Bu öngörümüzün doğruluğunun fi-
nansal ve operasyonel sonuçlarımızla 
da kanıtlanması bize cesaret veriyor. 
Dünya çapında tüm operatör kullanı-
cılarına hitap eden küresel servisle-
rimizle, müşterilerimizin hayatında 
daha fazla yer almaya, ihtiyaçlarına 
daha zengin özelliklere sahip çözüm-
lerle cevap vermeye devam edeceğiz.”
Terzioğlu, Turkcell’in artık kendini 
“dijital operatör” olarak tanımladığına 
dikkati çekerek, son 3 aylık dönemde 
şirketin bu alanda önemli adımlar attı-
ğına işaret etti.
Terzioğlu, devamla şunları kaydetti:
“Müşterilerimizin her türlü iletişim ih-
tiyacını dijital servisler ve mobil inter-
netle karşılayabildiğimiz ve tamamen 
mobil veri üzerine inşa ettiğimiz Life-
cell markamızı Türkiye’de kullanıma 

TL olarak gerçekleşti.
Grup, yılın 9 ayında 26,6 büyüme ile 13 
milyar lira ciroya, yüzde 38,2 artışla 4,5 
milyar lira FAVÖK’e ve yüzde 34,6 FA-
VÖK marjına ulaştı.

Mobilde her iki müşteriden biri 
dijital servis kullanıcısı oldu
Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 döne-
minde, 5 çeyrektir devam eden müşteri 
kazanımını sürdüren Turkcell, 473 bin 
mobil müşteri kazanarak 34,6 milyon 
aboneye ulaştı. Mobil abonelerin yüzde 

sunduk. Güvenli ve kolay üye girişi ve 
güvenli ödeme seçenekleriyle donattı-
ğımız e-ticaret platformumuzu hayata 
geçirdik; Türkiye’de e-ticaret pazarının 
gelişimine katkıda bulunmayı hedefle-
rimizin arasına aldık.
Son olarak Türkiye’nin yerli arama mo-
toru Yaani’yi de tüm internet kullanıcı-
larının beğenisine sunduk. Türkiye’nin 
kendi verisini işleyebilen ve değere 
dönüştürebilen ülkeler arasında yer 
alması için önemli bir adım attık. Turk-
cell olarak yarattığımız katma değerin 
müşterilerimiz nezdinde gittikçe artan 
şekilde kabul görmesi, bu sayede Türki-
ye ekonomisi için de dijital alanda yeni 
büyüme kaynaklarının ortaya çıkması 
bizi son derece memnun ediyor.”

"Türkcell bu yıl için yüzde 21-23 
gelir büyümesi hedefini korudu"
Dijital servisler dünyasındaki belli baş-
lı gelişmelere ilişkin Terzioğlu, şu ifa-
deleri kullandı:
“4,2 milyon aktif kullanıcıya ulaşan 
Türkiye’nin en yenilikçi anlık mesaj-
laşma, sesli ve görüntülü konuşma 
uygulaması BiP’e eklediğimiz yeni 
özellik sayesinde kullanıcılar 6 kişiye 
kadar aynı anda görüntülü görüşme 
yapıyor. BiP üzerinden ödeme altya-
pı sisteminin de hayata geçmesiyle 
bilinmeyen numara sorgulama gibi 
ücretli servisler de sunuluyor.
Türkiye’nin en çok bilinen ve kullanılan 
yerli dijital müzik platformu fizy’ye bu 
çeyrekte 10 milyon yeni şarkı ekleye-
rek içerik zenginleştirdik. Uygulama-
nın indirilme sayısı 12,4 milyona, din-
lenen şarkı sayısı da günde ortalama 8 
milyona ulaştı. Dijital yayıncılıkta en 
popüler platform olan Dergilik üzerin-
den geçtiğimiz çeyrekte günde 120 bin 
dergi ve gazete okundu. Artan yayın 
sayısıyla her geçen gün daha büyük bir 
kitleye ulaşan Dergilik’te 335 dergi ve 
16 gazete yer alıyor.
Turkcell, bu sonuçlar kapsamında 
2017 yılı için yüzde 21-23 gelir bü-
yümesi, yüzde 33-35 FAVÖK marjı 
hedefini korudu. Turkcell Grup ope-
rasyonel yatırım harcamalarının ge-
lire oranının ise yüzde 19-20 olması 
planlanıyor.”
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TURKCELL, 
BEKLENENDEN 
1 YIL ÖNCE 
BÜYÜDÜ
Turkcell’in 3. 
çeyrek finansal 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre, telekom 
sektörünün veri ve 
dijital servislerle 
büyüyeceği 
öngörüsü ve bu 
çerçevede yapılan 
yatırımlar, Turkcell’i 
hedeflerine 
beklenenden bir yıl 
önce taşıdı.
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V
odafone Türkiye ve TABİT 
ortaklığında geçen yıl 
Aydın’da hayata geçirilen 
Vodafone Akıllı Köy’ün, 
Türkiye ve diğer Vodafone 

ülkelerine örnek olması hedefleni-
yor. Geleneksel tarım yöntemlerini 
ileri teknolojinin olanaklarıyla bir-
leştirerek yeni nesil bir kırsal yaşam 
modeli hedeflenen projeyle 5 yılda 
642 bin çiftçiye ulaşılarak toplam 15 
milyar TL’lik ekonomik değer sağlan-
ması hedefleniyor. Projede modern 
sera uygulamaları, toplu sağım ve süt 
soğutma sistemi, su ve gübre yöne-
tim merkezi, toprak analiz laboratu-
varları gibi birçok teknolojik imkân 
mevcut. Çiftçiler için kurulan çiftçi 
satış kanalı “Çiftçi Çözüm Ortağı” ile 
çiftçilerin yanlarına kadar gidilerek 
tarımsal teknolojilere erişimleri sağ-
lanmaya çalışılıyor. Akıllı sistemle-
riyle toprak ve su kirliliğinin önüne 
geçmek adına köyde, tarımsal sula-
mada en az yüzde 20 tasarruf elde 
edilen akıllı model ile bitkisel üretim 
maliyetlerinde yüzde 22, hayvansal 
üretim maliyetlerinde yüzde 20 ta-
sarruf sağlanırken, verimliliği orta-
lama yüzde 10 artırmanın mümkün 
olacağı iddia ediliyor.

“İlk akıllı mera sistemini kurduk”
Bitkisel üretimde sürdürülebilirli-
ğe önem verdiklerinin altını çizen 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Engin Aksoy, «Akıllı 
Köy”de, bitkisel üretimde verimliliği 
artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgâr 
verilerinin ölçüldüğü bir meteoro-
loji istasyonu kuruldu. Modern sera 
otomasyonu kapsamında devreye 
alınan sera sensörleriyle seradaki 
hava, nem, su ve vitamin durumu 
takip edilerek gerekli ayarlamalar 
yapılabiliyor. Türkiye’nin ilk Akıl-
lı Mera Sistemi’nin de kurulduğu 
Vodafone’un özel bir tanıma siste-
mine sahip akıllı kapılarla, meraya 
gelen hayvanların hangi alanda otla-
yacağı otomatik olarak belirleniyor. 
Büyükbaş hayvanların ayaklarına ta-
kılan ve “pedometre” adı verilen akıllı 
bilezik ile hayvan hareketleri ölçüm-
lenerek hayvanların sağlığı ve doğum 
zamanı takip edilebiliyor.” bilgilerini 
verdi. Aksoy, “Sağım saati gelen inek 
akıllı kapılardan geçerek kendisi için 
ayrılan süt sağım otomasyonuna giri-
yor ve burada makinelerin yardımıy-
la sağım gerçekleşiyor. Diğer yandan, 
arıcılıkta kullanılan GPS Takip Siste-
mi sayesinde kovanların takibi yapı-

larak ileriye dönük veri toplanıyor.” 
diye konuştu.

Cep telefonu 
üzerinden tek tuşla sulama
Vodafone Akıllı Köy’de Ocak 2018 
itibariyle kullanıma sunulması plan-
lanan, aile çiftçiliğine özel Akıllı Su-
lama Otomasyonu ile çiftçilerin, tar-
lalarının sulamasını uzaktan kontrol 
edilebileceğini belirten Engin Aksoy, 
“İşlemlerin cep telefonu üzerinden 
tek tuşla istenilen gün ve saatte 
uzaktan yönetilip takip edilmesini 
sağlayacak sistemde, toprağın ne-
mine göre sulama periyotları belir-
leniyor.” dedi. Geçen yıl paylaştıkları 
“dünyanın ilk akıllı köyü” hayalleri-
nin gerçekleştiğini ifade eden TABİT 
Kurucu Ortağı Tülin Akın, “Köyden 
kente göçün azalmasını, hem kırsal-
da hem kentlerde yaşam kalitesinin 
yükselmesini arzu ediyoruz. Çevre-
nin ve temiz su kaynaklarının ko-
runmasını talep ediyoruz. Tüm bun-
ları hayata geçirmenin yolu kırsalda 
dijital dönüşümü gerçekleştirmek-
ten geçiyor. Kırsalı kalkındırmadan 
ileriye gidebilmemiz mümkün değil.” 
şeklinde konuştu.

Akıllı Köy’ün 
çocukları yarını kodluyorlar
Kırsal kesimin sosyal gelişimi için 
Vodafone, yeni bilgi ve deneyimler-
le sosyal hayatı da zenginleştirmek 
için çalışıyor. Türkiye Vodafone 
Vakfı ile birlikte kurulan Kadın Tek-
noloji Eğitim Merkezi’nde Vodafone 
Akıllı Köy’deki kadınlara teknolojik 
okuryazarlığa erişme imkânı sunu-
lurken, “Kadın Çiftçi Girişimcilik 
Projesi” ile kadın çiftçilerin kendi 
mahsullerini üretip ekonomik an-
lamda güçlenmesine katkı sağlıyor. 
Proje kapsamında bugüne kadar 10 
kadın çiftçi kendilerine tahsis edi-
len eğitim seralarında 30 bin marul 
üreterek toplam 25 bin TL’ye ya-
kın ek gelir elde etti. Diğer yandan, 
Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını 
Kodlayanlar” projesiyle Vodafone 
Akıllı Köy’deki çocuklara kodlama 
eğitimi de verilecek. 
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VODAFONE 
‘AKILLI KÖY’LE 

5 YILDA
 15 MİLYAR TL 
HEDEFLİYOR

Geçtiğimiz yıl 
Aydın’da kurulan 
Vodafone Akıllı 
Köy, geleneksel 
tarımı, teknoloji 
olanaklarıyla 
birleştirerek 
gelişmesini 
sürdürüyor. Şirket, 
5 yılda 642 bin 
çiftçiye ulaşarak 
toplam 15 milyar 
TL’lik ekonomik 
değer sağlamayı 
hedefliyor.
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Aneerkillik

Uygunsuz, 
yakışıksız

Sürekli,
sonsuz

İçine başka sıvıı 
karıştırılmamış

Her canlıya 
merhamet eden

Çalışma, emek

Adil Kullanım 
Kotası (ksc.)

Kara Harp Okulu
(ksc.)

Türkiye'ye sınır bir 
Suriye bölgesi

Yağların 
yoğunluğunu ölçer

İnsan Kaynakları
(ksc)

Mihver

Altın kökü

Piyasada etki 
veya tekpi

Mitoloji

İlenme, 
beddua

İşaret

Tespih tepeliği

Bağışlanma

Doğal yıkım,
felaket

Paranın faiz 
katılmamış bölümü

Ek olarak

Adı duyulsun, 
tanın (isim)

Erinmek

Arınmış,
soyutlanmış

Kıyı, kenar, taraf

Sevimli, Neşeli

Takım

Şaşkınlık bildiren 
bir söz

Lahza

Beyaz

Tabaka

Futa

Peru'nun 
plaka işareti

Web tarayıcıda 
farklı sayfalar 

İlaç formülü 
gösteren resmi 

kitap

Gecelik faiz

Gemi sığınağı,
barınağı

Alacak verecek 
hesaplanarak 

sonucu belirlenmiş

Kabaca bir 
seslenme

Şart edatı

Hayat 
arkadaşı

Radyumun 
simgesi

Ateş

Dinç, canlı

İyi nitelikte 
olmayan

Çok güzel, 
mükemmel

Yaklaşık 
olarak

Herhangi bir kas 
kümesinin irade 

dışı hareketi

1946 İstanbul 
doğumlu, resimde 
gördüğünüz ünlü 
ses sanatçımız

Twitter adlı 
sosyal medya 

ortamında 
gündem olma 

manasına gelen 
kısaltma

Dünyanın 
uydusu olan 
gök cismi

Belirli devlet 
işlerini 

çevirmekte 
görevli 

kuruluşlardan 
her biri

En uygun durum 
ve zaman (mec.)

Şaşkın, dağınık, 
ne yapacağını 

bilmez

Kırık kemik 
sarmak için 

bir tür destek
Hakimler ve 

Savcılar Kurulu 
(ksc.)

Evren pulu

Hikaye (tıp)

Tarihsel 
bir döneme 

ait olan
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