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/EDİTÖRDEN

TÜRKİYE VE DEMİRYOLLARI 
Bağlantı Noktası, 7. Uluslararası Demiryolu,                      
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı'nda 
okuyucularını bekliyor. 

Mart ayı, genelde sektör özelde de demiryolu sektörü 
için oldukça önemli bir ay çünkü İstanbul, dünyanın en 
önemli demiryolu fuarına ev sahipliği yapıyor. 2-4 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Demiryolu, 
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı İstanbul 
Fuar Merkezi’nde yerli yabancı önemli tüm demiryolu 
aktörlerini bir araya getiriyor. 
Bağlantı Noktası dergisi de fuardaki yerini, 
‘Demiryollarına 60 milyar lira yatırım yapıldı’ kapağı ile 
alıyor. Kapak haberimizde, Türkiye’nin demiryolunda 
yakaladığı yüksek başarıda söz sahibi olan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı söz sahibi olan 
Bakan Ahmet Arslan’ı konuk ediyoruz. Bakan Arslan,  
“Demiryolu sektörüne yaklaşık 60 milyar lira yatırım 
yaptık. 2003 yılında 10 bin 959 km olan demiryolu ağını 
12 bin 532 kilometreye çıkardık. Mevcut demiryolu 
hattının neredeyse tamamını yeniledik. Ülkemizi 
Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren 
kullanan ülkesi yaptık.” sözleri ülkemizin durumunu 
özetliyor. Bakan Ahmet Arslan’ın sektöre ilişkin önemli 
diğer açıklamalarını kapak haberimizde detayları ile 
okuyabilirsiniz.  
Kapak haberimiz dışında Bağlantı Noktası yine dolu 
dolu bir sayı ile karşınızda. Keyifle okumanız dileği ile… 
Hoşçakalın. 
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/İÇİNDEKİLER

28/ARAŞTIRMA
Teknoloji dünyasının dev 
şirketlerinin logoları ilk bakışta 
göze çarpmayan sembolik 
mesajlar barındırıyor. Aslında her 
birinin logolarında gizli anlamlar 
yüklü. 

34/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Büyükşehirlerin 

keşmekeşinden bunalan 
sahne, podyum ve sinema 
dünyasının sevilen isimleri, 

artık huzurlu ve sakin bir 
yaşamı tercih ediyor. Kimi 

Ege’de bir sahil kasabasında 
soluğu alırken; kimisi 

İstanbul’un sessiz alanlarını 
keşfe çıkıyor. 

20/ÇDEMİRYOLLARI
Bakan Ahmet Arslan: 

“Demiryolu sektörüne 
yaklaşık 60 milyar lira 

yatırım yaptık. 2003 yılında 
10 bin 959 km olan 

demiryolu ağını 12 bin 532 
kilometreye çıkardık. 

Mevcut demiryolu hattının 
neredeyse tamamını 

yeniledik. Ülkemizi 
Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 

8'inci Yüksek Hızlı Tren 
kullanan ülkesi yaptık.”

Bakan Ahmet Arslan: “Demiryolu sektörüne 
yaklaşık 60 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılında 
10 bin 959 km olan demiryolu ağını 12 bin 532 
kilometreye çıkardık. Mevcut demiryolu hattının 
neredeyse tamamını yeniledik. Ülkemizi 
Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren 
kullanan ülkesi yaptık.”

nomik olarak şekillenmesinde mi-
lat teşkil etti. 1856’dan 1923 yılına 
kadar Osmanlı Dönemi’nden 4.136 
kilometrelik demiryolu Cumhuriyete 
miras kaldı. Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk döneminde ise demiryo-
lu seferberliği başlatılarak, yüzde 80’i 
coğrafik koşulların sert olduğu doğu 
bölgesinde olmak üzere yaklaşık 3 
bin kilometre demiryolu inşa edildi. 
1950 yılına kadar toplam 3 bin 764 
kilometre demiryolu ağına ulaşıldı. 
Hatta bu dönemde demiryolları, ge-
lişmeyi ve kalkınmayı kuşatan, bütün 
sosyal yönleriyle bir modernleşme 
projesi olarak ele alındı.
Ancak hepimiz biliyoruz ki; demir-
yolu hamlesi maalesef 1950 yılından 
sonra büyük oranda yavaşladı. 1951-
2003 yılları arasında yılda ortalama 
18 kilometre olmak üzere toplam 
945 kilometre demiryolu yapılabildi. 
Bunun sonucu olarak da tabi ki de-
miryollarımız mevcut sistemini dahi 
koruyamadı, taşıma payı yolcuda yüz-
de 2’ye yükte ise yüzde 4’e kadar düş-
tü. Dolayısıyla ülkemizde karayoluna 
dayalı sağlıksız bir ulaşım sistemi de 
ortaya çıkmış oldu. 

T
ürk halkı son yıllarda de-
miryolu ile yeniden tanıştı. 
Ankara-Konya arasındaki 
Yüksek Hızlı Tren hattının 
devreye alınması ile başla-

yan bu süreç, şimdilerde yeni hatların 
açılması ile devam ediyor. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Türkiye’nin demiryoluna 
yaptığı yatırımlar, kısa ve uzun vade-
de yapılacak yatırımlarla ilgili önemli 
açıklamalarını Bağlantı Noktası’na 
yaptı. Bakan Arslan’ın sorularımıza 
verdiği yanıtlar şöyle:  

 Demiryollarında özellikle son 
yıllarda önemli bir değişim yaşandı. 
Bununla ilgili değerlendirmenizi 
alabilir miyiz? 
Demiryolları, bu topraklar için hiçbir 
zaman sadece bir ulaşım aracı olmadı. 
Anadolu’ya tren 161 yıl önce 1856’da 
İzmir’den kapkara dumanıyla ‘güzel 
bir geleceğin’ çığlıklarını haykırarak 
girdi. Kısacık bir yoldu belki fakat 
upuzun bir serüvenin de başlangıcı 
oldu insanlarımız için. Keza bu serü-
ven, Anadolu coğrafyasının iklimini 
değiştirerek sosyal, kültürel ve eko-

"Demiryolları, bu 
topraklar için hiçbir 
zaman sadece bir 
ulaşım aracı olmadı. 
Anadolu'ya tren 161 
yıl önce 1856'da 
İzmir'den kapkara 
dumanıyla 'güzel bir 
geleceğin' çığlıklarını 
haykırarak girdi. 
Kısacık bir yoldu 
belki , fakat upuzun 
bir serüvenin de 
başlangıcı oldu 
insanlarımız için. "

Büyükşehirlerin 
keşmekeşinden bunalan 
sahne, podyum ve sinema 
dünyasının sevilen isimleri, 
artık huzurlu ve sakin bir 
yaşamı tercih ediyor. Kimi 
Ege’de bir sahil kasabasında 
soluğu alırken; kimisi 
İstanbul’un sessiz alanlarını 
keşfe çıkıyor. YAZI BERİL ŞEN

YILMAZ ERDOĞAN
ORGANİK BESLENMEK İÇİN KÖY 
HAYATINI SEÇTİ 

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Yıl-
maz Erdoğan iki yıl önce verdiği ani 
bir kararla İstanbul’dan uzaklaşan ün-
lülerden. Muğla Köyceğiz’de bir çiftlik 
satın alan Erdoğan, yaşamını tama-
men organik beslenmeye adamış. 
Ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yö-
netmen bu sayede market alışverişine 
son verdiğini söylüyor. Vejetaryen-
likten veganlığa geçiş yapan sanatçı, 
artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği 
doğal ürünlerle besleniyor. Ünlü yö-
netmenin Köyceğiz’deki çiftliği satın 
almasının temel nedeninin de bu bes-
lenme hassasiyeti olduğu söyleniyor. 
Yılmaz Erdoğan, çiftliğinde domates-
ten buğdaya, elmadan kabağa kadar 
birçok ürün yetiştiriyor. Köyceğiz’den 
İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde ye-
tiştirdiği ürünleri tüketiyor. 

DOĞAYLA
 İÇİÇE YAŞAYAN 

ÜNLÜLER
B

irçok sanatçının eserlerine ilham 
kaynağı olan İstanbul, nüfusun art-
ması, hava kirliliği ve trafik keş-
mekeşi nedeniyle tüm cazibesini 
yitirmek üzere... Bu nedenle sanat 

dünyasının tanınmış birçok ismi sahil kasaba-
larına yerleşmekte buluyor çareyi. Daha sağ-
lıklı ve sakin bir yaşamı tercih eden ünlüler ya 
İstanbul’un kaçış noktalarını tercih ediyor ya 
da İzmir'de kendilerine yeni bir hayat kuruyor.

Vodafone 4.5G’ye gelin, 
takılmadan HD video
izleyin
Vodafone

YouTube uygulamasında HD video ile test edilmiştir.
Kampanyadan Ocak ayı içerisinde 4.5G’yi deneyimlemeyen aboneler faydalanabilir.
Kampanyadan, 15 Şubat - 15 Mart 2017 tarihleri arasında, faturalı ve faturasız 4.5G uyumlu cihaz ve SIM kartı bulunup, 1-31 Ocak 2017 tarihleri arasında 4.5G 
ağı üzerinden internet kullanmamış olan bireysel aboneler faydalanabilir. Kampanya başvurusu için abonelerin 4BUCAKG yazıp 4545’e SMS göndermesi 
gerekmektedir. SMS ile başvuruda bulunup 4.5G telefon ayarlarını yapan abonelerin 1 ay geçerli 5 GB yurtiçi internet hediyeleri 7 gün içerisinde hatlarına 
tanımlanacaktır. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve 
uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan 
siteye göre değişebilir. 4.5G aboneliği için ek bir ücret gerekmemektedir ve 3G ile bir fiyatlandırma farkı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi: 4bucakg.com

Kampanyaya katılmak için

45454BUCAKG

 hediye

3G fiyatına 4.5G Vodafone’da

Vf Takilara Takilanlar Baglanti Noktasi 21,5x27,5cm.indd   1 20/02/17   15:26

Teknoloji dünyasının dev şirketlerinin logoları ilk bakışta göze çarpmayan 
sembolik mesajlar barındırıyor. Aslında her birinin logolarında gizli 
anlamlar yüklü.  YAZI BERİL ŞEN

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN 
LOGOSUNDAKİ MESAJLAR

Samsung: Samsung, Güney Koreli bir 
şirkete ait. Samsung aslında Sam ve 
Sung olarak iki parçadan oluşan bir 
kelime.  Sam ‘üç’, Sung ise ‘yıldız’ an-
lamlarını taşıyor. Yani Samsung’un 
anlamı “üç yıldız” demek. Korece sem-
bolü ise ‘Hanja’ yani büyük sayıda ve 
güçlü anlamını taşıyor. 

HP: Şirket 1 Ocak 1939 yılında 2 öğ-
renci arkadaş olan William Hewlett 
ve David Packard tarafından ölçü 
ekipmanı ve ölçü cihazları üreticisi 
olarak kurulur. 1935 yılında Stanford 
Üniversitesi elektrik mühendisliği 
bölümünden mezun olan ikili, şirket 
ismine isimlerinin ilk harflerini verir. 
Böylece Hewlett-Packard (HP) ismi 
oluşur. 

Amazon.com: Amazon logosunda, 
yazının altında A’dan Z’ye uzanan ok 
hem ürün yelpazesini gösteriyor, hem 
de mutlu tüketicileri ifade eden gülen 
bir yüz oluşturuyor.

Dell: Logodaki yan yatmış E, logoyu 
oluşturan Michael Dell’in hayalin-
de dönüştürmek istediği dünyayı 
temsil ediyor. Bazıları da logonun 
bir floppy diski taklit ettiğini söy-
lüyor. 

Sony Vaio: Sony Vaio logosu analog 
ile dijital teknolojinin entegrasyonu-
na işaret ediyor. ‘VA’ bir analog dalga 
oluştururken, ‘IO’ ise elektroniğin 
ABC’si sayılan ikili sayı düzeni 1 ve 0’ı 
simgeliyor.

Google: Google’ın renklerine baktığı-
nızda toplam 4 renkten oluştuğunu 
görürsünüz. Ancak 5 harf ana renk-
ten oluşurken; 1 harf (L) ara renkten 
oluşmaktadır. Ayrıca bazı renkler 
(mavi ve kırmızı) iki defa kullanılarak 
düzeni bozmuştur. Aslında Google’ın 
tam olarak istediği şey de bu. Yani 
Google kurallara göre hareket etme-
diğini, farklı olduğunu vurgulamak 
için sade font ve kuralı bozan renkler 
kullanıyor.

Picasa: Google’ın Picasa’sı resimleri-
niz için oyun konsepti olan bir uygu-
lama. Casa İspanyolca’da ev demek ve 
logoda renkli kamera kadrajının için-
de bir ev figürü yer alıyor. 

Twitter: Kurulduğu 2006 yılından 
beri birçok kez logo değiştiren Twit-
ter, çoğu kişinin bilmediği birçok 
logo çalışmasına sahip oldu. Bunla-
rın içinde oldukça ilginç ve şimdi-
kine hiç benzemeyen logolar da yer 
alıyor. Resmi kuruluşundan önce 
isim olarak da oldukça üzerinde dü-
şünülen Twitter için “Twitch”, “Fri-
endstalker” ve “Smssy” isimleri dü-
şünülmüş. Ancak daha sonra “Twttr” 
olarak karar kılınmış. Bugün ise 
herkesin bildiği “Twitter” ismi kul-
lanılıyor. Logolarda ise ilk olarak 
Twttr ismi ile çalışmalara başlayan 
Twitter, son kez karar verilen isim 
üzerine çalışmalarını sabitlemiş. 
En büyük iki sosyal ağdan biri olan 
Twitter, son olarak ünlü mavi kuş 
temalı logoyu kullanıyor. Twitter lo-
gosunda yer alan meşhur kuş bir er-
kek ve adı Larry. Eskiden daha sert 
ve göze kaba gelen kuş logosu artık 
daha yumuşak ve güzel bir hale ge-
tirilmiş. Logonun anlamı ise cıvılda-

Apple: Amerika Birleşik Devletleri’nin 
en çok bilinen bilgisayar firması olan 
Apple ilk kurulduğu zamanlar bir 
elma çeşidinin adı olan ‘Macintosh’ 
ismiyle anılıyordu. Daha sonra Steve 
Jobs İncil'de yer alan Âdem ile Hav-
va’daki elmayı kullanmaya başladı. 
Isırılmış elma figürünün bir anlamı da 
ilk bilgisayarların üretiminde görev 
alan ve zehre batırdığı elmayı ısıra-
rak intihar eden Alan Turing’e ithafen 
kullanılmasıydı. İngiltere’nin savaş 
dönemlerinde yaptığı katkılar hiçe 
sayılıp dışlanan Turing bir gün evinde 
ölü bulunmuştu. Masa başında intihar 
eden Turing'in elinde ise ısırılmış bir 
elma vardı. 

LG: Markanın logosu tam 3 farklı an-
lam taşıyor. LG harfleri, gülen yüz ve 
açma/kapama tuşu gibi görünen bir 
sembol ve bu elementler bir  Pac Man 
logosu olarak da tekrar düzenlenebi-
liyor. 

Flight Finder: Burada basit ama ze-
kice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt 
sırta veren iki tane F harfi havayolu 
şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor. 

mayı temsil ettiği için kuş simgesi 
tercih edilmiş. 

Facebook: Facebook, insanların baş-
ka insanlarla iletişim kurmasını ve 
bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan 
bir sosyal paylaşım sitesi. 4 Şubat 
2004 tarihinde Harvard Üniversi-
tesi 2006 dönemi öğrencisi Mark 
Zuckerberg tarafından kurulan Fa-
cebook, öncelikle Harvard öğren-
cileri için kurulmuştu. Daha sonra 
Boston civarındaki okulları da içine 
alan Facebook, iki ay içerisinde ül-
kedeki okullarının  tamamını kap-
sadı. İlk sene içerisinde de; Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki tüm okul-
lar Facebook’ta mevcuttu. Bugün 
dünyanın en fazla ziyaret edilen 
sitelerinden Facebook  ismini ‘pa-
per facebooks’tan alıyor. Bu form, 
Amerikan üniversitelerinde okul-
ların öğrencilerine, öğretmenlerine 
ve çalışanlarına doldurttuğu, onları 
tanıtan bir form... Facebook’un şu 
anda 1 milyar 350 milyon kullanıcı-
sı bulunmakta. 

Instagram: İnternette fotoğraf 
paylaşımı için icat edilen ve dün-
yada kısa sürede popüler olan 
Instagram’ın ilk çıkış logosu aslında 
basitçe bir fotoğraf makinesi yani 
retro kamera olup, kullanıcıların 
çektikleri fotoğrafları birbirleriyle 
paylaşmalarını hedefliyor. Bugün 
için ise  iOS ve Android platformla-
rında gelen güncelleme ile Instag-
ram da yeni ara yüzüne kavuştu. 
Eski logodan esinlenen yeni logo, 
daha çok yönlü bir kamerayı temsil 
edecek biçimde değiştirildi. Logoda 
bulunan gökkuşağı da renklendir-
meyi işaret ediyor. 

L
ogo tasarımı yaparken birçok kriter ele alınır; renk 
uyumu, sadelik, anlaşılabilirlik, marka uyumu, tüm 
materyaller üzerindeki görünümü, akılda kalıcılık, 
yaratıcılık, özgünlük vs. bunlardan sadece bazıları-
dır. Ancak logo seçiminde bazı markalar bunların 

dışında bir de logolarına ilk bakışta anlaşılamayan bazı 
anlamlar, gizli mesajlar eklemektedir. İşte teknoloji dev-
lerinin logolarında taşıdığı anlamlar.
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/İÇİNDEKİLER

44/GÜNDEM
Akıllı telefonunuzu 
satmadan önce 
içindeki verilerinizi 
silmeniz 
güvenliğiniz 
açısından oldukça 
önemli. Peki, 
verilerinizi en 
güvenli şekilde 
nasıl silersiniz?

48/İNOVASYON
Geleceği öngörerek inovatif 

tasarımlara imza atan 
markalar, çok daha 

kişiselleşmiş ve fonksiyonel 
bir yaşam vaat ediyor

40/DOSYA
Atmosfer dışına ilk çıkıldığı 

günden Ay’a gidilmesine, 
ondan Mars’a kadar uzanan 

yolda, NASA’nın kullandığı 
ekipmanları bir araya 

getirdik.
Atmosfer dışına ilk çıkıldığı günden 
Ay’a gidilmesine, ondan Mars’a kadar 
uzanan yolda, NASA’nın kullandığı 
ekipmanları bir araya getirdik.
 YAZI AYTUN ÇELEBİ

ATLANTIS STS-135
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 
malzeme ve parçaları teslim etmek-
le görevli Atlantis, Nasa'nın 30 yıl-
lık uzay mekik programın dâhilinde 
yörüngeye en son çıkan araç oldu. 
Ayrıca üretilen sondan bir önce-
ki uzay mekiği olan STS-135, son 
görevini Temmuz 2011'de gerçek-
leştirdi. Atlantis'in dış malzemesi 
1.648° C'ye kadar olan sıcaklıklara 
dayanabiliyordu. Karbon kaplama 
takviyeli kaplamalı burun kapağı, 
fırlatma, yükselme, yeniden giriş ve 
iniş esnasında karşılaşılan, sıcaklı-
ğın en yüksek seviyede olduğu aşırı 
durumlara dayanabilir. Aracın yüze-
yi, yeniden kullanım ve hafiflik ama-
cıyla tasarlanan, düşük maliyetli 
termal koruma sistemiyle kaplıdır.

ARAÇ MONTAJ BİNASI
Nasa’nın Florida’daki Kennedy Uzay 
Merkezi’nde yer alan Araç Montaj 
Binası, her biri 11,5 metre uzunlu-
ğunda ve 150 ton ağırlığındaki iki 
roket montajı yuvasına ev sahipliği 
yapmaktadır. Tesis, tüm Apollo uzay 
araçlarını oluşturmak için kulla-
nıldı. Her ikisi de NASA’nın Mars’a 
Yolculuk görevinde kullanılacak 
olan Uzaya Fırlatma Sistemi ve Ori-
on uzay aracını barındıracak şekilde 
genişletildi. Yeni kurulum, SpaceX 
gibi ticarî uzay şirketlerinin siteyi 
kullanmalarına da izin veriyor. 

AY TAŞITI
Tamamlandığı 1971 yılında 38 
milyon dolara mâl olan (günümüz-
de 225 milyon dolardan büyük bir 
miktara eşdeğer) Lunar Rovar Ve-
hicle adlı ay taşıtı, şimdiye kadar 
yapılmış en pahalı araçlardan biri-
dir. 210 kg ağırlığındadır ve Ay yü-
zeyinde hareket ederken 490 kg'lık 
yük taşıyabilecek şekilde tasarlan-
mıştır. Ay Modülü ile Ay’a başka bir 
Ay Taşıtı da gönderilmiş ve hâlen 
Ay’da durmaktadır. Sadece 17 ay 
içinde üretilen taşıt, 1971 ve 1972 
yıllarında, üç Apollo programında 
kullanıldı. Tekerlekleri, Ay'ın özel 
atmosferi, arazisi ve basıncına da-
yanacak şekilde tasarlanmış olup; 
bakırla kaplı dokuma çelik teller-
den yapılmıştır.

NASA UZAY GİYSİSİ
Playtex adlı şirketin, bir alt şirketi 
olan ILC Dover tarafından üretilen 
bu uzay giysisi, 1981’de tanıtıldı ve 
hâlen kullanılıyor. Ağırlığı (49,5 kg) 
ve hacimli yapısı aşağıyı görmeyi 
imkânsız hâle getirdiğinden, göğüs 
üzerine monte edilen kontroller, 
ters şekilde konumlandırılmıştır. Bu 
kontroller, bileğe monte bir aynay-
la görüntülenebilir. Kask, güneşten 
gelen zararlı ışınları gidermek için 
ince, altın bir katmanla kaplı bir si-
perliğe sahiptir. Çekirdek vücut ısı-
sını korumak için, sıvı soğutma ve 

NASA İLE UZAY 
YOLCULUĞU TARİHİ

İ
nsanın uzaya olan merakı belki de ilk göklere baktığı 
zamandan kalan bir miras. İlk araçları icat edip kul-
lanmaya başladığı günden beri de, bu hayalin peşinde. 
Atmosfer dışına ilk çıkıldığı günden Ay’a gidilene, on-
dan Mars’a kadar uzanan yolda, NASA’nın kullandığı 

ekipmanları bir araya getirdik.
Önce edebiyatın, sonra da bilimin peşine düştüğü uzay 
yolculuğu artık neredeyse sıradan bir konu hâline geldi. 
Sadece yörüngeye çıkabilmek için dünyanın herhangi bir 
şehrindeki orta büyüklükte bir evi satmak yeterli. Daha 
fazlası, uzay turizmine giriyor ve elbette kişisel bir serve-
ti olanları ilgilendiriyor. Biz ise, Mars’a koloni kurmanın 
tartışıldığı şu sıralar, NASA’nın uzay macerasındaki ekip-
manları, taşıtları ve teknolojileri mercek altına almaya 
karar verdik. 

Geleceği öngörerek inovatif 
tasarımlara imza atan markalar, çok 

daha kişiselleşmiş ve fonksiyonel bir 
yaşam vaat ediyor

YAZI SELİN AKGÜN

KİŞİSEL DETAYLARA HİTAP 
EDEN TASARIMLAR 

YÜKSELİŞE GEÇTİ

H
ayatın her alanında fark yaratan inovatif ürün ve 
hizmetlerle, geleceği bugünden öngörerek yaşama 
şansına sahip oluyoruz. Örneğin, beğendiğimiz bir 
kıyafeti kabinde denemek için dakikalarca bek-
lemek yerine artırılmış gerçeklik uygulamasıyla 

deneyebileceğiz. Kişiye özel verilerle tasarlanan giysiler ise 
hazır giyim sektörüne bambaşka bir boyut katacak. Bir yere 
giderken, sizi peşinizden takip edecek kişisel drone’ların 
hizmet girmesiyle, tüm getir-götür işlerinizi drone’lara yap-
tırabileceksiniz…

ARTIK YOLLAR ASFALT DEĞİL, GÜNEŞ PANELLERİ İLE KAPLANACAK

yaklaşık 2 bin adet motorlu araç tarafın-
dan kullanılacak. 2 yıllık test sürecine tabi 
tutulacak projede yolun yaklaşık 3 bin 400 
nüfuslu bir köyün sokak ışıklandırmasını 
yapmaya yetecek enerjiyi üretmesi bek-
leniyor. Fransa’nın Ekoloji Bakanı Ségolène 

Royal tarafından açılışı yapılan yol, toplam-
da 1 kilometrelik uzunluğa sahip. Güneş 
enerji panelli yolları inşa eden Colas adlı 
firmanın maliyetleri aşağı çekmenin ve 
verimliliği artırmanın yolunun ise daha 
uzun yollar yapmak olduğunu iddia ediyor.

Fransa, Normandiya’da küçük bir kasaba 
olan Tourouvre-au-Perch’de dünyanın ilk 
güneş paneli yolu açıldı. Denenen sistem-
de yol asfalt yerine tamamen panellerle 
kaplanıyor. 5 milyon avro maliyetle hayata 
geçirilen projede, yol günde ortalama 

MILANOTE İLE DAHA KİŞİSEL BİR NOT TUTMA DENEYİMİ

lanmaya zorlayabiliyor. Not tutma pazarına 
yeni dâhil olan Milanote ise bu dağınıklığın 
önüne geçmeyi ve not tutma deneyimini 
daha görsel bir boyuta taşıyarak fark yarat-
mayı amaçlıyor. Milanote da Google Keep ve 
Trello’dan alışkın olduğumuz notların kartlar 
içinde sıralandığı bir yaklaşımı içeriyor. 
Ayrıştığı nokta ise oluşturulan kartların bir 
pano düzeninde yer alması. Bu pano içinde 

herhangi bir yere taşınabilmesi ve panoya 
eklenebilen diğer öğelerle MindNote’takine 
benzer şekilde aralarında bağlantı kurulabil-
mesi olarak göze çarpıyor. Bu özelliği de 
Milanote’un farklı amaçlarla kullanılmasını 
mümkün kılıyor. Örneğin; fikirlerinizi ‘pinle-
diğiniz’ bir pinboard, notlarınızı içeren bir 
moodboard veya daha organize şekilde 
eklediğiniz bir Post-It koleksiyonu gibi….

Hayatımız hızla dijital dünyaya taşınırken, not 
tutma deneyimi de bu durumdan payını aldı. 
Klasikleşen not tutma uygulamalarındaki 
tasarım gereği, en hiyerarşik ve düzenli 
yapılar bile kendi içinde ayrışarak zamanla 
dağınık bir hale gelebiliyor. Bu düzensizlik de 
bir süre sonra bizleri bu tarz uygulamaları 
arama çubuğundan arama yapma ihtiyacı 
hissettiğimiz bir depolama sistemi gibi kul-

Akıllı telefonunuzu 
satmadan önce 
içindeki verilerinizi 
silmeniz güvenliğiniz 
açısından oldukça 
önemli. Peki, 
verilerinizi en güvenli 
şekilde nasıl 
silersiniz?

TELEFONUNUZU SATTIKTAN SONRA

UYKUNUZ KAÇMASIN!

Ne yapılabilir? 
Öncelikle dosyalarınızı silin ama 
kilit soru şu: Bir dosyayı sildiğiniz-
de saklanan veri gerçekten silini-
yor mu? Ne yazık ki hayır! Birçok 
elektronik cihazda bir dosya silmek 
demek aslında sisteme bir daha-

ki sefere dosya yazılması 
gerektiğinde önceki 

dosyanın üzerine ya-
zabileceğini söyle-

mekten ibaret... 
Fakat sonraki 
yazma işlemi 
gerçekleşince-
ye kadar veri, 
fiziksel olarak 

bit hali ile sakla-
nıyor ve gerekti-

ğinde kurtarılabilir 
durumda bulunuyor. 

Bu tür silme işlemlerine 
mantıksal silme adı veriliyor 

ve hemen tüm işletim sistemleri bu 
yöntemle çalışıyor. 

Fabrika ayarlarına dönün
2015 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre Apple ve BlackBerry cihazların-
da gerçekleştirilen fabrika ayarları-
na dönme işleminde veriler, fiziksel 
olarak geri döndürülemeyecek şe-
kilde siliniyor. Fakat çoğu Android 
işletim sistemli cihaz bu kadar şanslı 
değil, fabrika ayarlarına dönüldük-

ten sonra bile veri kurtarılabiliyor. 
Araştırmacılara göre bunun nedeni, 
‘Apple ve BlackBerry’nin donanımları 
üzerinde daha çok kontrol sahibi ol-
ması’ olarak açıklanıyor.

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? 
Bahsettiğimiz gibi iOS kullanıcıları 
için fabrika ayarlarına dönmeleri ye-
terli. Fakat Android kullanıcıları ne 
yapmalı? Verinin tekrar kurtarıla-
bilmesini engellemenin en basit yolu 
fabrika ayarlarına döndürmeden 
önce cihazı şifrelemek... Bu şekilde 
birileri cihazın fiziksel kopyasını bile 
oluşturabilse üzerindeki bitler hiçbir 
şey ifade etmeyecektir. Tüm bunlar, 
cihazı yeni satın alan ya da kullanan 
kişi için, cihazın kullanımı açısından 
da sorun oluşturmayacaktır. 

Şifreleme nasıl yapılır?
Android cihazınızı şifrelemek için 
Ayarlar>Güvenlik>Şifreleme menü-
süne gidebilirsiniz. Ayrıca sıfırlama 
seçenekleri de Ayarlar>Yedekleme 
& Sıfırlama>Fabrika ayarlarına sı-
fırla menüsünde bulunuyor. 

Kartları unutmayın!
Son olarak da SIM Kart ve Micro SD 
kartları da çıkarmayı unutmayın. 
Bu şekilde cihazı gerçekten temiz-
lemiş ve kişisel verileri korumuş 
olursunuz.

G
ünümüzde akıllı telefonlar 
kişisel cihazlara dönüşmüş 
durumda. Cihazlar; kredi 
kartı bilgileri, fotoğraflar, 
yer bilgisi içeren datalar ya 

da çeşitli hesaplara ilişkin oturum 
açma şifreleri gibi kişiye özel önem-
li verileri barındırabiliyorlar. Bu ve-
rilerin siber suçlular açısından çok 
kıymetli olabileceğine dikkat çeken 
ESET Güvenlik Uzmanı Denise Gi-
usto Bili, yenisini aldığı için eski ci-
hazını elden çıkarmak isteyenlere, 
siber ihlallerin önlenebilmesi adına, 
tavsiyelerde bulundu. 
Genç ve teknoloji meraklısı nüfusun 
da katkısıyla özellikle Türkiye’de 
çok sık telefon veya tablet yenile-
niyor, değiştiriliyor. Ancak pek çok 
kez kullanıcılar, elden çıkarmaya 
çalıştıkları cihazın içindeki veri-
lerin yabancıların eline geçmesini 
önemsemiyor veya dikkat etmiyor. 
Oysa günümüzün akıllı telefonları, 
kullanıcıya ilişkin çok fazla kişisel 
bilgi taşıyor.

Telefonda nelere 
ulaşılabilir?
Alışveriş, banka-
cılık ve sosyal 
ağ gibi uygu-
lamaların he-
sapları, kredi 
kartı bilgileri, 
kişisel bilgi-
ler, fotoğraf-
lar, videolar, 
yer bilgisi içeren 
görseller, fatura 
detayları, web gezinme 
geçmişi, Wi-Fi bağlantı geç-
mişi, çeşitli hesaplara ait oturum 
açma bilgileri... Bu liste daha da 
uzatılabilir. Tüm bu veriler, bir si-
ber suçlunun, cihaz sahibi veya ya-
kınlarına karşı saldırı düzenlemesi 
için yeter de artar bile. Hatta yanlış 
ellere düşecek olursa bu bilgiler 
gasp, sahtecilik ve cihazın sahibine 
yönelik şantajla bile sonuçlanabilir. 
Dolayısıyla önlem alınması, kullanı-
cılara geceleri daha rahat uyku sağ-
layacaktır. 
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LENOVO, GÖZÜNÜ AKILLI TELEFON VE 
SUNUCU PAZARINA DİKTİ
Sunucu alanında ve Moto markası ile telefon pazarında hızla 
büyüyen teknoloji devi Lenovo, 2016 yılının son çeyreğine ait 
mali rapor verilerini açıkladı. Bilgisayar pazarında %22.4 ora-
nında rekor pazar payı ile dikkat çeken Lenovo’nun CEO’su 
Yang Yuanqing ilk değerlendirmesinde teknoloji devinin per-
formansından memnun olduğunu belirtti ve açıklamasında, 
“Şirketimizin PC alanındaki güçlü duruşu bu çeyrekte de 
devam ediyor. Mobil ürünler alanındaki işlerimiz ise iyi bir 
gelişim gösterdi. Sunucu alanında ise şu an yürürlükte olan bir 
gelişim planımız var. Sunucu ve mobil ürünler alanında oturt-
maya çalıştığımız sistemin karlı bir büyüme süreci sergileye-
ceğinden eminiz.” ifadelerini kullandı.

YEDİ YAŞINDAKİ CHLOE'NİN GOOGLE'A 
İŞ BAŞVURUSU
Yedi yaşındaki girişimci Chloe, Google CEO'suna bir mektup yazarak 
bir gün orada çalışmak istediğini söyledi. Küçük kız "Sevgili Google 
patronu" diye başlayan mektubuna "Adım Chloe ve büyüyünce 
Google'da çalışmak istiyorum. Bir de çikolata fabrikasında çalışmak 
ve Olimpiyatlar'da yüzmek istiyorum" diyerek devam ediyor ve 
babasıyla Google hakkında konuştuklarından bah-
sediyor. Chloe, bilgisayarları sevdiğini ve iyi bir 
öğrenci olduğunu anlattıktan sonra mek-
tubunu "Mektubu okuduğunuz için 
teşekkürler. Daha önce sadece birine 
daha mektup göndermiştim, o da Noel 
babaydı." diyerek bitiriyor. Chloe mek-
tubunda ayrıca babasının Google'da 
çalışırsa ofisinde go kart ve kaydıraklara 
binebileceğini söylediğini anlatıyor. 
Küçük kızın Google ofislerinin fotoğrafla-
rında kaydırak ve go kart araba yarışı oyunlarını 
görmesi de mektubuna ilham verdi. 
Google'ın CEO'su Chloe'ye, "Mektubun için teşekkürler, bilgisayarları 
ve robotları sevmene sevindim ve umarım teknoloji hakkında bir şeyler 
öğrenmeye devam edersin. Bence çok çalışmaya ve hayallerinin peşin-
den gitmeye devam edersen - Google'da çalışmaktan Olimpiyatlar'da 
yüzmeye - istediğin her şeyi başarabilirsin. Okulu bitirdikten sonra 
yapacağın iş başvurusunu dört gözle bekliyorum!" yazdı.

MEDİA MARKT’IN MAĞAZA YATIRIMLARI 
DEVAM EDİYOR
Media Markt, Türkiye’nin açık ara lider tüketici elektroniği perakendeci-
si olma hedefiyle, 16 Şubat’ta Antalya Terracity AVM’de kentteki ikinci, 
Türkiye’deki 46. mağazasını hizmete açtı. Tüketiciler tarafından yoğun 
ilgi gören mağazada, açılışa özel fırsatlar sunuluyor. Media Markt İcra 
Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Media Markt olarak 2016’da olduğu 
gibi 2017’de de mağaza sayımızı artırarak yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz. Rakipsiz fiyatlarımızı, cazip kampanyalarımızı, ürün çeşitliliğimizi ve 
hizmet kalitemizi, müşterilerimizin beklenti ve görüşlerini merkeze alan 
vizyonumuz gereği tüketicilerimiz nerede, nasıl alışveriş yapmak isti-
yorlarsa orada onlarla buluşuyoruz. Şehirdeki ikinci mağazamızla 
Antalyalı tüketicilerimizin yüzünü güldüreceğiz.” dedi. 

MİLYONLARA 'YILAN' OYNATAN NOKİA 
3310 GERİ DÖNÜYOR
84 x 48 piksel çözünürlüklü siyah beyaz ekranına rağmen dünya 
çapında 126 milyon satan efsanevi cep telefonu Nokia 3310, ilk kez 
piyasaya sürülmesinden 17 yıl sonra geri dönüyor. HMD Oy Global 
adındaki Finlandiyalı imalat şirketi, Şubat ayının sonunda klasik 3310 
modelinin yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor. 
Sağlamlığı ve uzun pil ömrüyle büyük bir kitlenin sevgisini kazanan 
3310'un yeni versiyonunun orijinal modele ne kadar benzeyeceği 
bilinmiyor. Ancak yeni telefonun 75 dolar gibi bir fiyata satılacağı 
söyleniyor. Daha kırılgan yapıda olan akıllı telefonlarla karşılaştırıla-
rak internet kullanıcılarının sağlamlığını övdüğü 3310, en çok da 90'lı 
yıllarda bağımlılık haline gelen 'Yılan II' oyunuyla anılıyor. 
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YANDEX, PARK YERLERİNİ GÖSTERECEK
Sürücülerin trafikteki en büyük problemlerinden biri olan park 
yeri bulma sorununa Yandex Navigasyon çözüm getirdi. İlk 
olarak İstanbul’da başlayan hizmet kapsamında, Yandex Navi-
gasyon kullanıcıları bundan böyle güncel trafik bilgileri ve 
alternatif rotalarla birlikte en yakın park yerlerini de harita 
üzerinde görebilecek. Park yerleri özelliğiyle eş zamanlı olarak 
Yandex Haritalar’da İstanbul’ da 14 binden fazla noktayı kap-
sayan önemli bir güncelleme yapıldı. Yandex Navigasyon’da 
varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen “P” butonuna 
tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark 
seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi oldu-
ğunu görebilecek. 

2016'NIN İNTERNETTE EN SIK 
KULLANILAN ŞİFRELERİ
10 milyon şifreyi incelediğini söyleyen siber güvenlik şirketi 
Keeper'ın verilerine göre, 2016 yılında en çok kullanılan 25 şifre 
sırasıyla; 123456, 123456789, qwerty, 12345678, 111111, 
1234567890, 1234567, password (şifre), 123123, 987654321, 
qwertyuiop, mynoob, 123321, 666666, 18atcskd2w, 7777777, 
1q2w3e4r, 654321, 555555, 3rjs1la7qe, google, 1q2w3e4r5t, 
123qwe, zxcvbnm, 1q2w3e idi. Listede oldukça basit şifrelerin 
yanında yer alan bu karışık şifreler aslında spam robotları tarafın-
dan kullanılıyor. Siber güvenlik üzerine blog yazan Graham Cluley, 
bu şifrelerin forumlarda oluşturulan sahte hesaplardan alındığını 
söylüyor. Bu spam hesaplar genelde sahte ilaçlar ve zayıflatıcı 
haplar satmak gibi işler yapan dolandırıcılar tarafından kullanılıyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 7 TELEFONLARININ 
PATLAMA NEDENİ KESİNLEŞTİ
Samsung'un Galaxy Note 7 telefonlarına ilişkin başlattığı inceleme 
sonucunda telefonların aşırı ısınarak yanmasının nedeninin kusurlu 
piller olduğu bulundu. Samsung, telefonların pillerinden başka bir 
sorunu olmadığını kaydetti. Güney 
Koreli teknoloji devi Samsung, yaptığı 
bir yazılı açıklamayla, "Araştırmacılar 
Note 7 olaylarının nedeninin piller 
olduğu sonucuna vardı." dedi. Bulgu-
lar, sorunun pillerin içerisindeki 
yetersiz yalıtım maddesinden kay-
naklandığını gösteriyor. Bir diğer 
sorun ise pillerin tasarımının, içindeki 
elektrodların güvenli bir şekilde yer-
leştirilmesine olanak sağlamaması. 
Eylül ayında Samsung, aşırı ısınma ve 
patlama şikâyetleri nedeniyle 2,5 
milyon telefonu geri toplatmaya baş-
lamıştı. Tamamlanan bu işlemin 5,3 
milyar dolara (yaklaşık 20 milyar Türk 
Lirası) mâl olduğu ve firmaya güveni 
olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

SAHTE BİR HABER BÜTÜN BİLGİLERİNİZİ 
ELE GEÇİREBİLİR
Yıllarca e-posta ve anlık mesajlaşma yoluyla kullanıcıları tehdit eden 
siber suçlular için sahte haberler, kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar ve 
diğer saldırılar için yeni bir ulaşım mekanizması haline geldi. Sahte haber 
siteleri, çevrimiçi reklam gelirlerini artırmak için mümkün olduğunca çok 
ziyaretçi çekecek şekilde tasarlanıyor. Ancak bu siteler, masum kullanı-
cıları kimlik hırsızlığı, kötü amaçlı yazılımlar ve DoS ataklarının kurbanla-
rı haline de getirebiliyor. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya 
sitelerinin sahte haber içeriklerinin çok hızlı bir şekilde yayılmasına ve 
görüntülenmesine yardımcı olması ise bu içerikleri güvenlik ve gizlilik 
açısından endişe verici yapıyor. Her ne kadar Facebook ve Google gibi 
şirketler sahte haber içerikleri konusunu çözmek için adımlar atsalar da 
problem çok yaygın ve ciddi güvenlik tehditleri yaratıyor. 

12               MART 2017
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TÜRKİYE’NİN İLK 
5G MÜKEMMELİYET 
MERKEZİ KURULDU
Türk Telekom’un araştırma ve geliştirme alanında 
faaliyet gösteren iştiraki Argela tarafından 
tasarlanan ve milli 5G teknolojilerinin 
geliştirmesi amacıyla faaliyet gösterecek olan 5G 
Mükemmeliyet Merkezi açıldı. 

Türk Telekom’un, ülkenin 2023 he-
deflerine giden yolda ileri teknoloji-
ler geliştirme vizyonu çerçevesinde 
hayata geçirilen 5G Mükemmeliyet 
Merkezi; ekonomi, teknoloji ve gü-
venlik açılarından milliliğin kritik 
olduğu “iletişim altyapılarını tam ba-
ğımsızlığa ulaştırma misyonunu” da 
üstlenmiş durumda. Bu merkez, Türk 
Telekom’un Argela çatısı altında, 5G 
teknolojilerini geliştirmenin yanın-
da, geliştirilen teknolojileri ticari 
kullanıma sunmayı ve dünyaya ihraç 
etmeyi de amaçlıyor. Bunun yanı sıra, 
Türkiye’nin bu teknolojilerde dışa ba-
ğımlılığını azaltarak cari açığına ve 
dolayısıyla Türkiye ekonomisine kat-
kıda bulunmak da öncelikli hedefler 
arasında yer alıyor. 5G Mükemmeliyet 
Merkezi; ABD Silikon Vadisi’nde bu-
lunan ve küresel teknoloji devlerinin 
de birlikte çalıştığı Open Networking 
Lab. ile de yakın ve aktif bir iş birliği 
içinde çalışıyor. Bu iş birliği ile çift 
yönlü bir teknoloji transferi de söz ko-
nusu olacak. 

Başbakan Yıldırım: “Teknoloji 
üreten ülke olacağız”
5G Mükemmeliyet Merkezi’nin açılı-
şında konuşan Başbakan Binali Yıldı-
rım 5G konusunda yapılan çalışmaları 
da değerlendirdi. Başbakan Yıldırım, 
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5
G Mükemmeliyet Merkezi-
nin açılışı, Başbakan Binali 
Yıldırım, Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın ka-
tılımı ile gerçekleştirildi.
5G Mükemmeliyet Merkezi, 
Türkiye’nin 5G üzerine teknoloji üre-
ten ve ihraç eden bir ülke olmasına 
katkı sağlama amacıyla faaliyet gös-
terecek. Merkez, 2023 hedeflerine 
giden yolda ileri teknolojiler geliştir-
me vizyonu çerçevesinde, iletişim alt-
yapılarını millileştirecek büyük bir 
adım olarak nitelendiriliyor. 
5G teknolojilerinin geliştirilmesinin 
yanında, milli iletişim teknolojile-
rinin kalbi olacak projelerin geliş-
tirilmesinde etkin rol oynayacak 
Türkiye’nin ilk “5G Mükemmeliyet 
Merkezi” Türk Telekom ve Türk Te-
lekom iştiraki Argela’nın ortak giri-
şimi ile Ankara’da açıldı. Türkiye’nin 
ilk 5G mükemmeliyet merkezi niteli-
ğinde olan ve dünya standartlarında 
bir laboratuvar olarak tasarlanan 
Merkez, Türkiye’nin 5G üzerine tek-
noloji üreten ve ihraç eden bir ülke 
olması yolunda milat sayılabilecek 
bir adım olarak nitelendiriliyor. 
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me özellikleri sağlayan ve iletişim 
altyapılarını akıllı hale getiren ya-
zılım ağırlıklı teknolojilere odak-
landıklarını söyledi. Kaytaz açık-
lamasını şu sözleri ile sürdürdü: 
“5G teknolojileri üzerindeki çalış-
malarımızda kendimize üç önemli 
hedef koyduk. Bunlardan ilki, 5G 
konusunda uluslararası düzeyde 
kabul görmüş bir teknoloji şirke-
ti olmak. İkincisi, bu teknolojileri 
kullanarak milli ve güvenlikli ileti-
şim altyapılarının geliştirilmesine 
katkıda bulunmak. Üçüncüsü ise, 
geliştirdiğimiz bu özgün teknolo-
jilerin ülke içinde ve uluslararası 
arenada kurduğumuz ekosistem 
vasıtasıyla büyük ölçekli projeler-
de bugünden uygulanmasını sağla-
mak. Bu kapsamda 5G teknolojileri 
alanında geliştirdiğimiz ProgRAN 
ile dünya genelinde kullanılacak 
5G uyumlu baz istasyonlarını tasar-
lıyor ve 5G’nin standartlarını LTE 
lansmanı öncesinden itibaren kod-
luyoruz. ProgRAN teknolojisi için 
ABD Patent ve Marka Ofisine bugü-
ne kadar 28 adet patent başvurusu 
yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. 
Bu noktada başarılarımızın küre-
sel düzeyde takdir topladığının da 

altını çizmek isterim. ProgRAN ile 
teknoloji sektörünün en büyük or-
ganizasyonlarından biri kabul edi-
len MWC 2017 kapsamında düzen-
lenen Küresel Mobil Ödülleri’nde, 
“LTE’nin 5G’ye Evrimine Üstün 
Katkı” kategorisinde finale kala-
rak dünya devleri ile birlikte en iyi 
5 proje arasında yer alma başarısı 
gösterdik. Bunun yanı sıra Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 
başlatılan; ağ altyapısını millileş-
tirecek, siber güvenlik önlemleri 

artırılmış, esnek ve programlana-
bilir bir altyapı sağlayacak MİLAT 
projesini gerçekleştiriyoruz; milli 
baz istasyonu ULAK projesinde ise 
önemli sorumluluklar üstleniyo-
ruz. Tüm bu gelişmeler ve yaptığı-
mız patent başvuruları, 5G alanın-
da uluslararası ölçekte önemli bir 
yere geldiğimizin de en somut gös-
terge niteliğinde. Çalışmalarımızın 
sonuçlarını bu şekilde görmek, ge-
leceğe daha güvenli bakmamız için 
bize güç veriyor. 

2015 yılında 4G ile zaman kaybetme-
mek için 5G’ye geçmek kararı verdik-
lerini hatırlatarak ara kademe olarak 
4.5G ile işe başladıklarını ve şu anda 
da 5G’ye hazırlık çalışmalarını açılışı 
yapılan mükemmeliyet merkezin-
de başlattıklarını söyledi. Başbakan 
Binali Yıldırım konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bugün burada açılışını ger-
çekleştirdiğimiz 5G Mükemmeliyet 
Merkezi’nde yapılacak çalışmalar, 
teknoloji testleri ve bunlardan elde 
edilecek başarılı sonuçlarla, ülkemiz 
uluslararası arenada daha fazla söz 
sahibi olacak. Teknolojiye daha fazla 
yatırım yapan, teknolojinin kullanıcısı 
değil aynı zamanda geliştiricisi ve üre-
ticisi olan Türkiye, yakın gelecekte 5G 
teknolojilerinin lider üreticilerinden 
biri olacak.” 

Bakan Arslan: “Türkiye sıçrama 
yaşayabilir” 
Bakan Arslan ise, konuşmasında, 
yapılan her işte, atılan her adımda 
yolun, bilgiye ve bilişime çıktığını 
belirterek, bilginin üretilmesi, pay-
laşılması ve bilgiye erişimdeki hızın 
yüksek olması nedeniyle insanlığın 
adeta bir bilgi taarruzuyla karşı kar-
şıya olduğunu söyledi.

Bilgiyi üretmeyen, ürettiği bilgi-
yi ürüne dönüştüremeyen ve bunu 
dünyaya pazarlayamayan ülkelerin 
gelişmelerinin, kalkınmalarının 
mümkün olmadığına dikkati çeken 
Arslan, "Başka ülkelerin teknoloji-
lerini kullanmak, ülke kaynakları 
açısından da ülke çıkarları açısın-
dan da sürdürülebilir bir durum 
değil. Bu noktada biz bilgi teknoloji-
leri sektörümüzün, geleceğini yerli 
üretim, yüksek teknoloji ve küresel 
marka başlıkları altında ele alıyo-
ruz. Bilişim sektörünü, bu üç fazda 
başarıya ulaştırabilirsek, Türkiye, 
bu sektörden elde edeceği geliri ar-
tırdığı gibi ihracatta çok büyük bir 
sıçrama yaşayabilir." diye konuştu.

Doany: “Türkiye’nin teknolojiyi 
ihraç eden bir ülke olacak” 
Açılışta konuşan Türk Telekom 
CEO’su Dr. Paul Doany, Argela 5G 
Mükemmeliyet Merkezi’ni yeni 
nesil mobil teknolojilerin gelece-
ği için inşa ettiklerini belirterek 
sözlerine şöyle devam etti: “5G Mü-
kemmeliyet Merkezi’ni Başbakanı-
mızın katılımı ile hayata geçirmek-
ten onur duyuyoruz. Merkezimiz, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da işa-

ret ettiği üzere Türkiye’nin sadece 
teknoloji tüketen değil, aynı za-
manda üreten ve hatta ihraç eden 
bir ülke olarak konumlanması için 
çalışacak. Türk Telekom olarak biz 
de bu amaç için çalışıyoruz. Mer-
kezimiz, bu amaç doğrultusundaki 
kararlılığımızın da en somut gös-
tergesi. 5G Mükemmeliyet Merke-
zi, milli 5G teknolojilerini geliştir-
menin yanı sıra, siber güvenliğinin 
ve iletişim altyapılarının millileş-
tirilmesi için de hizmet verecek. 
Merkezimiz, uluslararası teknoloji 
şirketleri için rol model, üniver-
siteler ve öğrenciler için de cazip 
bir araştırma sahası olacak. Argela 
mühendislerinin yanı sıra 13 farklı 
üniversiteden 30’dan fazla öğretim 
üyesinin iş birliği ile faaliyetlerini 
sürdürecek olan Merkez, 5G üze-
rine projesi olan girişimci, öğrenci 
ve akademisyenlere, projelerini 5G 
altyapıları üzerinde test ederek ge-
liştirme imkânı da sunacak.”

Bülent Kaytaz: “Standartları 
belirliyoruz” 
Argela CEO’su Bülent Kaytaz ise, 
son 5 yıldır, 5G sistemlerine prog-
ramlanabilme ve kontrol edilebil-

MİLLİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

Milli 5G teknolojilerinin geliştirilmesi ve 
5G’ye geçiş sürecini milli imkânlarla ve 
kaynaklarla yönetmek üzere hayata geçi-
rilen 5G Mükemmeliyet Merkezi’nde 
geliştirilen teknolojileri, mevcut LTE altya-
pısı ile ülke çapındaki bilgi ve iletişim tek-
nolojileri altyapısına uygulamak da 
mümkün olacak. Merkezde bu kapsamda 
ilk etapta; ağ altyapısını millileştirmek 
üzere geliştirilen MİLAT, milli baz istasyonu 
ULAK, programlanabilir radyo erişim ağı 
ProgRAN, entegre kamu iletişim platfor-
mu Argela EKİP ve ağların performansının 
analizi ADLS-LTE Bonding (birleştirme) 
yetenekleri, gerçek sistemler üzerinde 
çalışacak şekilde ziyaretçilere gösteriliyor. 
5G teknolojileri için ulusal ve uluslararası 

düzeyde test ve entegrasyon platformu 
5G Mükemmeliyet Merkezi, geliştirilen 
milli projeler için gerçek ve canlı sistemler 
üzerinde test ve demo imkânı sunan bir 
platform olmayı; ilerleyen dönemlerde ise 
5G konusunda birlikte çalışabilirlik, sertifi-
kasyon ve eğitim merkezi olarak da hiz-
met vermeyi hedefliyor. 
Uluslararası arenada gerçekleştirilen 5G 
çalışmalarına laboratuvar, operatör ve üre-
ticilere kolay erişim sağlanmasına da katkı 
sunacak olan 5G Mükemmeliyet Merke-
zi’ndeki çalışmalar, dünya çapında geniş bir 
ekosistem içinde geliştirilerek tüm ülkenin 
faydasına sunulacak. Ayrıca teknoloji 
transferi gibi yöntemler ile de teknoloji ihra-
catına yönelik önemli katkılar sağlayacak.



P
osta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.), ülke-
mizin ev sahipliğinde 11-18 
Şubat 2017 tarihleri arasın-

da gerçekleşen “EYOF 2017 Erzu-
rum Avrupa Gençler Olimpik Kış 
Oyunları” kapsamında spor konulu 
pul sergisi düzenledi. 
12-18 Şubat 2017 tarihleri arasın-
daki sergi süresince 
“EYOF 2017 Erzurum 
Avrupa Gençler Olim-
pik Kış Oyunları”, 
Spor Konulu Pul Ser-
gisi 12-18.02.2017 
Erzurum” ve spor 
müsabakalarının ya-
pıldığı 13-17 Şubat 
2017 tarihleri ara-
sında 9 ayrı spor dalı-
na ait “EYOF 2017 Erzurum Avru-
pa Gençler Olimpik Kış Oyunları 
13-17.02.2017 Erzurum” ibareli 
özel tarih damgaları kullandırıldı. 
Özel tarih damgaları, sergi alanı 
olan “Oyunlar Köyü Sosyal Alanı 
Atatürk Üniversitesi Kazım Kara-
bekir Öğrenci Yurdu Teknokent/
Erzurum” adresinde ve Erzurum 
PTT Merkez Müdürlüğü’nde kul-
landırıldı.

Koleksiyonlara katkı
Konuya ilişkin özel tarih damgalı zarf-
lar 2 TL bedelle www.filateli.gov.tr ad-
resinde ve filateli cep uygulamasında 
satışa sunuldu. Bunun yanında, “EYOF 
2017 Erzurum Avrupa Gençler Olim-
pik Kış Oyunları" konulu 2X1,60TL, 
3,70TL bedelle 3 puldan oluşan Anma 
Serisi (54x54mm boyutunda), söz ko-

nusu pula ait 7,75 TL 
bedelle ilk gün zarfı 
(210X140mm boyu-
tunda), içerisinde; 3 
puldan oluşan Anma 
Pulu serisi, İlk gün Zar-
fı ve 9 puldan oluşan 
(9X1,60TL değerinde) 
Seri Numaralı Anma 
Bloğu (95x140 mm 
boyutunda) ile 2 adet 

(1,60TL,3,70TL değerinde) Pul Baskılı 
Posta Kartının (155X105mm boyu-
tunda) yer aldığı Portföy 40,00TL be-
delle PTT İşyerlerinde, Şirket ait www.
filateli.gov.tr web adresinde ve filateli 
cep uygulamasında satışa sunuldu.

Mobil araç hizmet verdi 
Atatürk Üniversitesi Oyunlar köyü 
dâhilinde PTT Mobil aracı hizmet da 
tüm katılımcılara hizmet verdi.

/PTT

ERZURUM’UN BAŞARILI EV SAHİPLİĞİ

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları 
(EYOF), genç sporcular için büyük 
öneme sahiptir. Bu spor etkinliği Yaz 
ve Kış Oyunları olmak üzere her iki 
yılda bir ve tekli yıllarda düzenlen-
mektedir. Uluslararası düzeyde 
önemli organizasyonlara ev sahipliği 
yapan; mimarisi, tarihi yapısı, doğal 
güzellikleri ve Palandöken dağlarıyla 
tam bir kış şehri olan Erzurum, EYOF 
2017 Erzurum Avrupa Gençler Olim-
pik Kış Oyunları kapsamında gelece-
ğin olimpiyat şampiyonlarını ağırladı. 
Bu önemli etkinlik, Alp disiplini, biath-
lon, kayaklı koşu, kar kayağı, kayakla 
atlama, curling, buz hokeyi, sürat 
pateni ve artistik patinaj olmak üzere 
9 farklı branşta gerçekleştirildi.

PTT’DEN KIŞ 
OLİMPİYATLARI İÇİN 
ÖZEL PUL SERGİSİ
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Bakan Ahmet Arslan: “Demiryolu sektörüne 
yaklaşık 60 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılında 
10 bin 959 km olan demiryolu ağını 12 bin 532 
kilometreye çıkardık. Mevcut demiryolu hattının 
neredeyse tamamını yeniledik. Ülkemizi 
Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci Yüksek Hızlı Tren 
kullanan ülkesi yaptık.”

/DEMİRYOLLARI

nomik olarak şekillenmesinde mi-
lat teşkil etti. 1856’dan 1923 yılına 
kadar Osmanlı Dönemi’nden 4.136 
kilometrelik demiryolu Cumhuriyete 
miras kaldı. Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk döneminde ise demiryo-
lu seferberliği başlatılarak, yüzde 80’i 
coğrafik koşulların sert olduğu doğu 
bölgesinde olmak üzere yaklaşık 3 
bin kilometre demiryolu inşa edildi. 
1950 yılına kadar toplam 3 bin 764 
kilometre demiryolu ağına ulaşıldı. 
Hatta bu dönemde demiryolları, ge-
lişmeyi ve kalkınmayı kuşatan, bütün 
sosyal yönleriyle bir modernleşme 
projesi olarak ele alındı.
Ancak hepimiz biliyoruz ki; demir-
yolu hamlesi maalesef 1950 yılından 
sonra büyük oranda yavaşladı. 1951-
2003 yılları arasında yılda ortalama 
18 kilometre olmak üzere toplam 
945 kilometre demiryolu yapılabildi. 
Bunun sonucu olarak da tabi ki de-
miryollarımız mevcut sistemini dahi 
koruyamadı, taşıma payı yolcuda yüz-
de 2’ye yükte ise yüzde 4’e kadar düş-
tü. Dolayısıyla ülkemizde karayoluna 
dayalı sağlıksız bir ulaşım sistemi de 
ortaya çıkmış oldu. 

T
ürk halkı son yıllarda de-
miryolu ile yeniden tanıştı. 
Ankara-Konya arasındaki 
Yüksek Hızlı Tren hattının 
devreye alınması ile başla-

yan bu süreç, şimdilerde yeni hatların 
açılması ile devam ediyor. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Türkiye’nin demiryoluna 
yaptığı yatırımlar, kısa ve uzun vade-
de yapılacak yatırımlarla ilgili önemli 
açıklamalarını Bağlantı Noktası’na 
yaptı. Bakan Arslan’ın sorularımıza 
verdiği yanıtlar şöyle:  

 Demiryollarında özellikle son 
yıllarda önemli bir değişim yaşandı. 
Bununla ilgili değerlendirmenizi 
alabilir miyiz? 
Demiryolları, bu topraklar için hiçbir 
zaman sadece bir ulaşım aracı olmadı. 
Anadolu’ya tren 161 yıl önce 1856’da 
İzmir’den kapkara dumanıyla ‘güzel 
bir geleceğin’ çığlıklarını haykırarak 
girdi. Kısacık bir yoldu belki fakat 
upuzun bir serüvenin de başlangıcı 
oldu insanlarımız için. Keza bu serü-
ven, Anadolu coğrafyasının iklimini 
değiştirerek sosyal, kültürel ve eko-

/DEMİRYOLLARI
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"Demiryolları, bu 
topraklar için hiçbir 
zaman sadece bir 
ulaşım aracı olmadı. 
Anadolu'ya tren 161 
yıl önce 1856'da 
İzmir'den kapkara 
dumanıyla 'güzel bir 
geleceğin' çığlıklarını 
haykırarak girdi. 
Kısacık bir yoldu 
belki , fakat upuzun 
bir serüvenin de 
başlangıcı oldu 
insanlarımız için. "



motorunu üretmenin gururunu yaşı-
yoruz. “TLM6V185” adıyla 6 silindirli 
yaklaşık 700 kW gücünde ve 850 bey-
gir güce sahip geliştirilen dizel moto-
rumuz, tüm testlerden başarı ile geç-
miş bulunuyor. Şu anda TÜLOMSAŞ, 
motorun seri üretimine geçebilecek 
durumda ve motorun ticarileşmesine 
yönelik çalışmalarını yapıyor. 
Yeni nesil olarak ortaya çıkan bu di-
zel motor; güç ve özellik olarak ülke-
mizin küçük motor konseptini kar-
şılayabilecek düzeyde. Demiryolu 
manevra lokomotiflerinde ve enerji 
sektöründe jeneratör seti olarak da 
kullanılabilecek. Ayrıca tank motoru 
gibi savunma sanayi projeleri için de 
bir sinerji oluşturacak.
Hiç şüphesiz ilk milli dizel motoru-
muz daha güçlü ve bölgesinde lider 
bir Türkiye için önemli bir adım ola-
cak. Türkiye’yi motor üretiminde 

 Sizin demiryollarının 
altyapısından sorumlu genel 
müdürlük ve şu anda da 
Bakanlık yaptığınız süreçte 
demiryollarımızda neler değişti?
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
Ulaştırma Bakanı, benim de Demir-
yolları Limanlar ve Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü (DLH) olduğumuz 
dönem sonrasında demiryollarımızda 
büyük bir değişim süreci başladı. Keza 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın liderliğinde hüküme-
timiz demiryollarını sürdürülebilir 
kalkınma hamlelerinin en önemli 
halkalarından biri olarak görmüş ve 
demiryolu yatırımlarına büyük önem 
vermiştir. Yüksek hızlı tren projele-
ri, mevcut sistemin modernizasyonu, 
ileri demiryolu sanayinin geliştiril-
mesi ve yeniden yapılanma hedefleri 
doğrultusunda son 14 yılda sektörü-
müze çok önemli kaynak ayrıldı.
Bu süreçte demiryolu sektörüne yak-
laşık 60 milyar lira yatırım yaptık. 
2003 yılında 10 bin 959 km olan de-
miryolu ağını 12 bin 532 kilometreye 
çıkardık. Mevcut demiryolu hattının 
neredeyse tamamını yeniledik. Ülke-
mizi Avrupa'nın 6'ncı dünyanın 8'inci 
Yüksek Hızlı Tren kullanan ülkesi yap-
tık. Lojistik köy projelerini başlattık. 
Yerli sanayimizi kurduk. Demiryol-
larında serbestleşme hamlesini baş-

lelerinde yüksek yerlilik oranlarının 
istenmesi Türkiye’deki demiryolu 
sanayisinin ve yan sanayisinin geliş-
mesine çok büyük katkıda bulundu.  
Eskişehir’de Lokomotif ve Motor 
Fabrikası, Adapazarı’nda Hızlı Tren 
Fabrikası, Çankırı’da Hızlı Tren Ma-
kas Fabrikası, Sivas’ta Modern Be-
ton Travers Fabrikası, KARDEMİR’de 
dünya standartlarında ray üretimi, 
Erzincan’da yabancı sermaye yatırımı 
ile Ray Bağlantı Elemanı Fabrikası ile 
üretimlerimizi başlattık. Şu anda da 
ülkemizde yaptığımız yatırımların 
büyük kısmı bu fabrikalarda üretilen 
ürünler ile yapılıyor. Hatta demiryolu 
sektöründe kullanılan tüm ekipman-
ları artık kendimiz üretiyoruz. Yük-
sek hızlı trenlerimizi de kendimiz 
üretmek için çalışmalar yapıyoruz. 
Şimdi ise Eskişehir TÜLOMSAŞ tesis-
lerinde üretilen tamamen yerli dizel 

lattık. Kısacası demiryollarını olması 
gerektiği noktaya taşıdık. Halen 3 
bin 713 kilometre yeni demiryolunun 
inşasına devam ediyoruz. Planımız 
2023 yılına kadar 3 bin 500 kilometre 
yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometre hızlı 
ve 1.000 kilometre konvansiyonel de-
miryolu inşa ederek 25 bin kilometre 
demiryolu uzunluğuna ulaşmak. 

 Hızlı tren hatlarında yakın 
zamanda hangi illerin bağlanması 
amaçlanıyor? 
Biraz önce de bahsettiğim gibi Yük-
sek Hızlı Trenlerimizin ilk olarak 
2009 yılında Ankara-Eskişehir hat-
tında başlayan serüveni, 2011’de açı-
lan Ankara-Konya ve 2014’te hizme-
te giren Ankara-İstanbul hatları ile 
devam etti. Bu 3 güzergâh ile bin 213 
kilometre YHT hat uzunluğuna ulaş-
mış bulunuyoruz. Bu hatlarda An-
kara, İstanbul, Eskişehir, Konya’nın 
yanı sıra Bilecik, Sakarya, Kocaeli 
kentlerimizde yaşayan yaklaşık 28 
milyon vatandaşımız da yani nüfu-
sumuzun yüzde 33’ü YHT konforu ve 
hızından yararlanır hale geldi. Ana 
hedeflerimizden biri ise bu oranı ilk 
etapta yüzde 52’ye kadar çıkarmak.
Bu kapsamda da Ankara-Afyonkara-
hisar-Uşak-Manisa-İzmir ve Ankara-
Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı 
Tren Hatları ile Bursa-Bilecik, Konya-
Karaman, Mersin-Adana-İncirlik-Top-
rakkale ve Karaman-Ereğli-Ulukışla 
hatları olmak üzere 6 güzergâhta da 
yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı in-
şaatlarımız devam ediyor.
2019 yılına kadar Afyonkarahisar, 
Uşak, Manisa, İzmir, Kırıkkale, Yoz-
gat, Sivas, Karaman, Bursa, Adana ve 
Mersin olmak üzere 11 ilimizi yük-
sek hızlı tren ve hızlı tren hizmetine 
kavuşturacağız.  

 Yerli demiryolu sanayisini 
geliştirme çalışmalarından 
bahsettiniz. Ne gibi çalışmalar 
yapıldı?
14 yıllık bu süreçte artan demiryolu 
yatırımlarımızla birlikte hüküme-
timiz tarafından milli üretim politi-
kalarının benimsenmesi, kamu iha-
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“Ankara-
Afyonkarahisar-
Uşak-Manisa-İzmir ve 
Ankara-Kırıkkale-
Yozgat-Sivas Yüksek 
Hızlı Tren Hatları 
ile Bursa-Bilecik, 
Konya-Karaman, 
Mersin-Adana-
İncirlik-Toprakkale ve 
Karaman-Ereğli-
Ulukışla hatları olmak 
üzere 6 güzergâhta 
da yüksek hızlı tren 
ve hızlı tren hattı 
inşaatlarımız devam 
ediyor.”

“TÜLOMSAŞ'ta 
tamamen yerli dizel 
motorunu üretmenin 
gururunu yaşıyoruz. 

“TLM6V185” adıyla 6 
silindirli yaklaşık 700 
kW gücünde ve 850 
beygir güce sahip 
geliştirilen dizel 
motorumuz, tüm 
testlerden başarı ile 
geçmiş bulunuyor.”



küresel oyuncular ligine sokacak ve 
ekonomimize katkı sağlayacak. Fa-
kat elbette çalışmalarımızı burada 
bırakmayacağız. Her daim yeni nesil 
motorlar için çalışmalar yapacak, 
teknolojimizi geliştireceğiz. 

 Lojistik köylerin kurulması 
çalışmalarına da yine son 14 yıllık 
süreçte başlandı. Türkiye’nin 
bölgesinde bir lojistik üs olması 
konusunda katkısı olacak mı? 
Özellikle uluslararası karayolu taşı-
macılığı alanında ülkemizin önemli 
bir tecrübesi bulunuyor. Bugün Türk 
taşımacıları doğuda Kazakistan ve 
Moğolistan’a, Batıda Portekiz ve Fas’a, 
Güneyde Sudan, Oman ve Yemen’e, Ku-
zeyde Norveç, İsveç ve Finlandiya’ya 
kadar olmak üzere geniş bir coğraf-
yada faaliyet göstermekte. Ancak ül-
kemizin asıl potansiyelini yakalaya-
bilmesi için sadece karayolu ile ya da 
sadece demiryolu ile değil tüm ulaşım 
modlarını birlikte kullanarak taşıma-
cılık yapması zorunlu. Bu toprakların 
potansiyelini kullanabilmek için de 
işte biz bu yatırımlarımızı yapıyoruz. 
Türkiye’yi hak ettiği koridor konu-
muna taşıyoruz. Türkiye’nin lojistik 
alandaki gücünü daha da artırmak 
için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. 
Türkiye’nin imkânlarını küresel re-

kabete uygun olarak dönüştürüyoruz. 
Bunun için de denizyolu, karayolu ve 
demiryolunu bağımsız düşünmeden 
üç ulaştırma türünü de birbirine bağ-
layarak bulunduğumuz coğrafyadan 
yararlanmayı amaçlıyoruz. 
Keza, tarihi İpek Yolu’nun devamı ola-
rak Asya'daki en rekabetçi, en kısa ve 
en ucuz güzergâhlardan biri olan “Orta 
Koridoru”nu Anadolu üzerinden oluş-
turuyoruz. Çin’den başlayarak Orta 
Asya ve Hazar bölgesini ülkemiz üze-
rinden Avrupa’ya bağlayan Orta Ko-
ridor, Intermodal taşımacılığın etkin 
kullanımı için de önemli bir fırsatlar 
sunuyor. Kuzey ve güney koridorlarını 
tamamlayıcı olan Orta Koridoru, Orta 
Asya'da denizi çıkışı olmayan ülkele-
rin sosyoekonomik kalkınmasına kat-
kı sağlaması bakımından önemli ola-
cak. Bu kapsamda Çin’den Londra’ya 
kesintisiz taşımacılık hattı sağlamak 
üzere büyük ölçekli altyapı yatırım-
larını yapmaya sürdürüyoruz. Bunu 
yaparken, kombine taşımacılığın en 
temel ihtiyacı olan lojistik köyleri ise 
unutmuyoruz. Çünkü lojistik köyler, 
lojistik ve taşımacılık şirketleri ile il-
gili resmi kurumların içinde yer aldı-
ğı, her türlü ulaştırma moduna etkin 
bağlantıları olan, depolama, bakım-
onarım, yükleme-boşaltma, elleçleme, 
tartı, yükleri bölme, birleştirme, pa-
ketleme gibi faaliyetleri gerçekleştir-
me imkânları olan bölgeler. Şunu mut-
lulukla belirtmeliyim ki bu konuda da 
beklenilenden çok daha hızlı gelişme-
ler yaşanıyor. Kısa sürede demiryolla-
rımız başta olmak üzere denizcilikte, 
havayolu taşımacılığında elde etiğimiz 
gelişmeler, bütün dünyanın dikkatini 
çekti ve hayranlıkla izleniyoruz. 
Bu bağlamda lojistik köylerin oluşum-
larına da hız verdik. İlk olarak Sam-
sun (Gelemen) Lojistik Merkezi iş-
letmeye açtık. Denizli (Kaklık), İzmit 
(Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), Kay-
seri (Boğazköprü) inşaat çalışmaları-
nın 1. etabı tamamlandı. Son olarak 
Balıkesir (Gökköy) lojistik merkezini 
hizmete açarak lojistik merkez hal-
kamıza yedincisi ilave edildi. 5 adet 
Lojistik merkezin inşasına da devam 
ediliyor. Ülkemizin 2023 hedeflerine 
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masını ve yıl içinde trafiğe açılması-
nı planlanlıyoruz. 
Proje, yapım kararı alınmasından iti-
baren, Çin’den Batı Avrupa’ya kadar 
güzergâhdaki bütün ülkeler tara-
fından ilgiyle takip ediliyor. Yapımı 
devam eden ve Asya ile Avrupa’yı 
deniz altından demiryoluyla kesin-
tisiz birbirine bağlayan Marmaray 
projesiyle birlikte Bakû-Tiflis-Kars 
demiryolu projesi daha bir önem ka-
zanıyor. Marmaray ve yapımı devam 
eden hızlı tren projeleriyle birlikte 
yalnızca Türkiye değil, Gürcistan ve 
Azerbaycan da Asya-Avrupa korido-
runun en ekonomik ve en güvenli se-
çeneği haline gelecek. Hat, işletmeye 
alındığında; 1 milyon yolcu ve 6,5 
milyon ton yük taşıma kapasitesine 
sahip olacak. 2034 yılı sonunda ise; 3 
milyon yolcu ve 17 milyon ton yük ta-
şıma kapasitesine ulaşılacak.

ulaşmasında lojistik sektörünün eko-
nomimizin omurgasını teşkil eden ve 
onu destekleyen amiral gemi olması 
gerektiğini de biliyoruz. Yaptığımız 
bu yatırımların da ülkemizin bölge-
nin lojistik üssü olmasında önemli bir 
katkısı olacağına da inanıyoruz. 

 Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 
sadece Orta Asya değil dünyanın 
merakla beklediği bir proje haline 
geldi. Projede son durum nedir?
Bildiğiniz üzere Türkiye’nin Azer-
baycan ve Gürcistan’la komşuluk 
hukuku olduğu kadar kardeşlik 
hukuku da var. Karşılıklı güven ve 
işbirliği içerisinde sürdürülen bu 
büyük projede, Türkiye olarak üze-
rimize düşen sorumluluğun farkın-
da olarak çalışıyoruz. İnşaat çalış-
maları halen devam etmekte olan 
projenin yakın zamanda tamamlan-

“Kısa sürede 
demiryollarımız 
başta olmak 
üzere denizcilikte, 
havayolu 
taşımacılığında 
elde etiğimiz 
gelişmeler, bütün 
dünyanın dikkatini 
çekti ve hayranlıkla 
izleniyoruz.”

“Marmaray ve yapımı 
devam eden hızlı 
tren projeleriyle 
birlikte; 1 milyon 
yolcu, 6,5 milyon ton 
yük taşıyabilecek. 
2034 yılı sonunda 
ise; 3 milyon yolcu 
ve 17 milyon ton yük 
taşıma kapasitesine 
ulaşılacak.
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simum frekans bant genişliği her 
frekans için 20 MHz olarak standart-
larda belirtilmiştir.) Bu sayede 5G’de 
daha kısa mesafelerde çok daha yük-
sek hız ve kapasite sunulabilen tek-
nolojiler hayatımıza girecek. Ayrıca 
üzerinde çalışılan Massive MIMO 
(çoklu giriş, çoklu çıkış antenleri) ve 
yeni geliştirilecek teknolojilerle var 
olan ve yeni frekanslar çok daha ve-
rimli şekilde kullanılabilecek.

Kişiselleştirme
5G’nin getireceği ultra hız ve ka-
pasite, minimum gecikme süreleri 
ile birleşince kullanılan servislerin 
yetenekleri de tamamen yenilene-
cek. “Gerçek kişiselleştirme” dönemi 
olarak tanımlanan bu aşama, ancak 
5G teknolojileri ile mümkün olacak. 
Bu şekilde örneğin siz sürücüsüz 
aracınızla ilerlerken bir mağazada 
ilgilendiğiniz bir ürünün indirimde 
olduğu bilgisini alacaksınız. Aracınız 
durup siz mağazaya girince cep tele-
fonunuzda o ürünün hangi reyonda 
olduğunu görüp doğrudan oraya gi-
deceksiniz. Ödemenizi yaparken indi-
rim kuponunuz otomatik olarak kul-
lanılacak. Ödemeyi yaptığınız anda 
aracınız çıkış kapısına doğru hareket 
ederek sizi almaya hazır halde bekle-
yecek. İşte bu süreçlerin milyonlarca 
kişi için anlık şekilde gerçekleşmesi 
ancak 5G teknolojileri ile mümkün 
hale gelecek.

lerce cihaz bir baz istasyonuna bağ-
lanıyor ve sunulan kapasiteyi payla-
şıyor. Ancak gelecekte özellikle IoT 
cihazlar ve M2M teknolojilerinin 
gelişmesi ise milyarlarca cihazın ol-
duğu bir dünyaya gidiyoruz. 2020 yı-
lında bir evde ortalama 500 sensörün 
çalışacağı tahmin ediliyor. Örneğin 1 
kilometrekare alan içinde 1 milyon 
cihazın sorun yaşamadan veri alıp 
gönderebilmesi ancak 5G ile müm-
kün olacak.

Düşük gecikme süreleri
4.5G gecikme sürelerini 3G’ye göre 
ciddi oranlarda düşürdü. Ancak 5G 
ile birlikte bu süreler minimuma 
inecek. Bu da bir doktorun başka 
bir şehirdeki hastayı ameliyat ede-
bilmesini sağlayacak teknolojilerin 
kullanılabileceği anlamına geliyor. 
Aynı şekilde örneğin dünyanın diğer 
ucundan başka bir yerdeki madende 
makineler aracılığıyla çalışılabile-
cek. 5G ile birlikte gecikme süreleri-
nin 5G ile birlikte 1-10 milisaniyeler 
seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Frekans kullanımı
4.5G ihalesinin ardından Türkiye 
Avrupa’da operatörlere en fazla fre-
kans sunan ülkelerden birisi oldu. 
Bugün Turkcell Avrupa’da en fazla 
FDD frekansına sahip operatör ko-
numunda. Kullanılan frekans aralık-
ları ise 800 MHz ile 2600 MHz ara-
sında değişiyor. 5G’de ise ilk etapta 
6 GHz altı frekanslar, ikinci etapta 
ise 6 GHz-100 GHz arası frekansla-
rın kullanımlarından bahsediliyor. 6 
GHz üstü frekanslarda kullanılacak 
bant genişliği çok daha yüksek ola-
cak. (4.5G de mevcut durumda mak-

Kullanılan servise göre kapasite
5G’nin vaat ettiği bir başka önemli 
özelliğin de “slicing” denilen şebeke 
kapasitesinin bölümlenerek sunula-
bilmesi. Bu özellik sayesinde bir bina 
içerisinde farklı katlara veya aynı evin 
içerisinde farklı odalara dahi, o alan-
da kullanılan servislerin ihtiyacına 
uygun şebeke özellikleri ayrılabiliyor. 
Örneğin; salonda bulunan ve internet 
üzerinden 4K yayınların izlendiği te-
levizyon için yüksek hız, odalardaki 
gaz ölçümünü yapan sensörler için 
düşük gecikme süresi veya mutfakta-
ki su ısıtıcıyı kontrol etmek için daha 
düşük hız ayrılabilecek. Böylece farklı 
ihtiyaca göre ihtiyaç duyulan kaynak 
ayrılabilir hale gelecek.

Yüksek hızla hareket halindeyken 
de kesintisiz iletişim
Günümüzde her ne kadar hareket 
halindeyken akıllı cihazlarımızı so-
runsuz kullanıyor olsak da, ulaşım 
araçlarının her geçen gün hızlanıyor 
oluşu bu alanda yeni çözümlere ihti-
yaç duyulmasına neden oluyor. 5G ile 
birlikte artık saatte 500 km ve üzeri 
hızlarda hareket halindeyken bile 
kesintisiz iletişimi mümkün hale ge-
tirecek. Böylece özellikle yeni nesil 
hızlı trenlerde seyahat ederken dahi 
akıllı cihazlar iletişimlerine kesinti-
siz olarak devam edecekler.

Minimum enerji kullanımı
5G’nin getireceği yeniliklerden birisi 
de minimum enerji kullanımı tara-
fında olacak. 5G ile birlikte yıllarca 
pili bitmeyen sensörlerin hayatımıza 
girmesi bekleniyor. Akıllı cihazlar 
5G şebekesi sayesinde daha verimli 
pil kullanımına sahip olacaklar. Bu 
da 5G teknolojilerinin kullanılma-
sı ile birlikte enerji kullanımında 
%90’lara varan tasarruf mümkün 
hale gelmesini sağlayacak.

5G TEKNOLOJİSİ 
NELER VAAT EDİYOR?
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Teknoloji şirketleri, GSM operatörleri, devlet desteği ile birlikte, 
5G yatırımlarını artırıyor. Peki, 5G ile hayatımızda neler değişecek?

önümüzdeki yıllarda yerini 5G’ye 
bırakacak. Teknoloji şirketleri, GSM 
operatörleri, devlet desteği ile birlik-
te, 5G yatırımlarını artırıyor. Peki, 
5G ile hayatımızda neler değişecek, 
bu teknolojinin önceki teknolojilere 
göre farkları neler olacak? 
İşte 5G farkı ile internet kullanma-
nın artıları… 

T
üm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de internet kulla-
nımı giderek artıyor. İnter-
net hızının giderek artması, 
kullanıcıların internette ge-

çirdiği vakti, internet kullanımından 
keyif almasını da olumlu yönde et-
kiliyor. Şuan ülkemizde 4.5G başlığı 
ile kullanılan internet hızı ve içeriği 

Maksimum kapasite
5G, kendisinden önceki mobil nesil 
teknolojileri gibi elbette hız ve ka-
pasitede çok yüksek artışlar vaat 
ediyor. İndirme hızlarının saniyede 
10-50 Gigabit’lere kadar çıkacağı 
öngörülüyor. 5G’nin hız artışına göre 
daha kritik olan yeniliği ise kapasite 
artışı getirecek olması. Bugün bin-

5G, kendisinden önceki mobil nesil teknolojileri gibi 
elbette hız ve kapasitede çok yüksek artışlar vaat 

ediyor. İndirme hızlarının saniyede 10-50 Gigabit’lere 
kadar çıkacağı öngörülüyor.



Teknoloji dünyasının dev şirketlerinin logoları ilk bakışta göze çarpmayan 
sembolik mesajlar barındırıyor. Aslında her birinin logolarında gizli 
anlamlar yüklü.  YAZI BERİL ŞEN

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN 
LOGOSUNDAKİ MESAJLAR

/ARAŞTIRMA/ARAŞTIRMA

Samsung: Samsung, Güney Koreli bir 
şirkete ait. Samsung aslında Sam ve 
Sung olarak iki parçadan oluşan bir 
kelime.  Sam ‘üç’, Sung ise ‘yıldız’ an-
lamlarını taşıyor. Yani Samsung’un 
anlamı “üç yıldız” demek. Korece sem-
bolü ise ‘Hanja’ yani büyük sayıda ve 
güçlü anlamını taşıyor. 

HP: Şirket 1 Ocak 1939 yılında 2 öğ-
renci arkadaş olan William Hewlett 
ve David Packard tarafından ölçü 
ekipmanı ve ölçü cihazları üreticisi 
olarak kurulur. 1935 yılında Stanford 
Üniversitesi elektrik mühendisliği 
bölümünden mezun olan ikili, şirket 
ismine isimlerinin ilk harflerini verir. 
Böylece Hewlett-Packard (HP) ismi 
oluşur. 

Amazon.com: Amazon logosunda, 
yazının altında A’dan Z’ye uzanan ok 
hem ürün yelpazesini gösteriyor, hem 
de mutlu tüketicileri ifade eden gülen 
bir yüz oluşturuyor.

Dell: Logodaki yan yatmış E, logoyu 
oluşturan Michael Dell’in hayalin-
de dönüştürmek istediği dünyayı 
temsil ediyor. Bazıları da logonun 
bir floppy diski taklit ettiğini söy-
lüyor. 

Sony Vaio: Sony Vaio logosu analog 
ile dijital teknolojinin entegrasyonu-
na işaret ediyor. ‘VA’ bir analog dalga 
oluştururken, ‘IO’ ise elektroniğin 
ABC’si sayılan ikili sayı düzeni 1 ve 0’ı 
simgeliyor.

Google: Google’ın renklerine baktığı-
nızda toplam 4 renkten oluştuğunu 
görürsünüz. Ancak 5 harf ana renk-
ten oluşurken; 1 harf (L) ara renkten 
oluşmaktadır. Ayrıca bazı renkler 
(mavi ve kırmızı) iki defa kullanılarak 
düzeni bozmuştur. Aslında Google’ın 
tam olarak istediği şey de bu. Yani 
Google kurallara göre hareket etme-
diğini, farklı olduğunu vurgulamak 
için sade font ve kuralı bozan renkler 
kullanıyor.

Picasa: Google’ın Picasa’sı resimleri-
niz için oyun konsepti olan bir uygu-
lama. Casa İspanyolca’da ev demek ve 
logoda renkli kamera kadrajının için-
de bir ev figürü yer alıyor. 

Twitter: Kurulduğu 2006 yılından 
beri birçok kez logo değiştiren Twit-
ter, çoğu kişinin bilmediği birçok 
logo çalışmasına sahip oldu. Bunla-
rın içinde oldukça ilginç ve şimdi-
kine hiç benzemeyen logolar da yer 
alıyor. Resmi kuruluşundan önce 
isim olarak da oldukça üzerinde dü-
şünülen Twitter için “Twitch”, “Fri-
endstalker” ve “Smssy” isimleri dü-
şünülmüş. Ancak daha sonra “Twttr” 
olarak karar kılınmış. Bugün ise 
herkesin bildiği “Twitter” ismi kul-
lanılıyor. Logolarda ise ilk olarak 
Twttr ismi ile çalışmalara başlayan 
Twitter, son kez karar verilen isim 
üzerine çalışmalarını sabitlemiş. 
En büyük iki sosyal ağdan biri olan 
Twitter, son olarak ünlü mavi kuş 
temalı logoyu kullanıyor. Twitter lo-
gosunda yer alan meşhur kuş bir er-
kek ve adı Larry. Eskiden daha sert 
ve göze kaba gelen kuş logosu artık 
daha yumuşak ve güzel bir hale ge-
tirilmiş. Logonun anlamı ise cıvılda-

Apple: Amerika Birleşik Devletleri’nin 
en çok bilinen bilgisayar firması olan 
Apple ilk kurulduğu zamanlar bir 
elma çeşidinin adı olan ‘Macintosh’ 
ismiyle anılıyordu. Daha sonra Steve 
Jobs İncil'de yer alan Âdem ile Hav-
va’daki elmayı kullanmaya başladı. 
Isırılmış elma figürünün bir anlamı da 
ilk bilgisayarların üretiminde görev 
alan ve zehre batırdığı elmayı ısıra-
rak intihar eden Alan Turing’e ithafen 
kullanılmasıydı. İngiltere’nin savaş 
dönemlerinde yaptığı katkılar hiçe 
sayılıp dışlanan Turing bir gün evinde 
ölü bulunmuştu. Masa başında intihar 
eden Turing'in elinde ise ısırılmış bir 
elma vardı. 

LG: Markanın logosu tam 3 farklı an-
lam taşıyor. LG harfleri, gülen yüz ve 
açma/kapama tuşu gibi görünen bir 
sembol ve bu elementler bir  Pac Man 
logosu olarak da tekrar düzenlenebi-
liyor. 

Flight Finder: Burada basit ama ze-
kice bir beyaz alan kullanımı var. Sırt 
sırta veren iki tane F harfi havayolu 
şirketinin, uçak logosunu oluşturuyor. 
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mayı temsil ettiği için kuş simgesi 
tercih edilmiş. 

Facebook: Facebook, insanların baş-
ka insanlarla iletişim kurmasını ve 
bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan 
bir sosyal paylaşım sitesi. 4 Şubat 
2004 tarihinde Harvard Üniversi-
tesi 2006 dönemi öğrencisi Mark 
Zuckerberg tarafından kurulan Fa-
cebook, öncelikle Harvard öğren-
cileri için kurulmuştu. Daha sonra 
Boston civarındaki okulları da içine 
alan Facebook, iki ay içerisinde ül-
kedeki okullarının  tamamını kap-
sadı. İlk sene içerisinde de; Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki tüm okul-
lar Facebook’ta mevcuttu. Bugün 
dünyanın en fazla ziyaret edilen 
sitelerinden Facebook  ismini ‘pa-
per facebooks’tan alıyor. Bu form, 
Amerikan üniversitelerinde okul-
ların öğrencilerine, öğretmenlerine 
ve çalışanlarına doldurttuğu, onları 
tanıtan bir form... Facebook’un şu 
anda 1 milyar 350 milyon kullanıcı-
sı bulunmakta. 

Instagram: İnternette fotoğraf 
paylaşımı için icat edilen ve dün-
yada kısa sürede popüler olan 
Instagram’ın ilk çıkış logosu aslında 
basitçe bir fotoğraf makinesi yani 
retro kamera olup, kullanıcıların 
çektikleri fotoğrafları birbirleriyle 
paylaşmalarını hedefliyor. Bugün 
için ise  iOS ve Android platformla-
rında gelen güncelleme ile Instag-
ram da yeni ara yüzüne kavuştu. 
Eski logodan esinlenen yeni logo, 
daha çok yönlü bir kamerayı temsil 
edecek biçimde değiştirildi. Logoda 
bulunan gökkuşağı da renklendir-
meyi işaret ediyor. 

L
ogo tasarımı yaparken birçok kriter ele alınır; renk 
uyumu, sadelik, anlaşılabilirlik, marka uyumu, tüm 
materyaller üzerindeki görünümü, akılda kalıcılık, 
yaratıcılık, özgünlük vs. bunlardan sadece bazıları-
dır. Ancak logo seçiminde bazı markalar bunların 

dışında bir de logolarına ilk bakışta anlaşılamayan bazı 
anlamlar, gizli mesajlar eklemektedir. İşte teknoloji dev-
lerinin logolarında taşıdığı anlamlar.
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CAPS: Kişilerin, çoğunlukla komik ya 
da ilginç fotoğrafların altına eğlenceli 
yazılar yazarak internette yaptıkları 
paylaşımlara verilen isimdir. 

SELFIE: Geçtiğimiz günlerde birçok 
tartışmayı beraberinde getiren ‘selfie’ 
en son Türkçe karşılığı olan ‘özçekim’ 
ile kullanılmaya başladı. Kendi ken-
dini çekme anlamına gelen bu terim, 
Türkiye’de yeni bir sosyal medya mo-
dasını başlattı.

TROL: Birini sinirlendirmek için 
kasten, provakatif paylaşımlar ve 
yorumlar yapan, genellikle sahte he-
saplardır.

LIKE: Bir sosyal medya kullanıcısının 
paylaştığı herhangi bir video ya da fo-
toğrafı beğenme işlemine ‘Like’ deni-
yor. Kullanıcılar yaptığı paylaşımlara 
ne kadar çok like alırsa, paylaşımları-
nı o kadar başarılı görüyor. 

EMOJI: Online iletişimde duygu ya da 
düşünceyi ifade etmek için kullanılan 
küçük dijital imaj ya da ikonlara emo-
ji deniyor. 

GEEK CHIC: Modaya uygun olarak, 
teknoloji ve bilgisayar odaklı görün-
mek anlamına geliyor. Özellikle ken-
dilerini profil fotoğraflarında daha 
teknolojik göstermek için taktıkları 
siyah çerçeveli gözlüklerle tanıtan 
kişiler için kullanılan isimdir. 

HASHTAG: Etiket anlamına gelir. # 
işareti konularak aynı konuda yazı-
lan yazıları filtrelemek adına kullanı-
lan bir yöntemdir. 

S
osyal medya artık hayatımızın olmazsa olmazlarından biri… 
Genellikle sosyal medyayı gençler kullanıyor gibi görünse de 
artık köyde-kentte, genç-yaşlı herkesin bir sosyal medya hesa-
bı var. Bu hesaplar üzerinden ev hanımları kısır günlerini bile 
paylaşırken, 40 yıllık gelin görümce kavgaları da bu mecralara 

taşındı. Yediden yetmişe herkesin ilgiyle takip ettiği bu mecraların ken-
dine has bir dili de var. İşte sosyal medya ile birlikte hayatımıza giren ve 
günlük konuşma dilimize yerleşen o terimler:

/GÜNCEL/GÜNCEL

TRENDING TOPIC: Belli konu başlık-
larında en çok hangi konuların ko-
nuşulduğunu gösteren popüler konu 
başlıkları listesidir. Atılan tweet sayı-
sına göre sıralama anlık olarak değiş-
kenlik gösterir. 

FOLLOWFRIDAY (#ff): Bu terimin 
Türkçe karşılığı, ‘Cuma günleri takip-
leşme’ anlamına gelir. ##ff@ali diye 
bir twit gördüğünüzde bu imge; “Ali’yi 
takip edin, takip edilmeye değer” an-
lamı taşıyor.

TIKLANMA: İnternette yapılan her-
hangi bir paylaşımın kullanıcılar 
tarafından seçilip görülme olayına 
tıklanma deniyor. Tıklanma oranı ise, 
toplam tıklanmayı toplam görüntü-
lenmeye bölündüğünde elde edilen 
orana denir. 

MENTIONS: Bahsedilme anlamına 
gelir. İnsanların dikkatini bir konuya 
çekmek için kullandıkları bir yöntem-
dir ve sizin etkinliğinizin ifadesidir.

SUBTWEET: Agresif-pasif tweet ola-
rak da bilinir. Bir kişi hakkında isim 
vermeden eleştiri yapmak, iğneleyici 
laflar söylemek ya da kırgınlığını be-
lirtmek için paylaşılan tweettir. 

WOOT: Özellikle online iletişimde 
‘coşku ve zafer’ ifadesini göstermek 
için kullanılan kelimelerdir. 

VUGUEBOOKER: Türkçede ‘ilgi has-
tası’ anlamına gelir. Bilerek veya bil-
meyerek dikkat çekmek için olumsuz 
durum güncellemesi yapan kişilere 
verilen isimdir. 

PHOTOBOMB: Türkçesi ‘fotoğraf yan-
cısı’ anlamına gelen terimdir. Fotoğ-
raf çekilirken başka bir kişinin ansı-
zın fotoğrafta görünmesine verilen 
addır.

MODİFİYE TWEET (MT): Paylaşılan 
bir tweetin herhangi bir nedenle önü-
ne ya da arkasına bir yazı ekleyerek 
yeniden paylaşıldığını belirtmek için 
kullanılan bir terimdir. Genellikle MT 
olan tweetler birisi ile alay etmek ya 
da komikleştirmek için atılan tweet-
lerdir. 

NOOB: Türkçesi ‘çömez’ anlamına 
gelen terim, bilgisayar ya da sosyal 
medya konusunda tecrübesiz kişiler 
için kullanılır. 

STALKLAMAK: ‘Gizlice takip etmek’ 
anlamına gelen stalk kelimesinin 
Türkçeye uyarlanmış hali olan ‘stalk-
lamak’ terimi; sevdiğiniz veya merak 
ettiğiniz kişinin sosyal medya sitesin-
de profilini gizlice inceleme anlamına 
geliyor. 

TWEETSTORM: Twitter’da 140 ka-
rakter sınırlaması olduğu için kul-
lanıcılar bazen anlatmak istediğini 
4-5 tweet ile yazmak zorunda kalır. 
Bu yüzden anlam bütünlüğünü boz-
mamak ve devamı olduğunu gös-
termek adına kişilerin tweetlerini 
numaralandırmasına Tweetstorm 
denmektedir. Kişiler genellikle bu 
durumda tweetlerinin başına numa-
ralar koyar. 

Son dönemlerde artık 
özellikle gençler 
arasında yoğun bir 
şekilde kullanıma giren 
sosyal medya 
terimleri, günlük 
konuşmalarda da 
yerini aldı. Selfie, caps, 
like, hashtag gibi 
kelimeler bunlardan 
bazıları… YAZI CEREN KIRCA 

HAYATIMIZA GİREN 

YENİ TERİMLER
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/SAĞLIK/SAĞLIK

Bunun sonucunda beyniniz birbiriyle 
uyuşmayan mesajlar alıyor ve hare-
ket hastalığının belirtileri burada da 
ortaya çıkabiliyor. Yani uçak tutu-
yor. Karayoluyla seyahat ediyorsu-
nuz ve arka koltukta oturmuş kitap 
okuyorsunuz... İç kulağınız ve deri 
reseptörleriniz yolculuğun hareke-
tini algılayacaktır. Ancak gözleriniz 
sadece kitabı görür. Bu nedenle yine 
sizi taşıt tutabiliyor.
Hareket hastalığı binilen taşıtın ha-
reketlerine bağlı ortaya çıkıyor. İç 
kulağın bu hareketlere uyum sağ-
layamaması sonucu kişinin dengesi 
bozuluyor. Hareket hastalığı sadece 
bulantı, kusma ve baş dönmesiyle 
seyretmiyor. Terleme, panikleme, 
huzursuzluk ve sıkıntı da eşlik eden 
belirtilerden. Kazan Hamdi Eriş Dev-
let Hastanesi Yöneticisi Kulak Burun 
Boğaz uzmanı Op. Dr. Uğur Yıldız, 
hareket hastalığının iç kulağın sık 
görülen bir bozukluğu olduğunu 
söylüyor. Dr. Yıldız’ın verdiği bilgiye 
göre, hareket hastalığına yol açan 
faktörler henüz net değil. Ancak 
tahminlere göre, hareket beyin tara-
fından algılanırken üç farklı sinirsel 
yol kullanıyor. İlki iç kulaktan gelen, 
ikincisi gözlerden gönderilen, üçün-

H
areket hastalığı sadece bu-
lantı, kusma ve baş dönme-
siyle seyretmiyor. Terleme, 
panikleme, huzursuzluk ve 
sıkıntı da eşlik eden belir-

tilerden.
Dalgalı deniz, hafif sallantılı bir 
uçak, otobüs, otomobil… Yolculuk 
ettiğiniz taşıtta en ufak bir sallantı 
sizde mide bulantısı, baş dönmesi, 
soğuk terleme, rengin soluklaşma-
sı gibi belirtiler ortaya çıkarıyorsa 
halk arasında ‘araç tutması’ da de-
nilen ‘hareket hastalığı’na sahipsi-
niz demektir. Çoğunlukla taşıtlara 
binildiğinde kişide yaşanan şiddetli 
mide bulantısı, baş ağrısıyla seyre-
den sorunu, doktorlar hareket has-
talığı olarak adlandırıyor. Hastalık 
araç içindeki hareket sırasında den-
ge algısında meydana gelen bozulma 
olarak da tanımlanıyor. 
Taşıt tutmasının belirtisi ve baş dön-
mesi, merkezi sinir sistemine diğer 
sistemlerden birbirine zıt mesajlar 
geldiğinde ortaya çıkıyor. Mesela 
fırtınalı havada uçak yolculuğu ya-
pıyorsunuz ve uçağınız hava akım-
larından dolayı sallanıyor. Fakat 
gözleriniz bu hareketi algılayamıyor. 
Çünkü bütün gördüğünüz uçağın içi. 

cüsü ise vücut derin dokularından 
gelen uyarılar. Bilinçli olarak hare-
ket edildiğinde, örneğin yürürken bu 
üç sinirsel yolla beyine mesajlar git-
meye başlıyor. Hareket bilinçli ola-
rak yapılmadığında örneğin araç içe-
risinde yolculuk sırasında, beyin bu 
üç yoldan gelen mesajları koordine 
edemiyor. Bu nedenle bazen bu yol-
lar arasında “anlaşmazlık” ortaya çı-
kıyor. Bu anlaşmazlık kendini mide 
bulantısıyla belli etmeye başlıyor. 
Bazı insanların hastalığa doğuştan 
daha yatkın olduğu söyleniyor. Çe-
şitli faktörler de (uçağın türbülansa 
girmesi, yolların virajlı veya denizin 
dalgalı olması, hastalık, endişe vb. 
durum) hastalığı tetikliyor. Nedeni 
tam olarak bilinmemekle birlikte, 
hastalık belirtilerinin hareketi algı-
layan bazı duyu organlarının beyne 
çelişkili ve birbiriyle örtüşmeyen ve-
riler ilettiği durumlarda ortaya çıktı-
ğı düşünülüyor. Hastalığın sıklığı ise 
bireyin duyarlılığına ve uyarının yo-
ğunluğuna göre değişiyor. Hareket 
hastalığı tehlikeli bir durum değil 
elbette. Ancak az veya çok rahatsız 
ederek yolculuğun tadını kaçırabili-
yor. Genellikle hareket hastalığının 
belirtileri hareketin durmasıyla or-
tadan kalkıyor. Ama rahatsızlık ba-
zen seyahatten birkaç gün sonra da 
sürebiliyor. 

Hava, deniz ya da 
kara seyahati 

yaparken başınızın 
döndüğü, midenizin 

bulandığı, soğuk 
soğuk terlediğiniz 
oldu mu? Olduysa 

‘hareket 
hastalığı’na sahip 

olabilirsiniz. 
YAZI BERİL ŞEN

HAREKET HASTALIĞI
YOLCULUĞUNUZA ENGEL OLMASIN

 İçinde bulunduğunuz aracın en stabil yerinde oturun. Uçaklarda kanatların üstüne 
denk gelen koltuklarda pencere kenarı; gemide güverte, geminin orta kısmı; 
araçlarda ön koltuklar; otobüslerde dışarıyı görebileceğiniz koltuklar; trenlerde 
pencere kenarı.

 Otomobil tutuyorsa kitap okumayın.
 Ters taraftaki koltuklara oturmayın. 
 Araç tutması olan bir başka yolcuyla konuşmayın veya onu izlemeyin. 
 Her zaman vücudunuzun hareketinin iç kulağınız ve gözleriniz tarafından aynı 

şekilde algılanabileceği bir yerde oturun. Örneğin aracın ön tarafında oturup uzak 
manzaralara bakabilirsiniz veya geminin güvertesine çıkıp ufku izleyebilirsiniz. Ya da 
uçakta cam kenarında oturup dışarıyı seyredebilirsiniz. 

 Uçak yolculukların da hareketin en az olduğu kanat üstüne denk gelen koltukları 
tercih edin. 

 Ani baş hareketlerinden kaçının, başınız dik olsun ve yolculuk esnasında camdan 
dışarıyı izleyin ve mümkünse ufukta bir noktaya veya sabit bir noktaya odaklanın.

  Mümkünse uyuyun, değilse görsel uyaranı azaltmak için koyu renk gözlük ya da göz 
bandı kullanın.

 Yolculuktan hemen önce ya da yolculuk sırasında keskin kokulardan, baharatlı ve 
yağlı yiyeceklerden uzak durun. 

 Gerekiyorsa seyahat öncesinde ve esnasında, HH ile ilgili şikâyetlerinize iyi gelecek 
ilaçları doktorunuza danışarak kullanın. Örneğin, antihistamik ilaçlar hareket 
hastalığına karşı etkili.

ARAÇ TUTMAMASI IÇIN NELER YAPILABILIR?
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Büyükşehirlerin 
keşmekeşinden bunalan 
sahne, podyum ve sinema 
dünyasının sevilen isimleri, 
artık huzurlu ve sakin bir 
yaşamı tercih ediyor. Kimi 
Ege’de bir sahil kasabasında 
soluğu alırken; kimisi 
İstanbul’un sessiz alanlarını 
keşfe çıkıyor. YAZI BERİL ŞEN

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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YILMAZ ERDOĞAN
ORGANİK BESLENMEK İÇİN KÖY 
HAYATINI SEÇTİ 

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Yıl-
maz Erdoğan iki yıl önce verdiği ani 
bir kararla İstanbul’dan uzaklaşan ün-
lülerden. Muğla Köyceğiz’de bir çiftlik 
satın alan Erdoğan, yaşamını tama-
men organik beslenmeye adamış. 
Ekmeğini bile kendisi yapan ünlü yö-
netmen bu sayede market alışverişine 
son verdiğini söylüyor. Vejetaryen-
likten veganlığa geçiş yapan sanatçı, 
artık çiftliğinde bizzat yetiştirdiği 
doğal ürünlerle besleniyor. Ünlü yö-
netmenin Köyceğiz’deki çiftliği satın 
almasının temel nedeninin de bu bes-
lenme hassasiyeti olduğu söyleniyor. 
Yılmaz Erdoğan, çiftliğinde domates-
ten buğdaya, elmadan kabağa kadar 
birçok ürün yetiştiriyor. Köyceğiz’den 
İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde ye-
tiştirdiği ürünleri tüketiyor. 

DOĞAYLA
 İÇİÇE YAŞAYAN 

ÜNLÜLER
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B
irçok sanatçının eserlerine ilham 
kaynağı olan İstanbul, nüfusun art-
ması, hava kirliliği ve trafik keş-
mekeşi nedeniyle tüm cazibesini 
yitirmek üzere... Bu nedenle sanat 

dünyasının tanınmış birçok ismi sahil kasaba-
larına yerleşmekte buluyor çareyi. Daha sağ-
lıklı ve sakin bir yaşamı tercih eden ünlüler ya 
İstanbul’un kaçış noktalarını tercih ediyor ya 
da İzmir'de kendilerine yeni bir hayat kuruyor.



/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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ÖZGÜ NAMAL
ÇOCUKLARI İÇİN ÇİFTLİĞİ SEÇTİ 

2014 yılında reklamcı Ahmet Ser-
dar Oral’la olan birlikteliğinden oğlu 
Nefes’i dünyaya getiren oyuncu Özgü 
Namal, çocuğu olduktan sonra gözler-
den uzak yaşamaya başlamıştı. Geçti-
ğimiz aylarda ikinci çocuğunu dünya-
ya getiren Namal, Yılmaz Erdoğan gibi 
Köyceğiz’i tercih edenlerden. Muğla 
Köyceğiz’de 400 bin TL’ye 10 dönüm 
arazi satın alan ve çiftlik evi yaptıran 
Namal, çocuklarını köy ortamında 
doğal yiyeceklerle beslemek için köy 
hayatını seçtiğini belirtiyor. 

MEHMET AKİF ALAKURT
BREZİLYA’DAN ÇİFLİK ALDI 

Cansu Dere’yle başrolünü oynadığı 
‘Sıla’ dizisiyle tanınan oyuncu Meh-
met Akif Alakurt, oyunculuğu bıra-
karak çiftliğe yerleşen isimlerden. 
Brezilya’dan bir çiftlik alan oyuncu 
yeni yaşamıyla ilgili, artık oyunculuk 
mesleğinin kendisine uzak olduğunu 
hayatına doğaya adadığını belirtiyor.
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ASLI TANDOĞAN
STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEK İÇİN 
ŞEHİRDEN UZAKLAŞTI

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan da oğlu-
nun doğumuyla hayatını değiştiren-
lerden… Tandoğan, 1 yaşındaki oğlu 
Atlas’ın doğumundan sonra şehir-
den uzakta, İstanbul Riva’da yeni bir 
yaşam kurmuş. “Hayatımdaki stres 
faktörleriyle başa çıkabilmek için şe-
hirden uzakta oturmayı tercih ettim.” 
diyen ünlü isim köy yaşamının ken-
disine dinginlik kattığını anlatıyor: 
“Belki uzak olmanın zorlukları var 
ama köyde yaşamak insana dingin-
lik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni 
mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem 
var. Atlas’la bahçede bol bol vakit ge-
çiriyorum. Mümkün olduğunca hu-
zurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, 
pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı 
geçirmeye özen gösteriyorum.”

MUSTAFA ALABORA
EVİNİN BAHÇESİNE 360 AĞAÇ DİKTİ 

Oyuncu Mustafa Alabora ve BKZ 
İletişim’in kurucusu eşi Banu Zeyti-
noğlu da şehir hayatından sıkılanlar-
dan. İstanbul Şile’de, köy hayatının 
tam ortasında, doğanın sarıp sarmala-
dığı bir evde yaşayan ünlü çifte köpek-
leri, çiçekleri ve ağaçları eşlik ediyor. 
Alabora, arsayı 12 yıl önce almış. 10 
yıl önce inşaata başlandığını ve 7 ayda 
evin tamamlandığını söylüyor. Buraya 
ilk geldiklerinde tek bir ağacın bile 
olmadığını belirten Alabora, şimdiye 
kadar tam 360 ağaç dikmiş. Sadece 
evlerinin bahçesine değil, belediyenin 
bahçesi de dâhil olmak üzere, evleri-
nin etrafını da ağaçlandırmışlar.



Atmosfer dışına ilk çıkıldığı günden 
Ay’a gidilmesine, ondan Mars’a kadar 
uzanan yolda, NASA’nın kullandığı 
ekipmanları bir araya getirdik.
 YAZI AYTUN ÇELEBİ

ATLANTIS STS-135
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 
malzeme ve parçaları teslim etmek-
le görevli Atlantis, Nasa'nın 30 yıl-
lık uzay mekik programın dâhilinde 
yörüngeye en son çıkan araç oldu. 
Ayrıca üretilen sondan bir önce-
ki uzay mekiği olan STS-135, son 
görevini Temmuz 2011'de gerçek-
leştirdi. Atlantis'in dış malzemesi 
1.648° C'ye kadar olan sıcaklıklara 
dayanabiliyordu. Karbon kaplama 
takviyeli kaplamalı burun kapağı, 
fırlatma, yükselme, yeniden giriş ve 
iniş esnasında karşılaşılan, sıcaklı-
ğın en yüksek seviyede olduğu aşırı 
durumlara dayanabilir. Aracın yüze-
yi, yeniden kullanım ve hafiflik ama-
cıyla tasarlanan, düşük maliyetli 
termal koruma sistemiyle kaplıdır.

ARAÇ MONTAJ BİNASI
Nasa’nın Florida’daki Kennedy Uzay 
Merkezi’nde yer alan Araç Montaj 
Binası, her biri 11,5 metre uzunlu-
ğunda ve 150 ton ağırlığındaki iki 
roket montajı yuvasına ev sahipliği 
yapmaktadır. Tesis, tüm Apollo uzay 
araçlarını oluşturmak için kulla-
nıldı. Her ikisi de NASA’nın Mars’a 
Yolculuk görevinde kullanılacak 
olan Uzaya Fırlatma Sistemi ve Ori-
on uzay aracını barındıracak şekilde 
genişletildi. Yeni kurulum, SpaceX 
gibi ticarî uzay şirketlerinin siteyi 
kullanmalarına da izin veriyor. 

AY TAŞITI
Tamamlandığı 1971 yılında 38 
milyon dolara mâl olan (günümüz-
de 225 milyon dolardan büyük bir 
miktara eşdeğer) Lunar Rovar Ve-
hicle adlı ay taşıtı, şimdiye kadar 
yapılmış en pahalı araçlardan biri-
dir. 210 kg ağırlığındadır ve Ay yü-
zeyinde hareket ederken 490 kg'lık 
yük taşıyabilecek şekilde tasarlan-
mıştır. Ay Modülü ile Ay’a başka bir 
Ay Taşıtı da gönderilmiş ve hâlen 
Ay’da durmaktadır. Sadece 17 ay 
içinde üretilen taşıt, 1971 ve 1972 
yıllarında, üç Apollo programında 
kullanıldı. Tekerlekleri, Ay'ın özel 
atmosferi, arazisi ve basıncına da-
yanacak şekilde tasarlanmış olup; 
bakırla kaplı dokuma çelik teller-
den yapılmıştır.

NASA UZAY GİYSİSİ
Playtex adlı şirketin, bir alt şirketi 
olan ILC Dover tarafından üretilen 
bu uzay giysisi, 1981’de tanıtıldı ve 
hâlen kullanılıyor. Ağırlığı (49,5 kg) 
ve hacimli yapısı aşağıyı görmeyi 
imkânsız hâle getirdiğinden, göğüs 
üzerine monte edilen kontroller, 
ters şekilde konumlandırılmıştır. Bu 
kontroller, bileğe monte bir aynay-
la görüntülenebilir. Kask, güneşten 
gelen zararlı ışınları gidermek için 
ince, altın bir katmanla kaplı bir si-
perliğe sahiptir. Çekirdek vücut ısı-
sını korumak için, sıvı soğutma ve 
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NASA İLE UZAY 
YOLCULUĞU TARİHİ

İ
nsanın uzaya olan merakı belki de ilk göklere baktığı 
zamandan kalan bir miras. İlk araçları icat edip kul-
lanmaya başladığı günden beri de, bu hayalin peşinde. 
Atmosfer dışına ilk çıkıldığı günden Ay’a gidilene, on-
dan Mars’a kadar uzanan yolda, NASA’nın kullandığı 

ekipmanları bir araya getirdik.
Önce edebiyatın, sonra da bilimin peşine düştüğü uzay 
yolculuğu artık neredeyse sıradan bir konu hâline geldi. 
Sadece yörüngeye çıkabilmek için dünyanın herhangi bir 
şehrindeki orta büyüklükte bir evi satmak yeterli. Daha 
fazlası, uzay turizmine giriyor ve elbette kişisel bir serve-
ti olanları ilgilendiriyor. Biz ise, Mars’a koloni kurmanın 
tartışıldığı şu sıralar, NASA’nın uzay macerasındaki ekip-
manları, taşıtları ve teknolojileri mercek altına almaya 
karar verdik. 
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ATLANTİS’İN ARKA MOTORLARI
Bu motorlar, Atlantis'in katı roket 
güçlendiricileriyle, uzay mekiği-
ni altı dakika içinde, saatte 4.800 
km'den 27.400 km’ye çıkartacak 
bir itme gücünü sağlıyor. İstenilen 
kalkış hızına erişmek için ana mo-
torları, sıvı nitrojenden (yaklaşık 
-195 °C kaynama noktası olan, dün-
yadaki ikinci en soğuk sıvı) oluşan 
sıvı yakıtlı ve sıvı oksijenden oluşan 
iki milyondan fazla itici maddeyi 
yakıyor. Böylece ortaya su buharı 
çıkıyor. NASA'ya göre, yakıt tüketi-
mi oranı, ortalama büyüklükteki bir 
aile yüzme havuzunu 25 saniye için-
de boşaltabiliyor.

kullanılıyor. Elektrikle çalışan bu in-
sansı robot, dâhili bilişim ve algılama 
sisteminin yanı sıra, 1,8 kWh gücün-
de bataryaya, 44 derece dönebilen bir 
yapıya sahip. 
 
ROBONAUT 1
NASA’nın geliştirdiği üç robonot 
modelinin ilki olan R1, genelde in-
sanlar tarafından üstlenilen, ancak 
astronotlar tarafından bir telepre-
sence (uzaktan görerek kontrol) sis-
temi ile kontrol edilen, çeşitli görev-
leri yerine getiriyor. 2000 yılında 
tamamlanan R1, astronotların uzay 
elbiselerindeki sınırlı hareket ka-
biliyeti sebebiyle tamamlanamayan 

APOLLO DÖNEMİ UZAY ELDİVENİ
Johnson Uzay Merkezi’nde bulunan bu 
eldiven, uzay elbisesinden ayrılabiliyor 
ve üç bölümden oluşuyor: Bir iç konfor 
eldiveni ve iki basınçlı katman. Keskin 
kayalarla veya malzemeye zarar ve-
rebilecek aletlerle etkileşime girmek 
için takviye edilen eldiven, esneklikten 
ödün vermeden ekstra destek sağla-
yan tel kablolar içerir. Haricî malze-
me olarak, son derece güçlü ve esnek 
krom çeliğinden yapılan bir kumaş 
olan Chromel-R kullanılmıştır. Astro-
notların nesneleri kavrayabilmesi için 
avuç içi ve parmaklara bir silikon dis-
persiyon kaplaması uygulanır. Parmak 
uçlarındaki sert kabuklar ise yüksek 
mukavemetli, silikon kauçuk kaplama-
lı naylon trikodan yapılmıştır.

UZAY MEKİĞİ UÇUŞ EĞİTİM MASASI
Her astronot, eğitim programında Tra-
iner Flight Deck’i (Uçuş Eğitim Masası) 
kullanmıştır. Son kez 2011'deki STS-
135 görevinde kullanılan bu beş kişilik 
kokpit ve alt depolama alanı, Hous-
ton'daki uzay gemisi prototip merke-
zinde bulundu, fakat artık Seattle'daki 
Uçuş Müzesi'nde sergileniyor. Müret-
tebatlar bir göreve seçilmeden önce, bu 
masada yıllar boyunca eğitim yaptığın-
dan (astronotlar bugüne dek toplam on 
binlerce saati bu masa başında geçirdi) 
kontrol çubuğundaki yıpranma gözle 
görülür hâle gelmiş durumda. 

görevleri yerine getirir. R1 ile ilgili 
en dikkat çekici konulardan birisi 
de çarpışmalara karşı dayanıklılığı 
artırmak için kaskında kullanan 
reçinedir. Bu epoksi reçine, Johnson 
Uzay Merkezi’nde geliştirilmiştir. 

BOEING CST-100 STARLINER
Boeing ile Bigelow Aerospace işbir-
liğiyle tasarlanan CST-100 Starliner 
mürettebat kapsülü, ticarî uzay yol-
culuğu için kullanılacak, NASA ile 
ilişkili ilk taşıt olacak. Orion gibi, 
tekrar kullanılabilecek olan kapsül, 
yedi yolcu taşıyabilecek. Konforu 
öncelikli hâle getiren kapsül, Wi-
Fi ve LED "Gökyüzü Aydınlatması" 
sunacak. İki astronotu da ISS’ye 
taşıyacağı ilk uçuşun 2018 yılında 
yapılması planlanıyor.

ORION MÜRETTABAT MODÜLÜ
Üretimi devam eden, bu yeniden kul-
lanılabilir kapsül hücresi, 2023'teki 
ilk insanlı görevde kullanılacak. 
Derin uzay görevlerinde üç haftaya 
kadar süre için dört ile altı astronot 
taşıyabilecek olan kapsül, içerisin-
de su, oksijen ve yakıt olan silindir 
eklendiğinde, sekiz metrelik boya 
ulaşacak. Delta IV ve Atlas V roket-
lerinde kullanılan alüminyum-lit-
yum alaşımından inşa edilecek olan 
Orion’ün 5 metre genişliğindeki mo-
dülü 8,5 ton ağırlığında olacak. 

SPACE EXPLORATION VEHICLE
NASA’nın en yeni uzay taşıma aracı, 
katı gezegenlerin yüzeyini aşmak 
için kullanılıyor. Space Exploration 
Vehicle’da iki (ya da acil durumlar-
da dört) astronot ile 14 gün boyunca 
10 km/sa hızında yol alabiliyor. İle-
riye ve yana doğru gidebilen taşıt, 
Apollo’dakinin aksine, uzay maskesi 
giyme ihtiyacını ortadan kaldıran 
basınçlı bir kabine sahip. 360° döne-
bilen tekerlekler, ana işlevini keşif 
yapıyor. Astronotların araç dışında-
ki nesneleri kontrol etmesine, vinç 
ve buldozer bıçakları gibi modüler 
aletler yardımıyla da öğeleri taşı-
masına olanak sağlıyor. 

havalandırma sistemi, 91,5 metre 
uzunluğundaki dar bir boruyla giy-
sinin altındaki bir katmanda dolaştı-
rarak çalışır.
 
VALKYRIE R5
Astronotlar için çok tehlikeli olabile-
cek ortamlarda çalışmak üzere tasar-
lanan R5, Nasa'nın robot astronotları-
nın üçüncü modeli. İlk ikisi olan R1 ve 
R2, ISS'de tekrarlayan görevleri ye-
rine getirmek için kullanılıyor. Valk-
yrie ise, üç parmağı ve başparmağıyla 
kaynak bulmak, Mars yüzeyinde oto-
nom olarak habitatlar inşa etmek, fe-
laket önleme manevraları yapmak ve 
astronotların yanında çalışmak için 
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Akıllı telefonunuzu 
satmadan önce 
içindeki verilerinizi 
silmeniz güvenliğiniz 
açısından oldukça 
önemli. Peki, 
verilerinizi en güvenli 
şekilde nasıl 
silersiniz?

TELEFONUNUZU SATTIKTAN SONRA

UYKUNUZ KAÇMASIN!

Ne yapılabilir? 
Öncelikle dosyalarınızı silin ama 
kilit soru şu: Bir dosyayı sildiğiniz-
de saklanan veri gerçekten silini-
yor mu? Ne yazık ki hayır! Birçok 
elektronik cihazda bir dosya silmek 
demek aslında sisteme bir daha-

ki sefere dosya yazılması 
gerektiğinde önceki 

dosyanın üzerine ya-
zabileceğini söyle-

mekten ibaret... 
Fakat sonraki 
yazma işlemi 
gerçekleşince-
ye kadar veri, 
fiziksel olarak 

bit hali ile sakla-
nıyor ve gerekti-

ğinde kurtarılabilir 
durumda bulunuyor. 

Bu tür silme işlemlerine 
mantıksal silme adı veriliyor 

ve hemen tüm işletim sistemleri bu 
yöntemle çalışıyor. 

Fabrika ayarlarına dönün
2015 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre Apple ve BlackBerry cihazların-
da gerçekleştirilen fabrika ayarları-
na dönme işleminde veriler, fiziksel 
olarak geri döndürülemeyecek şe-
kilde siliniyor. Fakat çoğu Android 
işletim sistemli cihaz bu kadar şanslı 
değil, fabrika ayarlarına dönüldük-

ten sonra bile veri kurtarılabiliyor. 
Araştırmacılara göre bunun nedeni, 
‘Apple ve BlackBerry’nin donanımları 
üzerinde daha çok kontrol sahibi ol-
ması’ olarak açıklanıyor.

Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? 
Bahsettiğimiz gibi iOS kullanıcıları 
için fabrika ayarlarına dönmeleri ye-
terli. Fakat Android kullanıcıları ne 
yapmalı? Verinin tekrar kurtarıla-
bilmesini engellemenin en basit yolu 
fabrika ayarlarına döndürmeden 
önce cihazı şifrelemek... Bu şekilde 
birileri cihazın fiziksel kopyasını bile 
oluşturabilse üzerindeki bitler hiçbir 
şey ifade etmeyecektir. Tüm bunlar, 
cihazı yeni satın alan ya da kullanan 
kişi için, cihazın kullanımı açısından 
da sorun oluşturmayacaktır. 

Şifreleme nasıl yapılır?
Android cihazınızı şifrelemek için 
Ayarlar>Güvenlik>Şifreleme menü-
süne gidebilirsiniz. Ayrıca sıfırlama 
seçenekleri de Ayarlar>Yedekleme 
& Sıfırlama>Fabrika ayarlarına sı-
fırla menüsünde bulunuyor. 

Kartları unutmayın!
Son olarak da SIM Kart ve Micro SD 
kartları da çıkarmayı unutmayın. 
Bu şekilde cihazı gerçekten temiz-
lemiş ve kişisel verileri korumuş 
olursunuz.

G
ünümüzde akıllı telefonlar 
kişisel cihazlara dönüşmüş 
durumda. Cihazlar; kredi 
kartı bilgileri, fotoğraflar, 
yer bilgisi içeren datalar ya 

da çeşitli hesaplara ilişkin oturum 
açma şifreleri gibi kişiye özel önem-
li verileri barındırabiliyorlar. Bu ve-
rilerin siber suçlular açısından çok 
kıymetli olabileceğine dikkat çeken 
ESET Güvenlik Uzmanı Denise Gi-
usto Bili, yenisini aldığı için eski ci-
hazını elden çıkarmak isteyenlere, 
siber ihlallerin önlenebilmesi adına, 
tavsiyelerde bulundu. 
Genç ve teknoloji meraklısı nüfusun 
da katkısıyla özellikle Türkiye’de 
çok sık telefon veya tablet yenile-
niyor, değiştiriliyor. Ancak pek çok 
kez kullanıcılar, elden çıkarmaya 
çalıştıkları cihazın içindeki veri-
lerin yabancıların eline geçmesini 
önemsemiyor veya dikkat etmiyor. 
Oysa günümüzün akıllı telefonları, 
kullanıcıya ilişkin çok fazla kişisel 
bilgi taşıyor.

Telefonda nelere 
ulaşılabilir?
Alışveriş, banka-
cılık ve sosyal 
ağ gibi uygu-
lamaların he-
sapları, kredi 
kartı bilgileri, 
kişisel bilgi-
ler, fotoğraf-
lar, videolar, 
yer bilgisi içeren 
görseller, fatura 
detayları, web gezinme 
geçmişi, Wi-Fi bağlantı geç-
mişi, çeşitli hesaplara ait oturum 
açma bilgileri... Bu liste daha da 
uzatılabilir. Tüm bu veriler, bir si-
ber suçlunun, cihaz sahibi veya ya-
kınlarına karşı saldırı düzenlemesi 
için yeter de artar bile. Hatta yanlış 
ellere düşecek olursa bu bilgiler 
gasp, sahtecilik ve cihazın sahibine 
yönelik şantajla bile sonuçlanabilir. 
Dolayısıyla önlem alınması, kullanı-
cılara geceleri daha rahat uyku sağ-
layacaktır. 
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Microsoft’un aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkede 
yaptırdığı bir araştırmaya göre Türk internet kullanıcılarının 
yüzde 71’i çevrimiçi tehditlere maruz kalıyor.

ÇEVRİMİÇİ TEHDİDE 
MARUZ KALIYORUZ

M
icrosoft, bireyleri ve ku-
rumları siber güvenlik 
alanında bilinçlendirmek 
ve siber güvenlik alanında 
sunduğu global çözümle-

ri aktarmak üzere geri bildirimlere 
dayanan yeni kılavuzlar ve ipuçları 
sunmaya devam ediyor. Her sene 
7 Şubat’ta Uluslararası Güvenli İn-
ternet Günü’nü kutlayan Microsoft 
bu sene de “Değişimin parçası olun: 
Daha iyi bir internet için hep birlik-
te" sloganı ile global bir anket düzen-
ledi. Özellikle çocuklar ve gençler 
arasında teknolojinin daha güvenli 
ve daha sorumlu bir şekilde kullanıl-
masını teşvik etmek amacıyla ger-
çekleşen ankete Türkiye de katıldı.  
Aralarında Türkiye’nin de olduğu 14 
ülkede gerçekleştirilen Dijital Neza-
ket Endeksi global ankette çevrimiçi 
davranışlar dikkate alınarak, kulla-
nıcıların tutum ve algıları mercek 
altına alındı. Araştırma kapsamında 
yetişkin ve gençlerin farklı çevrimiçi 
etkileşimler üzerinden nezaket sevi-
yeleri incelendi. Avustralya, Belçika, 

Brezilya, Şili, Çin, Fransa, Almanya, 
Hindistan, Meksika, Rusya, Güney 
Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD’de 
gerçekleştirilen anket, gençlere (13-
17 yaş arası) ve yetişkinlere (18-74 
yaş arası) sorularak gerçekleştirildi 
. Araştırma kapsamında katılımcı-
lara "hangi  çevrimiçi tehditler ya-
şandınız?”, “tehditler  ne zaman, ne 
sıklıkta oluştu?”, “nasıl  aksiyonlar 
aldınız?" gibi sorular soruldu ve dört 
başlık altında 17 çevrimiçi tehdit 
ölçüldü. Bu kategoriler davranışsal 
riskler, itibar zedeleyici riskler, ki-
şisel hakların ihlali ve mahremiyet 
içerikli tehditler olarak belirlendi.

Türkiye’de çevrimiçi tehdit           
oranı yüzde 71
Anket sonuçlarına göre Türkiye’deki 
internet kullanıcılarının yüzde 71’i, 
en az bir defa çevrimiçi tehdide ma-
ruz kaldıklarını belirtiyor. Türkiye, 
davranışsal tehditler kategorisinde 
uluslararası ortalamanın üstünde bir 
sonuç sergilerken, itibar zedeleyici 
riskler, mahremiyet içerikli tehdit-
ler ve kişisel hakların ihlallerinde 
uluslararası ortalamalarda bir seyir 
gösterdi. 

En çok tehdit davranışsal 
kategorisinde
Ankette, davranışsal risk en yaygın 
kategori olarak öne çıkarken, Türki-
ye, uluslararası ortalamadan 16 puan 
daha yüksek çıktı (yüzde 54’e karşın 
yüzde 38). Trolleme, (yüzde 44) dav-

ranışsal riskler arasında en yüksek 
ve en yaygın belirtilen vaka olarak 
öne çıktı. 

Kişisel hakların ihlali
Bu kategoride istek dışı iletişim (yüz-
de 37), tüm tehditler arasında ikinci 
sırada yer alırken, nefret söylemle-
rinde Türkiye, uluslararası orandan 
(yüzde 24’e karşın yüzde 15) daha 
yüksek bir seviye ile dikkat çekti 

Mahremiyet odaklı tehditler
Türkiye'deki kullanıcılar, uluslararası 
ortalama (yüzde 30) ile karşılaştırıldı-
ğında çevrimiçi ortamda mahremiyet 
içerikli tehditlere maruz kalma konu-

sunda eşit bir oran gösterdi. İstek 

dışı cinsel içerikli mesajlaşma (alınan 
veya gönderilenler, yüzde 29) ve cinsel 
taciz (yüzde 18) en yaygın cinsel teh-
ditler olarak öne çıktı.

İtibar zedeleyici tehditler 
İtibar zedeleyici riskler Türkiye’de 
internet kullanıcıları tarafından en 
fazla dile getirilen endişe olarak öne 
çıktı. Türkiye dışındaki araştırma 
sonuçlarında itibar zedeleyici risk-
ler yüzde 47 olarak gösterilirken, 
Türkiye’de bu oran yüzde 56 olarak 
gerçekleşti. Bu kategoride, siber zor-
balık ve sanal taciz en önemli kaygı 
sebepleri olarak belirtilirken ankete 
katılan kullanıcıların yüzde 46’sı si-
ber zorbalığı en rahatsız edici tehdit 
olarak değerlendirdi.

/ GÜVENLİK/GÜVENLİK

GÜVENLI İNTERNET GÜNÜ

Özellikle çocuklar ve gençler arasında 
teknolojinin daha güvenli ve daha 
sorumlu bir şekilde kullanılmasını 
teşvik etmek için Insafe tarafından 
organize edilen uluslararası bir eylem 
günü. Microsoft da 2004 yılından bu 
yana her yıl 7 Şubat’ta Güvenli 
İnternet Günü  kapsamında faali-
yetlerde bulunuyor. 

Trolleme, 
davranışsal 
riskler arasında 
en yüksek ve en 
yaygın belirtilen 
vaka olarak öne 
çıktı. Nefret 
söylemlerinde 
Türkiye, 
uluslararası 
orandan daha 
yüksek bir seviye 
ile dikkat çekti.
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Geleceği öngörerek inovatif 
tasarımlara imza atan markalar,              

çok daha kişiselleşmiş ve fonksiyonel 
bir yaşam vaat ediyor

YAZI SELİN AKGÜN

KİŞİSEL DETAYLARA HİTAP 
EDEN TASARIMLAR 

YÜKSELİŞE GEÇTİ

H
ayatın her alanında fark yaratan inovatif ürün ve 
hizmetlerle, geleceği bugünden öngörerek yaşama 
şansına sahip oluyoruz. Örneğin, beğendiğimiz bir 
kıyafeti kabinde denemek için dakikalarca bek-
lemek yerine artırılmış gerçeklik uygulamasıyla 

deneyebileceğiz. Kişiye özel verilerle tasarlanan giysiler ise 
hazır giyim sektörüne bambaşka bir boyut katacak. Bir yere 
giderken, sizi peşinizden takip edecek kişisel drone’ların 
hizmet girmesiyle, tüm getir-götür işlerinizi drone’lara yap-
tırabileceksiniz…

/İNOVASYON

ARTIK YOLLAR ASFALT DEĞİL, GÜNEŞ PANELLERİ İLE KAPLANACAK

yaklaşık 2 bin adet motorlu araç tarafın-
dan kullanılacak. 2 yıllık test sürecine tabi 
tutulacak projede yolun yaklaşık 3 bin 400 
nüfuslu bir köyün sokak ışıklandırmasını 
yapmaya yetecek enerjiyi üretmesi bek-
leniyor. Fransa’nın Ekoloji Bakanı Ségolène 

Royal tarafından açılışı yapılan yol, toplam-
da 1 kilometrelik uzunluğa sahip. Güneş 
enerji panelli yolları inşa eden Colas adlı 
firmanın maliyetleri aşağı çekmenin ve 
verimliliği artırmanın yolunun ise daha 
uzun yollar yapmak olduğunu iddia ediyor.

Fransa, Normandiya’da küçük bir kasaba 
olan Tourouvre-au-Perch’de dünyanın ilk 
güneş paneli yolu açıldı. Denenen sistem-
de yol asfalt yerine tamamen panellerle 
kaplanıyor. 5 milyon avro maliyetle hayata 
geçirilen projede, yol günde ortalama 

MILANOTE İLE DAHA KİŞİSEL BİR NOT TUTMA DENEYİMİ

lanmaya zorlayabiliyor. Not tutma pazarına 
yeni dâhil olan Milanote ise bu dağınıklığın 
önüne geçmeyi ve not tutma deneyimini 
daha görsel bir boyuta taşıyarak fark yarat-
mayı amaçlıyor. Milanote da Google Keep ve 
Trello’dan alışkın olduğumuz notların kartlar 
içinde sıralandığı bir yaklaşımı içeriyor. 
Ayrıştığı nokta ise oluşturulan kartların bir 
pano düzeninde yer alması. Bu pano içinde 

herhangi bir yere taşınabilmesi ve panoya 
eklenebilen diğer öğelerle MindNote’takine 
benzer şekilde aralarında bağlantı kurulabil-
mesi olarak göze çarpıyor. Bu özelliği de 
Milanote’un farklı amaçlarla kullanılmasını 
mümkün kılıyor. Örneğin; fikirlerinizi ‘pinle-
diğiniz’ bir pinboard, notlarınızı içeren bir 
moodboard veya daha organize şekilde 
eklediğiniz bir Post-It koleksiyonu gibi….

Hayatımız hızla dijital dünyaya taşınırken, not 
tutma deneyimi de bu durumdan payını aldı. 
Klasikleşen not tutma uygulamalarındaki 
tasarım gereği, en hiyerarşik ve düzenli 
yapılar bile kendi içinde ayrışarak zamanla 
dağınık bir hale gelebiliyor. Bu düzensizlik de 
bir süre sonra bizleri bu tarz uygulamaları 
arama çubuğundan arama yapma ihtiyacı 
hissettiğimiz bir depolama sistemi gibi kul-
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GAP’TEN DRESSİNGROOM UYGULAMASI

Artık giyinme odalarının önünde kuyruk 
beklemek zorunda kalmayacağız. Hatta 
daha da ötesi, mağazalardan içeri adım 
atmamıza bile gerek kalmayabilir. Gap, 
müşterilerin mağazaya adım atmadan 
kıyafetleri denemelerini sağlayan Dres-
singRoom adlı yeni Augmented Reality 
(artırılmış gerçeklik) uygulamasını duyur-
du. Ayrıca bu alana çok ciddi bir yatırım 
yapmaya karar vermiş durumda. Bu da 
mağazacılıktan teknolojiye yönelmeye 
karar verdiğini gösteriyor. San Francisco 
merkezli uygulama geliştirme şirketi Ava-
metric ve Google iş birliğiyle GAP için 
geliştirilen bu uygulama, farklı bedenlere 
göre farklı izlenimler sunabiliyor. Uygula-
mada satın almak istediğiniz modeli seç-
tikten sonra 5 farklı beden türüne göre 
kıyafetin nasıl durduğunu görebiliyorsu-
nuz ve hangisi görünüşü beğenirseniz 
direkt olarak sipariş verebiliyorsunuz. Gap, 
müşterilerinin daha iyi görünebilmeleri ve 
trendi yakalayabilmeleri için daha az efor 
sarf etmelerini sağlamaya çalışıyor. 

ÇİZİM YAPABİLEN YETENEKLİ MİNİK ROBOT: LINE-US

DATA DRESS YENİ BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATACAK 

kâğıda dökebilen Line-us, notlar almanı-
za da olanak sağlıyor. Wi-Fi desteği 
sayesinde cihazlara bağlanabilen Line-
us, Mac, Windows, Android ve iOS plat-
formlarında çalışabiliyor. Önceden 
kaydedilen çizimleri de başarılı bir şekilde 
kâğıda aktarabilen Line-us, sahip olduğu 
uygulama sayesinde oluşturulan dijital 
çizimleri arkadaşlarınızla paylaşmanıza 

yapan Google, kişiselleştirmeye yeni bir 
ufuk kazandırıyor. Google ve Ivyrevel’in 
ortak projesi Coded Couture ve Google’ın 
Awareness API adını verdiği farkındalık 
özelliğini kullanıyor. Google’ın geçtiğimiz 
yıl düzenlediği geliştirici konferansı Google 
I/O 2016’da tanıttığı Awareness API, bağ-
lamsallığın ön plana çıkarılmasını sağlıyor. 

da imkân tanıyor. Mıknatıslı yüzeyi saye-
sinde hem yatay hem de dikey olarak 
kullanılabilen Line-us, USB arayıcılığıyla 
güç kaynağına bağlı bir şekilde kullanıla-
biliyor. Line-us, özellikle çizimlerini ve 
notlarını dijital ortamlarda oluşturmasına 
rağmen basılı kopya da isteyen kullanıcı-
lar için hem başarılı hem de eğlenceli bir 
alternatif.

Google, sizden topladığı bu verileri kulla-
narak size özel bir giysi tasarlıyor. Veriler, 
kıyafetle ilgili, kumaş, yaka, kol, süslemeler 
gibi seçimlerde kullanılıyor. Henüz kapalı 
betada olan veri elbisesi, Ivyrevel’ın kuru-
cu ortağı Kenza Zouiten gibi isimler tara-
fından kullanılıyor. Data Dress, 99 dolardan 
başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacak.

Kickstarter’ın en ilginç projelerinden biri 
olan Line-us, temelde İngiltere kökenli 
minik bir robot. Yazılımı sayesinde akıllı 
telefon, tablet veya bilgisayarda oluştur-
duğunuz dijital çizimleri kâğıda dökebilen 
Line-us, hem ilginç tasarımı hem de 
işlevselliğiyle öne çıkıyor. Bir kalem yar-
dımıyla gerçek zamanlı bir şekilde uygu-
lama içerisinde oluşturulan çizimleri 

Yazılım ürün ve servislerinin vazgeçilmezi 
haline gelen ‘tailor made’, yani kişiselleş-
tirme, aslen giyim kökenli bir kavram. Bu 
şekilde kişiselleştirmenin en uç noktası-
nın da, giysinizin beden ölçünüze ve tarzı-
nıza göre tasarlanması olabileceğine 
işaret ediyor. Hızlı moda devi H&M’in dijital 
moda Ivyrevel markasıyla ile iş birliği 

HIDROJEL ROBOTLAR İŞ BAŞINDA

MIT mühendisleri, su altında canlı balık 
tutmak ve top atmak gibi görevleri ger-
çekleştirebilecek kadar hızlı ve güçlü hid-
rojel robotlar geliştirdi. Yumuşak robotik 
alanında yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın 
ürünü olan robotların cerrahi müdahale-
lerde de kullanılması için çalışmalar sürü-
yor. MIT’de makine mühendisliği 
bölümünde yardımcı profesör olarak 
görev yapan Xuanhe Zhao liderliğinde bir 
grup araştırmacı tarafından icat edilen 
robotlar, jel bazlı olmalarıyla elastik ve 
tamamen şeffaf bir görüntüye sahip. 
Suda yılan balığı ve diğer ince larvalara 
sahip şeffaf balıklardan ilham alınarak 
geliştirilen robotlar, 3D baskı ve lazer 
kesim teknikleri kullanılarak üretilmiş. Hid-
rojellerin yapı maddeleri ağırlıkla su; yani 
robotların gövdelerinin önemli bir bölümü 
sudan oluşuyor. Bununla birlikte jel robot-
lar suyla çalışıyorlar. 
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UZAY TAKSİSİ STARLINER’A 3D YAZICI DESTEĞİ 

cinde maliyeti önemli derecede etkileye-
cek bir konu olduğu kanısında... Boeing, 
NASA ile yaptığı 4.2 milyar dolarlık anlaş-
ma çerçevesinde şu anda üç Starliner 
kapsülünün inşasına devam ediyor. 
Boeing’in bu alandaki bir diğer rakibi ise 
Elon Musk’ın şirketi SpaceX. NASA ile 
anlaşması bulunan SpaceX de Dragon 
adlı kapsül üzerinde çalışmaya devam 

ediyor ve onların da hedefi Kasım 2017’de 
uzayda olmak. NASA’nın Starliner ile 
uzaya gidecek mürettebattaki astronot-
ların giyeceği mavi renkli yeni nesil uzay 
kıyafetleri de belli oldu. Boeing tarafından 
geliştirilen ve uzay kıyafetleri, önceki 
modellere nazaran yüzde 40 daha hafif 
ve hareketi kolaylaştıracak daha sakin bir 
formda tasarlanmış.

Boeing, Aralık 2018’de Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na göndermeyi planladığı, 
‘uzay taksisi’ olarak anılan CS-100 Star-
liner modeli uzay aracını geliştirmeye 
devam ediyor. Boeing tarafından verilen 
bilgiye göre, Starliner’ın 600’ü aşkın par-
çası üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla üreti-
liyor. Şirket 3D üretimin uzun vadede 
benzer uzay taksilerinin yapılması süre-

/İNOVASYON

KİŞİSEL KARGO TAŞIYICI DROID GITA

götür işleri için bir kurye görevi görebiliyor. 
Hatta köpeğinizi gezdirebiliyor ya da mar-
ket alışverişinizde ‘yeni nesil pazar arabası’ 
rolü bile görebiliyor. Farklı kullanım alanları 
olan Gita, 18 kilograma kadar yük taşıyabi-
liyor. Yükün uzunluğu ise maksimum 66 
santimetre olabiliyor. Gita sadece yürüme 
hızında değil, saatte yapabileceği maksi-
mum 35 km/h hızla koşan ya da bisiklet 
süren bir insanın da peşinden gidebiliyor. 

Piaggio Grubu, Gita robotunu duyurdu. 
Star Wars filmlerinden tanıdık gelecek 
droid formundaki bu robot, kişisel kargo 
taşıyıcısı olmak istiyor. Tamamen elektrik-
li olan iki tekerlekli bu robot, Piaggio’nun 
2015 yılında kurduğu Piaggio Fast 
Forward’ın ortaya çıkarttığı ilk ürün olma 
özelliğini de taşıyor. Piaggio Gita, sahibini 
takip ederek eşyaları sahibi için taşıyabilen 
bir yapıya sahip. Bununla birlikte Gita getir 

NEW YORK POLİSİ ARTIK GİYİLEBİLİR 
KAMERA İLE HİZMET VERECEK
New York polis teşkilatı, pilot olarak dene-
diği bir projeyi hayata geçirmek için çalış-
malara başladı. New York Belediye 
Başkanı Bill de Blasio’nun açıklamasına 
göre, New York Polis Departmanı, bugüne 
kadar 54 adet kamera ile test ettiği ürünü 
tüm teşkilata yaymayı planlıyor. VIEVU 
marka giyilebilir göğüs kameraları saye-
sinde polisler hem kendi güvenliklerini 
korumuş olacak hem de yaşanan olaylar-
da kanıt niteliği taşıyacak bir mekanizma 
kurulmuş olacak. Kimi polis kameraları, 
polis tarafından kapatıp açılabilirken, kimi 
kameralar da sadece polis eğer belindeki 
tabancayı kınından çıkarıyorsa devreye 
giriyor. Henüz polislere verilecek model 
belli olmasa da yakın gelecekte New York 
ve diğer büyük dünya şehirlerde bu tarz 
giyilebilir kameraları görmeye başlayaca-
ğız. 34 bin polisin, 2019 yılının sonuna de 
bu kameralarla donatılması bekleniyor. 

DRONE TAKSİLER, 2017’DE DUBAI’DE 
HİZMETE GİRECEK
Otonom otomobillerle birlikte insan taşı-
macılığının geleceği olarak görülen 
drone’lar, yolcu seferlerine 2017 yazında 
Dubai’de başlıyor. Dubai’de gerçekleşen 
World Government Summit etkinliğinde 
duyurulan otonom drone’larla insan taşı-
macılığına, temmuz ayında başlanması 
bekleniyor. Proje için kullanılacak ve bir 
nevi drone taksi olacak olan Çin yapımı 
EHang 184 modeli, etkinlik boyunca katı-
lımcılara da sergilendi. İlk olarak 2016 yılın-
da düzenlenen CES fuarında dikkat çeken 
EHang 184’ün test uçuşları geçtiğimiz yaz 
Las Vegas şehrinde geçekleşmişti. Tek 
kişilik bir araç olan EHang 184, 100 kiloya 
kadar taşıma kapasitesine de sahip. 
Bataryası tam dolu olduğunda 50 km yol 
gidebilen drone taksi, saatte 160 km hızla-
rına kadar da çıkabiliyor. Şehir içerisinde 
belirlenen 40-50 km’lik bir alan için kulla-
nılacak olan EHang 184, komuta merke-
zinden kontrol edilecek. Eğer başarılı 
olursa şehir içi ulaşımın geleceği için en 
mantıklı projelerden biri olacak olan drone 
taksi, özellikle İstanbul gibi trafik konu-
sunda sıkıntı yaşayan şehirler için vazge-
çilmez olabilir. 
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yardımı ile aracın konum koordinat-
larını ve rotasını elde etmek, kapıla-
rı açmak, motoru çalıştırmak ve ek 
araç içi cihazları kontrol etmek artık 
mümkün. Bunlar bir yandan son de-
rece faydalı fonksiyonlar fakat üre-
ticilerin bu uygulamaları siber saldı-
rı risklerinden nasıl korudukları da 
bir soru işareti. 

layacak potansiyel bir takım güven-
lik sorunları bulunduğunu keşfetti. 
Son birkaç yılda arabalar aktif ola-
rak internete bağlanmaya başladı. 
Bağlantı sadece bilgi-eğlence sistem-
lerini değil, aynı zamanda artık çev-
rimiçi olarak erişilebilen kapı kilidi 
ve ateşleme gibi kritik araç sistemle-
rini de içeriyor. Mobil uygulamaların 

K
aspersky Lab araştırmacı-
ları, birçok ünlü otomobil 
üreticisinin araçlarının 
uzaktan kumandası için ha-
zırlanan uygulamaların gü-

venliğini inceledi. Uzmanlar, tüm uy-
gulamalarda, saldırganların internet 
bağlantılı araç sahipleri için önemli 
hasara neden olmalarına olanak sağ-

Uzmanlar, tüm uygulamalarda, saldırganların internet bağlantılı araç sahipleri 
için önemli hasara neden olmalarına olanak sağlayacak potansiyel bir takım 
güvenlik sorunları bulunduğunu keşfetti.  

İNTERNETE BAĞLI ARABALAR 
SANILDIĞI KADAR GÜVENLİ DEĞİL

araç satıcılarının hâlâ işleri doğru 
yapacak zamana sahip oldukları an-
lamına geliyor. Tabii, tam olarak ne 
kadar zamanları var bilinmiyor. Mo-
dern Truva atları çok esnek. Bir gün 
normal reklam yazılımı gibi davra-
nabilir, ertesi gün yeni uygulamaları 
hedeflemelerini mümkün kılacak 
yeni bir konfigürasyonu kolayca in-
direbilirler. Saldırı yüzeyi gerçekten 
çok geniş.” diyor.

Kaspersky Lab araştırmacıları, araç-
larını ve özel verilerini muhtemel 
siber saldırılardan korumaları için 
internete bağlı araç uygulamalarının 
kullanıcılarına aşağıdaki önlemleri 
almalarını tavsiye ediyor:
•  Kötü amaçlı uygulamalara nere-

deyse sınırsız imkanlar sağlaya-
cağı için Android cihazınıza root 
işlemi yapmayın.

• Resmi uygulama mağazaları dışın-
daki kaynaklardan uygulama yük-
leme olanağını devre dışı bırakın.

• Yazılımdaki güvenlik açıklarını ve 
saldırı riskini azaltmak için ciha-
zınızın işletim sistemi sürümünü 
güncel tutun.

• Cihazınızı siber saldırılara karşı 
korumak için başarısı kanıtlanmış 
bir güvenlik çözümü kurun.

erişim elde etmek gibi. Bununla bir-
likte, Kaspersky Lab uzmanları, çev-
rimiçi bankacılık bilgileri ve başka 
önemli verileri hedefleyen birçok 
başka zararlı yazılım üzerinde yap-
tıkları incelemelere dayanarak, 
internet bağlantılı araçların sahip-
lerini hedefleyen ve sosyal mühen-
dislik konusunda tecrübeli suçlular 
için bunun bir sorun teşkil etmeye-
ceğini öngörüyor.
Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı 
Victor Chebyshev, “Araştırmamızın 
ana sonucuna göre, mevcut durumda 
internete bağlı arabalar için hazırla-
nan uygulamalar kötü amaçlı saldı-
rılara karşı hazır değiller. İnternete 
bağlanan bir otomobilde yalnızca su-
nucu tarafı altyapısının güvenliğini 
düşünmemeliyiz. Otomobil üreticile-
rinin bu anlamda bankaların gittiği 
yoldan gideceklerini öngörüyoruz. 
Başlangıçta, çevrimiçi bankacılık 
uygulamaları da araştırmamızda lis-
telenen tüm güvenlik özellikleri-
ne sahip değildi. Şimdi, bankacılık 
uygulamalarına yönelik çok sayıda 
saldırı vakası sonrasında bankalar 
ürünlerinin güvenliğini geliştirdi. 
Şanslıyız ki şimdiye kadar otomobil 
uygulamalarına karşı herhangi bir 
saldırı vakası tespit etmedik. Bu, 

Buna cevap bulabilmek isteyen 
Kaspersky Lab araştırmacıları, bü-
yük otomobil üreticileri tarafından 
geliştirilmiş olan ve Google Play 
istatistiklerine göre on binlerce 
ve bazı örneklerde de beş milyon 
indirilmeye kadar ulaşan 7 adet 
uzaktan araç kontrol uygulamasını 
test etti. Araştırma sonucunda, in-
celenen uygulamaların her birinin 
çeşitli güvenlik sorunları içerdiği 
ortaya çıktı: 
• Uygulamalarda tersine mühen-

dislik tekniklerine karşı bir ted-
bir yok. Sonuç olarak, kötü niyetli 
kullanıcılar uygulamanın nasıl 
çalıştığını anlayabilir ve sunucu 
tarafı altyapısına veya arabanın 
multimedya sistemine erişmele-
rini sağlayacak bir güvenlik açığı 
bulabilirler. 

• Uygulamalarda, suçluların kendi 
kodlarını ekleyerek orijinal prog-
ramı sahte bir sahtesiyle değiştir-
melerini engelleyecek kod bütün-
lüğü kontrolü yok.

• Kök dizine erişimi (rooting) sapta-
ma teknikleri kullanılmamış. Kök 
hakları, Truva atlarına neredeyse 
sınırsız yetenek sağlar ve uygula-
mayı savunmasız bırakır.

• Kötü amaçlı uygulamaların kimlik 
avı pencereleri göstermelerine ve 
kullanıcıların kimlik bilgilerini 
çalmalarına yardımcı olan uygu-
lama bindirme tekniklerine karşı 
koruma yok.

• Kullanıcı adı ve parolalar düz me-
tin olarak saklanıyor. Bu durum-
dan faydalanan bir suçlu, kullanı-
cıların verilerini kolayca çalabilir.

Bu açıklardan başarıyla faydalanan 
saldırganlar, arabanın kontrolünü ele 
geçirerek kapıların kilidini açabilir, 
güvenlik alarmını kapatabilir ve hat-
ta teorik olarak aracı çalabilir de.
Herhangi bir senaryoda saldırı vek-
törüne ek bazı hazırlıklar gereke-
cektir. Örneğin, özel hazırlanmış ve 
kök dizine erişim sağlayacak kötü 
niyetli bir takım uygulamaları yük-
lemeleri yönünde araç sahiplerini 
ayartarak arabanın uygulamasına 
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kiye Başkan Yardımcısı İsmail Sü-
mer, Honda Türkiye’nin özellikle yeni 
Civic sedan ile yakaladığı satış ivmesi 
ve Aralık ayındaki 4 bin 392 adet sa-
tışla, Honda’nın Avrupa pazarındaki 
Aralık ayı satış lideri konumuna ulaş-
tığını belirtti. İsmail Sümer konuş-
ması şu şekilde sürdürdü: “Müşteri-
lerimiz tarafından büyük bir beğeni 
ile karşılanan yeni Civic sedan, 2016 
yılında satışta olduğu yaklaşık 2 bu-
çuk ay içerisinde 6 bin 623 adet satışa 
ulaştı. Benzinli ve LPG’li motor seçe-
nekleri ile geniş bir müşteri kitlesine 
hitap eden Civic sedan, bugün sizlere 

Hyundai i30 ailesinin yeni üyesi 
Wagon’un tasarımını yorumlayan 
Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi 
Baş Tasarımcısı Thomas Bürkle, "Yeni 
Nesil i30 Wagon, tasarım açısından 
i30 ailesinin yeni modern dilini konu-
şuyor ve aynı zamanda Hyundai’nin 
yeni kimliği haline gelecek geliştiril-

dan başladı. Söz konusu araç Enstone, 
İngiltere ve Viry-Châtillon, Fransa’da 
Renault Sport Racing tarafından sı-
fırdan tasarlanan ilk Formula 1 oto-
mobili olma özelliğini taşıyor.
2017 Renault Sport Akademisi’nin 
kadrosu da her biri 2017 boyunca 

G
ücünü Renault Sport Racing’e 
ait R.E.17 motordan alan 
R.S.17 modelinde R.S.16’dan 
alınıp aktarılan her hangi bir 

parça bulunmuyor. Ekip, Formula 1’in 
en son yönetmeliklerini tam anlamıy-
la karşılayabilmek için her şeye sıfır-

Türk otomotiv pazarının bir önceki yıla 
göre yüzde 1,6 büyüdüğü bir yılda, Nis-
san Türkiye, yüzde 21 büyüme ile hem 
pazar payını önemli oranda artırdı, 
hem de sene başında hedeflediği yüz-
de 10 büyüme hedefini ikiye katlamış 
oldu. Otomotiv sektöründe yaşanan 
ÖTV artışı, kurlardaki sert dalgalanma-
ya rağmen 2016 yılında 32 bin 53 adet 
araç satışı ile bir rekora imza atan Nis-
san, 2015 yılında yüzde 2,73 olan pazar 
payını yüzde 3,26’ya çıkardı.
Nissan SUV ailesinin vazgeçilmezleri 
Qashqai ve X-Trail, Nissan’ın dünya-
da ve Türkiye’de en çok ses getiren 

tanıttığımız RS modeli ile müşterile-
rimizin algısını apayrı bir yere taşıya-
cak. Civic RS sahip olduğu vtec turbo 
motor sayesinde son derece sportif 
bir dört kapılı sedan olarak yollara 
çıkıyor. Bugüne kadar üretilen en 
sportif Civic olan RS modeli dina-
mizm, performans, yakıt verimliliği, 
genişlik, güvenlik, iç mekan kalitesi 
ve prestij söz konusu olduğunda kom-
pakt sınıfa tamamen yeni standartlar 
getiriyor. Ardında 40 yıllık köklü ve 
başarılı bir geçmişi olan Civic, bu yeni 
ve sıradışı modeli ile segment üstü bir 
konuma yerleşiyor.”

miş basamaklı ızgarasını da gururla 
taşıyor. Arkaya doğru incelen tavan 
çizgisi ve dinamik gövde yapısı, i30 
Wagon'a neredeyse benzersiz bir silu-
et kazandırıyor. Şık ve dinamik pro-
fil, yan camları çevreleyen zengin bir 
krom çerçeveyle daha da vurgulan-
mış oluyor " açıklamasını yaptı.

Renault Sport Racing tarafından des-
teklenecek olan Jack Aitken, Max 
Fewtrell, Jarno Opmeer ve Sun Yue 
Yang isimleriyle teyit edildi. Jack 
GP3 Serilerinde; Max, Jarno ve Sun 
ise 30 araçlık tarihi Formula Renault 
Eurocup’ta mücadele edecek.

modelleri oldu. JATO 2016 yılı verile-
rine göre dünyada en çok satılan SUV 
Nissan X-Trail olurken, aynı zaman-
da dünyanın en çok satan 5. Modeli 
olarak da yerini aldı. 2016 yılında 18 
bin 365  adet satış ile Nissan Qash-
qai ise Türkiye’de en çok satılan SUV 
olma başarısını yakaladı.
Nissan’ın bir başka önemli ürünü olan, 
geniş kitlelerin kullanımına sunulan 
ilk seri üretim elektrikli otomobili 
Nissan LEAF 2010 Aralık ayındaki 
lansmanından bu yana 250 binden 
fazla satış kaydederek dünyanın en 
çok tercih edilen elektrikli aracı oldu. 

Y
eni Civic RS performansı, ya-
kıt verimliğini, güvenliği, iç 
mekan kalitesini ve prestiji 
bir araya getiriyor. Sahip ol-

duğu motor teknolojisi ve sunduğu 
güç ile yeni Civic RS segmentine de 
yepyeni bir boyut kazandırıyor. 1.5L 
VTEC turbo 182 beygir motor 7 ileri 
CVT şanzıman ile sunuluyor. Müş-
terileri tarafından büyük merakla 
beklenen Civic RS, 25 Şubat tarihin-
den itibaren 109 bin 900 TL fiyatıyla 
Honda bayilerindeki yerini alacak.
Yeni Civic RS’in İstanbul’da yapılan 
ilk tanıtımında konuşan Honda Tür-

H
yundai’nin 2017 Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda dünya 
lansmanını yapacağı Yeni 
i30 Wagon’un ilk görüntüle-

ri yayımlandı. Hyundai i30 Wagon, 
beş kapılı hatchback modelden 
sonra ailenin yeni bir üyesi olarak 
öne çıkacak.
Avrupalı müşterilerin beklentileri-
ne göre Avrupa’da üretilen Hyundai 
i30, beş kapılı versiyondan sonra 
nihayet ailelerin ilgi alanına gire-
cek Wagon tipiyle de satışa sunul-
maya hazırlanıyor. Yeni i30’un şık 
ve estetik çizgilerine bambaşka 
bir bakış açısı getiren i30 Wagon, 
klasik ve geleneksel station wagon 
modellerin aksine, daha zarif ve 
çok yönlü kullanım yapısıyla dik-
kat çekiyor.

N
issan, 2016 yılında yüzde 2,5 
büyüyerek dünyada 5.559.902 
araç satışı ile rekor kırdı. Re-
nault Nissan ittifakı ise 2016 

yılında Mitsubishi Motors’un katılı-
mıyla birlikte toplam 9.961.347 araç 
satışı yaparak dünyanın en büyük 
dördüncü otomotiv grubu oldu.
Nissan 2016 yılında yüzde 2,5 büyü-
me ile 5.559.902 otomobil ve ticari 
araç ile rekor seviyede satış gerçek-
leştirdi. Şirket ABD ve Çin’de sıra-
sıyla yüzde 5,4 ve 8,4’lük büyüme 
kaydederek her iki pazarda da yeni 
rekor kırdı. 

Ailenin en güçlüsü yeni Civic Sedan RS Türkiye’de

 Hyundai i30 ailesinin yeni üyesi Wagon

Renault Sport Formula 1 Takımı R.S.17’yi tanıttı

2016 yılında dünyanın en çok satan SUV’u: Nissan X-Trail
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lığımız en yüksek seviyelerine ulaştı 
ve son çeyrekte 2013'ten bu yana en 
yüksek seviye olan 291 bin net abone 
kazanımı gerçekleşti. Sabit tarafta ise 
çeyreksel bazda 147 bin abone ile tüm 
zamanların en yüksek kazanımını 
elde ederken fiber abonede 1 milyonu 
aştık. Dijital servislerimize yoğun ilgi 
bu çeyrekte de artarak devam etti. TV 
abonelerimizin sayısı 1 milyonu aşar-
ken BiP, Turkcell TV+, Lifebox, Goller 
Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turk-
cell Akademi uygulamalarını indiren 
müşteri sayımız son bir yılda 21,4 mil-
yondan 44,2 milyona yükseldi. 2016 
yılında dijital servislerimizi diğer 
operatör müşterilerine de açarak bu 
konudaki vizyonumuzu bir kez daha 
ortaya koyduk" diye konuştu.

Data yüzde 74, dijital servisler yüzde 
200 büyüdü
Teknoloji odaklı altyapı sağlayıcısın-
dan hizmet odaklı deneyim sağlayıcı-
sına dönüştüklerini de sözlerine ekle-
yen Terzioğlu şunları söyledi: "Mobil 
ve sabitteki gücümüzle müşterileri-
mize sektörde örneği olmayan yakın-
samış bir deneyim sunuyoruz. Bunun 
neticesinde de mobil tarafta ses, data 
ve dijital servislerimizden her üçü-
nü kullanan müşteri oranımız geçen 
yıla göre 25 puan artarak yüzde 42'ye 
ulaşırken, sabit tarafta TV'li servis 
kullanan müşteri oranımız 10 puanlık 
artışla yüzde 36 oldu. Faturalı müşteri 
sayımız geçen yıla göre 797 bin arttı 
ve müşteri bazımızın %52,5'ine ulaştı. 
Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 144 
bin artışla 1 milyonu aşarken, toplam 
sabit müşteri sayımız 342 bin artış ile 
1,9 milyona ulaştı." 

2017'de de çift haneli büyümeye 
devam
Önümüzdeki dönemde müşterilerini 
iletişimin en gelişmiş haliyle buluş-
turmaya ve dijital servislerle hayat-
larını zenginleştirip kolaylaştırma-
ya devam edeceklerini kaydeden 
Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"2017'de, Grup gelirlerimizin %13-15 
büyümesini, konsolide FAVÖK mar-
jının %32-34, operasyonel yatırım 

harcamalarının satışlara oranının 
ise %20 civarında gerçekleşmesini 
hedefliyoruz. Orta vadeli 2017 – 2019 
döneminde ise Grup gelirlerimizin 
%12-14 büyümesini, FAVÖK marjı-
nın %33-35 olarak gerçekleşmesini, 
operasyonel yatırım harcamalarının 
satışlara oranının ise 2019 yılı itiba-
rıyla %16 seviyesine düşmesini bek-
liyoruz."

Odağımız hissedarlarımıza değer 
yaratmak
Terzioğlu, hissedarlara daha fazla 
değer yaratma odağı doğrultusunda 
hareket etmek için 2016 yılında ope-
rasyonlardaki gelişmeler de dahil ol-

mak üzere bilanço ve riskleri de aktif 
bir şekilde yönettiklerini sözlerine 
ekledi. 

Sektörün ilkleri: Financell ve Paycell
2016 yılı başında Financell ve Paycell 
markalarıyla müşterilerinin karşı-
sına çıkan Turkcell ilklere imza attı. 
Financell markası ile hizmet veren 
tüketici finansman şirketi Turkcell 
Finansman A.Ş. kısa bir süre içerisin-
de büyük ilerleme kaydetti. Financell 
2016 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 850 
bin müşteriye 2,9 milyar TL kredi sağ-
ladı. Gerçekleştirdiği bono ihracına 
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beklentinin çok üzerinde talep alan 
Financell, sermaye piyasası araçlarını 
kullanarak fon yaratmaya önümüz-
deki dönemde de sürdürerek Grup'un 
verimli bilanço odağına da katkıda 
bulunmaya devam edecek. Bu doğrul-
tuda, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 
ihracı için gerekli başvurular ise Ocak 
ayında gerçekleştirildi. Müşterilere 
ödeme çözümleri sunan ve Paycell 
markasıyla hizmet veren Turkcell 
Ödeme Hizmetleri A.Ş ise Ağustos 
ayında, BDDK'dan izin alan ilk lisanslı 
operatör markası oldu.

Sessiz operatör: Lifecell
Sektörde dataya olan güçlü talebin 
ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle 
Turkcell, dünyada ve Türkiye'de bir 
ilke daha imza atarak Kuzey Kıbrıs 
Turkcell'ın dijital markası olan life-
cell ile yalnızca data üzerine kurulu 
haberleşmeyi hayata geçirdi. Ses, 
mesajlaşma gibi tüm iletişim ihtiyaç-
larının data paketi üzerinden gerçek-
leştirildiği lifecell'de aramalar BiP 
üzerinden sağlanırken lifebox, fizy, 
Turkcell TV+ gibi dijital servisler de 
müşterilerin hayatını zenginleştiri-
yor.

5G'de hız rekoru: Saniyede 24,7 Gbit
Turkcell 2016'da imza attığı ulusal 
ve uluslararası işbirlikleri ile dünya-
da 5G teknolojilerinin geliştirilmesi 
sürecinde öncü rol oynamaya devam 
etti. Ericsson işbirliği ile 15 GHz ban-
dında Türkiye'nin ilk 5G testini yapa-
rak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı 
başardı.

Türkiye'nin en büyük veri merkezi
Türkiye'nin dijital veri yönetimi ihti-
yacını karşılamak adına Gebze'de en 
üst standartlarda 33 bin m2'lik ka-
palı alana sahip Türkiye'nin en büyük 
veri merkezi yine Turkcell tarafından 
açıldı. Ayrıca Türkiye'nin fiber sefer-
berliği kapsamında, kaynakların ve-
rimli kullanılması ve adil rekabet or-
tamının sağlanması için ortak altyapı 
kurulması yönünde önemli adımlar 
atarak sektördeki oyuncularla görüş-
melere başlandı.

4.5G abone sayısı 23 milyona ulaştı
Mobil iletişim deneyimini yeniden 
tanımlayan 4.5G'ye hem yatırım hem 
de hız lideri olarak güçlü bir başlan-
gıç yaptıklarına dikkat çeken Terzi-
oğlu, "Nisan ayı başında hayata ge-
çen 4.5G'de yaptığımız yatırımlarla 
Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık yüzde 
82,5 nüfus kapsamasına ulaştık. Ara-
lık ayı itibarıyla 4.5G kullanıcılarının 
aylık ortalama data tüketimi 5GB 
seviyesine ulaştı. 4.5G abone sayımız 
ise 23 milyona ulaştı. Müşterilerimiz 
de Turkcell'in 4.5G'deki farkını tercih 
etmeye başladı. Bu sayede 2007'den 
bu yana mobil tarafta müşteri bağlı-

Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu: 

"2016 yılında yaşanan 
makroekonomik ve 
jeopolitik zorluklara 

rağmen hem 
operasyonel hem 

finansal açıdan 
yılsonu hedeflerimize 
rekorlara imza atarak 

ulaştık.”

Ülkemize ve ekonomimize güvene-
rek yaptığımız yatırımlar faaliyet 
gösterdiğimiz tüm alanlarda başa-
rılı sonuçlar elde etmemizi sağladı. 
Geçen yılbaşında gelirimizin yüzde 
20'sini yatırıma yönlendireceğimizi 
açıklamıştık. Ülkemize olan güveni-
mizin göstergesi olarak yatırım he-
defimizi yıl içinde yukarı revize ettik. 
Bu revizyon ve özellikle 4.5G yatırım-
larımızla birlikte Turkcell Grubu ola-
rak yaklaşık 3.5 milyar lira yatırım 
yaptık. Ülkemize olan güvenimizin 
karşılığını son çeyrekte rekorlara 
imza atıp yıl bazında ise çift haneli 
büyüyerek aldık." dedi.
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Turkcell Türkiye, son 
çeyrekte yüzde 19,3 
büyüyerek 3 milyar 576 
milyon TL gelir elde 
ederken, yüzde 28,3 
artışla 1 milyar 227 
milyon TL FAVÖK'e 
ulaştı.

TURKCELL EN 
YÜKSEK BÜYÜME 
ORANINI YAKALADI

2
016 yılının son çeyreğinde 
Turkcell Türkiye ve Turk-
cell Grubu hem gelir hem de 
FAVÖK'te, 2007'den bu yana 
tüm zamanların en yüksek 

büyüme oranını yakaladı. Grup gelir-
lerinin yüzde 88'ini oluşturan Turk-
cell Türkiye, son çeyrekte yüzde 19,3 
büyüyerek 3 milyar 576 milyon TL 
gelir elde ederken, yüzde 28,3 artışla 
1 milyar 227 milyon TL FAVÖK'e ulaş-
tı. Turkcell Grubu ise aynı dönemde 
yüzde 21,3 büyüme ile 4 milyar TL 
ciro elde ederken, yüzde 29,6 artışla 
1,4 milyar TL FAVÖK ve yüzde 33,9 
FAVÖK marjı kaydetti. 2016 yılının 
tümünde ise Turkcell'in Grup bazında 
gelir büyümesi yüzde 11,9 ile 14 mil-
yar TL'yi aşarken, FAVÖK yüzde 11,6 
büyüyerek 4,6 milyar TL ve FAVÖK 
marjı %32,3 olarak gerçekleşti. Turk-
cell Grup'un 2016 yılında proforma 
net karı ise yüzde 7,4 artarak 2,5 mil-
yar TL oldu.
Turkcell'in 2016 yılı finansal ve ope-
rasyonel sonuçlarını ve 2017 hedefle-
rini açıklayan Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu, "2016 yılında yaşa-
nan makroekonomik ve jeopolitik 
zorluklara rağmen hem operasyonel 
hem finansal açıdan yılsonu hedefle-
rimize rekorlara imza atarak ulaştık. 



V
odafone Türkiye istik-
rarlı büyümesini 2016-
17 mali yılının üçüncü 
çeyreğinde de sürdürdü. 
Ekim-Aralık 2016 döne-

mini kapsayan 3. çeyrekte şirket; 
kesintisiz çift haneli büyümesini 
devam ettirerek, servis gelirleri-
ni geçen yılın aynı dönemine göre 
%15* artırdı. Buna göre, şirketin 
3. çeyrekte servis gelirleri 2,1 
milyar TL’ye ulaştı. 

Veri kullanımı iki katına çıktı
3. çeyrek itibariyle akıllı telefon 
penetrasyonunu geçen yılın aynı 
dönemine göre 15 puan artış ile 
%71’e çıkaran şirket abonelerinin 
veri kullanımı, 4.5G’nin de pozitif 
etkisiyle geçen yılın aynı dönemi-
ne göre %104 artarak üçüncü çey-
rekte toplam 103 petabyte’a ulaştı.  
Türkiye’nin 81 ilinde 10 bini aşkın 
4.5G iletişim noktası ile hizmet 
veren Vodafone Türkiye böylece 
4.5G’de en geniş kapsamaya sahip 
operatör olmayı sürdürdü. 
2016-17 mali yılının 3. çey-
rek sonu itibariyle Vodafone 
Türkiye’nin mobil abone sayısı 
22,6 milyon olarak gerçekleşir-
ken, şirketin faturalı abone bazı-
nın toplam içindeki oranı %47’e 
ulaştı. Vodafone Red tarifeleri 
şirketin faturalı abone bazındaki 
büyümesinde etkili oldu. 
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Çift haneli büyümesini devam ettiren şirketin, mali yılının üçüncü 
çeyreğinde toplam mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 

yaklaşık 800 bin net artış ile 22,6 milyon oldu.

VODAFONE, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE 
DEVAM EDİYOR

Sabit genişbant abone sayısı 524 
bine ulaştı
Öte yandan 1 Ocak 2015 tarihinde 
“Vodafone SüperNet Telefonsuz 
ADSL” hizmetini lanse eden Voda-
fone Türkiye’nin sabit genişbantta 
hızlı büyümesi de devam etti. Üçün-
cü çeyrekte şirketin sabit geniş-
bant abone sayısı geçen yılın aynı 
dönemine göre 244 bin net artış ile 
524 bine ulaştı. Şirketin sabit hiz-
metlerden elde ettiği servis gelir-
leri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın 
aynı dönemine göre %57 arttı.

Yatırımlara devam
2016-17 mali yılının üçüncü çeyrek 
performansını değerlendiren Voda-
fone Türkiye CEO’su Colman Dee-
gan şöyle konuştu: “2016/2017 mali 
yılının üçüncü çeyreği Türkiye’ye 
olan bağlılığımızın ve bu pazarda-
ki kararlılığımızın göstergesi olan 
bir başka güçlü ve yatırım odaklı 
bir dönem oldu. Ülkenin en büyük 
uluslararası doğrudan yatırımcıla-
rından biri olarak, Türkiye pazarın-
da uzun vadeli büyüme vizyonumuz 
doğrultusunda önemli yatırımlar 
yapmaya devam edeceğiz.” 
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Vodafone Türkiye 
CEO’su Colman 

Deegan: 
“Ülkenin en büyük 

uluslararası doğrudan 
yatırımcılarından 

biri olarak, Türkiye 
pazarında uzun vadeli 
büyüme vizyonumuz 

doğrultusunda 
önemli yatırımlar 
yapmaya devam 

edeceğiz.”



Rekor abone sayısı artışı
Türk Telekom güçlü operasyonel 
sonuçlar kaydettiği bir yılı daha ge-
ride bırakarak, 2016 yılında 1,5 mil-
yonluk, halka arzdan bu yana rekor 
seviyedeki net abone kazanımı ile 
38,9 milyona ulaştı. Geniş bant abo-
ne tabanı da halka arzdan bu yana 
en yüksek yıllık abone kazanımı 
olan 691 bin ile 2016 yılsonunda 8,7 
milyona yükseldi. Fiber abone sayı-
sı, yılsonunda 2 milyonu aşan Türk 
Telekom’un fiber uzunluğu 228 bin 
kilometre, fiber hane kapsama ra-
kamı da 13,9 milyon olarak gerçek-
leşti. Şirketin mobil abone tabanı da 
2015’teki güçlü 932 bin abone kaza-
nımının ardından 2016’da 1,3 milyon 
artış ile 18,6 milyona yükseldi. Bir yıl 
önce yüzde 66 seviyesindeki akıllı 
telefon penetrasyonu ise 2016 yılso-
nunda yüzde 75’e yükseldi. Müşteri-
lerine en yeni akıllı cihazları sunan 
Türk Telekom, akıllı telefon penet-
rasyonunda sektör lideri konumunu 
güçlendirdi. Türk Telekom müşteri-
leri; hız, yüksek çekim gücü, kapasi-
te ve kalite açısından Türkiye'nin en 
iyi 4.5G deneyiminin tadını en yeni 
akıllı telefonlarla çıkardı.
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Do-
any 2016 yılsonu sonuçları hak-
kında şöyle konuştu: “2016 yılı-
na Türkiye’nin en büyük marka 
birleşmesini kaydederek başladık 
ve mobil, internet, telefon, TV ve 
yenilikçi dijital hizmetlerimizi tek 
mağazadan müşterilerimize sunar 
hale geldik. Grup içi güçlerimizi ve 
hizmetlerimizi bir araya getirerek 
yakaladığımız bu sinerji, 2016 so-
nuçlarımıza da başarılı bir şekilde 
yansıdı. Tek marka çatısı altında 
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Türk Telekom CEO’su 
Dr. Paul Doany: 

“Türkiye’nin 81 iline 
yayılmış bölge 

müdürlüklerimiz 
aracılığı ile 

tüm müşteri 
segmentlerine 
daha yakından 

dokunup onlara 
benzersiz bir değer 

yaratma konusunda 
durmaksızın 
çalışacağız.”

tüm müşteri segmentlerine daha ya-
kından dokunup onlara benzersiz bir 
değer yaratma konusunda durmak-
sızın çalışacağız. Bunlara ek olarak, 
Türkiye’nin küresel teknoloji dev-
leri arasında yer alması ve ülkenin 
dijital dönüşümüne katkı sağlamak 
için proaktif bir şekilde adım atmaya 
devam ediyoruz. İştirakimiz Arge-
la tarafından ABD Marka ve Patent 
Ofisine yaptığımız 28 patent baş-
vurusu ile 5G ve ilgili teknolojilerin 
Türkiye’de geliştirilmesine öncülük 
ediyor, Türkiye’yi 5G ve ileri mobil 
teknolojilerini geliştirip ihraç eden 
ülkeler ligine sokmak için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Ayrıca, Hükümeti-
miz tarafından hayata geçirilen Sağ-
lık Kampüsleri Projesi’nde yer alarak 
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin di-
jitalleşmesine katkı sağlıyoruz. Pro-
je kapsamında iştiraklerimiz İnnova 
ve Assistt ile veri merkezinden bilgi 
yönetim sistemi uygulama ve enteg-
rasyonuna ve çağrı merkezi hizmet-
lerine kadar birçok alanda ürün ve 
servisler sunuyoruz. Önümüzdeki 
dönemde iştiraklerimizi daha da 
güçlendirerek, alanında lider olma-
larını sağlayacağız.” 

birleştirdiğimiz altyapımız, satış ka-
nallarımız ve katma değerli servisle-
rimiz sayesinde mükemmel operas-
yonel sonuçlar elde ettik. 2008’deki 
halka arzdan bu yana rekor yıllık 
abone kazanımı ve rekor yıllık gelir 
büyümesi elde ettik. Abone sayımız 
38,9 milyona, gelirlerimiz 16,1 mil-
yar Türk Lirası’na ulaştı. 2016 mobil 
operasyonlarımız açısından da müş-
terilerimizin hayatını önemli ölçüde 
etkileyen dönüm noktası niteliğinde 
bir yıl oldu. 900MHz frekansını hızla 
yaygınlaştırarak 3G hizmetlerinin 
kapalı alanlarda güçlenmesini sağla-
dık ve LTE hizmetlerini kaliteli şekil-
de verebilmek için gerekli en önemli 
frekansları almamızın da etkisi ile 
LTE dönemine güçlü bir giriş yaptık. 
Şebeke kalitemizi yükseltmemiz sa-
yesinde müşterilerimizin bilgiye eri-
şimlerini kolaylaştırdık, hayatlarına 
hız kattık.  Artan hızlarla birlikte 
veri tüketimi büyümesi önemli oran-
da artış gösterdi.”
“Müşterilerimize en kaliteli ürün 
portföyünü, daha kapsamlı ürün ve 
hizmet paketlerini sunmaya ve müş-
terilerimizi çapraz satışlar yoluyla 
farklı ürün ve hizmetlerden de fay-
dalandırmaya devam edeceğiz. Türk 
Telekom olarak, her zaman insan 
odaklı çalışıyoruz. Bu vizyonumuz-
dan hareketle de Türkiye’nin her 
bir köşesindeki kullanıcının ihti-
yaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçla-
rı karşılamaya yönelik teknolojik 
ürün ve hizmetler sunmaya öncelik 
veriyoruz. Son derece geniş ürün ve 
hizmet yelpazesine sahip lider ileti-
şim ve eğlence teknolojileri şirketi 
olarak Türkiye’nin 81 iline yayılmış 
bölge müdürlüklerimiz aracılığı ile 

seviyede gelir ve üstün operasyonel 
performans ile tamamladı. 
Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro 
karşısında 2016 yılında yaşadığı de-
ğer kaybı ve kur zararları net kar ya-
ratımına olumsuz yansısa da operas-
yonel olarak Türk Telekom oldukça 
başarılı bir yılı geride bıraktı. Rekor 
abone ve gelir büyümelerine ek olarak; 
faiz, amortisman ve vergi öncesi kar 
(FAVÖK) halka arzdan bu yana rekor 

T
ürk Telekom’un 2016 yı-
lındaki gelirleri, halka arz-
dan bu yana yıllık bazda en 
yüksek büyüme oranı olan 
yüzde 10,9 ile 16,1 milyar 

Türk Lirası’na yükseldi. 2016 yılsonu 
finansal ve operasyonel sonuçları-
nı açıklayan Türk Telekom, toplam 
konsolide grup gelirlerinde şirket 
öngörülerinden daha güçlü bir şe-
kilde büyüme sağlayarak, yılı rekor 

seviyesi olan 5,5 milyar Türk Lirası’na 
ulaştı. Buna ek olarak, Türk Telekom, 
2016 yılında da yatırımlarında hız 
kesmedi ve 3,0 milyar Türk Lirası yatı-
rım gerçekleştirerek Türkiye’nin diji-
tal geleceğine katkı sağlamaya devam 
etti. Türk Telekom; tüm hanelere ve 
iş yerlerine ultra hızlı internet gelene 
kadar yüksek hızlı genişbant, fiber alt-
yapı gibi teknoloji yatırımlarını büyüt-
meye devam edecek.

Türk Telekom’un 2016 yılı gelirleri yüzde 10,9 ile halka arzdan bu 
yana en yüksek yıllık büyüme oranını kaydederek 16,1 milyar TL’ye 

yükseldi. Toplam abone sayısı 38,9 milyona ulaştı.

TÜRK TELEKOM’DAN REKOR BÜYÜME
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K
urumsal iş çözümleri ala-
nındaki yenilikçi tek-
nolojileriyle ön plana 
çıkan Huawei, Aksaray 
Üniversitesi’nde gerçek-

leştirilen 19. Akademik Bilişim 
Konferansı’nda katılımcılarla bir 
araya geldi. Etkinliğin ana spon-
sorluğunu da üstlenen Huawei En-
terprise, konferans boyunca veri 
depolama ve network sistemleri, 
CCTV çözümlerinin yanı sıra smart 
mini datacenter Fusion Module 800 
modelini de katılımcıların ilgisine 
sundu. Modül hassas iklimlendir-
me, UPS, PDU, yönetim yazılımı gibi 
tüm gerekli çözümleri hazır olarak 
sunarken özel dizaynı sayesinde 
minimum %30 enerji tasarrufu sağ-
layabiliyor. Ayrıca Huawei bu yıl 
Türkiye’ye HyperConverge çözüm-
lerini getireceğini de duyurdu.
Konferansa katılan Huawei Enterp-
rise Kanal Direktörü Neriman Öğüt, 
“Huawei Kurumsal İş Çözümleri Bi-
rimi olarak sunduğumuz yenilikçi, 
uçtan uca çözümleri ile iş ortakla-
rımıza katma değer yaratıyoruz. 
Bu sene 19’uncusu düzenlenen 
Akademik Bilişim Konferası’nda bu 
katma değeri müşterilerimize nasıl 
sunduğumuzu ve geliştirdiğimiz 
yeni teknolojilerin neler olduğun-
dan bahsettik. Her sene olduğu gibi 
bu sene de katılımcıların büyük bir 
ilgisi ile konferansı tamamladık. 
Huawei Enterprise olarak gelecek-
te de iş ortaklarımıza en yeni tek-
nolojileri sunmaya devam edece-
ğiz.” dedi.

HUAWEI KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI’NA 

ANA SPONSOR OLDU
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Huawei, Aksaray Üniversitesi ev sahipliği ile düzenenlenen 
19. Akademik Bilişim Konferansı’nda bilgi teknolojileri 

sistemleri ile ilgili gelişmeleri aktardı. 
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Huawei Tüketici İş Grubu ve Pantone 
Color Institute, Huawei’nin piyasaya 
sürülecek yeni nesil cihazlarında en son 
moda renkleri sunabilmek amacıyla tek-
noloji ve renkleri her zamankinden daha 
da ileri bir hamleyle buluşturdu.
Huawei’nin gelişmiş mühendislik tecrübe-
si ve Pantone Color Institute’un renk dün-
yasındaki güvenilir kanaat önderliğinin bir 
araya gelmesi ile kullanıcılara çığır açan 
yeniliklerle, çarpıcı renklerde akıllı telefon-
lar sunulacak. Renklerin dünya çapında 
eşsiz adresi olan Pantone Color Institute 
renklerin insan duygusunu nasıl 
etkilediğini,‘PANTONE Yılın Rengi’ de dâhil 
olmak üzere özel renk oluşturma ve gele-
cekteki renk eğilimlerini tahmin eder. 
Pantone Color Institute, Huawei’nin tasa-
rımlarında renklerin gücünü, psikolojisini 
ve duygusunu yansıtması için renkleri bu 
defa Huawei adına tahmin ediyor.
Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard 
Yu, “Ürün yelpazemizi geliştirerek müşteri-
lerimize en yeni eğilimleri sunabilmek için 
renk konusunda dünyanın önde gelen oto-
ritesi olan Pantone Color Institute ile çalış-
maktan çok memnunuz. Huawei'de, 
kolektif akla ve işbirliğinin gücüne inanıyo-
ruz ve bu ortaklık, tüketicilerin kendilerini 
rengin evrensel diliyle daha canlı bir şekilde 
ifade etmelerine olanak verecek.” dedi.

Pantone Color Institute, Huawei ile olan bu 
heyecan verici ortaklığı ile ilgili Pantone 
Color Institute Başkan Yardımcısı Laurie 
Pressman ise, “Tüketicinin kendini ifade 
biçimi olarak rengi kullanmada gittikçe 
daha cesur olması sonucu rengin daha 
deneysel ve yaratıcı kullanımına tanık olu-
yoruz. Renk, insanların çevrelerindeki 
dünyaya kendilerini ifade edebilmeleri için 
gerçek bir araç. Huawei, tüketicinin bu 
gelişen dinamiklerinin farkında ve bu işbir-
liğiyle Huawei müşterilerinin cesur renkle-
ri seçebilmesine olanak verecek bir 
yelpaze sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

HUAWEI VE PANTONE COLOR INSTITUTE’TEN RENKLİ İŞBİRLİĞİ

Akademik Bilişim Konferansı her 
sene farklı üniversitelerin ev sahip-
liğinde bilgi teknolojileri altyapıla-
rı, kullanımı, eğitimi, teknolojilerin 
üretimi ve deneyimlerin paylaşıl-
ması odağında gerçekleştiriliyor. 
Etkinliğin ana sponsorluğunu da 
üstlenen Huawei geçtiğimiz ay TEV 
işbirliği ile startını verdiği eğitime 
destek projesini hayata geçirmişti. 

 Huawei Enterprise 
Kanal Direktörü 

Neriman Öğüt: 
“Huawei Kurumsal 
İş Çözümleri Birimi 

olarak sunduğumuz 
yenilikçi, uçtan 

uca çözümleri ile iş 
ortaklarımıza katma 

değer yaratıyoruz.
Gelecekte de iş 

ortaklarımıza en yeni 
teknolojileri sunmaya 

devam edeceğiz.”  



Normalden düşük 
atardamar basıncı 

Hiçbir karşılık 
beklemeden

Azar (hlk.)

Poşu

İnce ses

Çekememezlik 

Soru biçiminde 
şaşma ünlemi

Kakım 

Yayla atılır

Anlayışsız, akılsız

Bir yerde toplanan 
kalabalık 

Kılgı 

Glisin (ksc.) 

Çok zengin kimse

İran’ın plaka imi

Şan, şöhret 

Yabancı

Bilirkişi 

Yıkık, harap

Sazın en kalın teli

Ağaç yongası

Yerine kullanma

1975 Ankara 
doğumlu, resimde 
gördüğünüz ünlü 

sunucu 

Müzikte 
bölümlerin hızı

Hayır anlamında 
bir söz 

Yabancılara ait 
okullarda görevli 

papaz

Kısaltılmış olan 

Bir nota

Kaba bir hitap 
şekli 

Niteliksiz, değersiz 

Bir zaman dilimi

Islanınca kolayca 
şekil alabilen 

yumuşak ve yağlı 
toprak 

Olağandan 
hacimli olan

İhtar

Esprili

Türk Standartları 
Enstitüsü (ksc.) 

Bir bağlaç

 Vualet 

Sodyumun simgesi 

Cihaz

Demir elementinin 
simgesi 
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Meşe palamudu 

Kan grubunda 
sabit işaret 

Galyumun simgesi 

Çabuk olan 

Eski bir tahıl 
ağırlık ölçüsü 

Yaşlı, koca, bilgili 
kimse

Fransızcadan 
gelme bir hitap

Rusçada ‘evet’

Azar azar, 
bölüm bölüm

Bir tür dans 

Bir tür cetvel

Bir nefesli çalgı 

Halk ezgileriyle 
bestelenmiş 

manzume 

Çocuktan sorumlu 
kimse 

Az kullanınca 
ayıltıcı, çok 

kullanınca bayıltıcı 
etki yapan organik 

bir madde

Sözlerinin bütünü 
veya çoğu şarkılı 

olan müzikli 
tiyatro eseri

Duman lekesi 

Futbolda sayı

Dünyanın en 
büyük arama 
motorlarından

Soya eti 

Bir işi yapma, 
yerine getirme
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