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“SERBESTLEŞME, 161 YILLIK
DEMIRYOLU TARIHIMIZDE
BIR MILATTIR.”

TATVAN-VAN ARASI SEYAHAT
SÜRESİ 3,5 SAATE DÜŞÜYOR
TÜRKİYE-İRAN TRANSİT DEMİRYOLU
HATTINI VAN GÖLÜ ÜZERİNDEN BAĞLAYAN TATVAN-VAN FERİBOTLARININ
YENİLENMESİYLE, SEYAHAT SÜRESİ
4,5 SAATTEN 3,5 SAATE DÜŞECEK,
TAŞINAN YÜK MİKTARI İSE 10 KAT
ARTACAK.

HABER

27

2023 HEDEFLERI DOĞRULTUSUNDA SEKTÖRÜMÜZÜN ISTIKBALI
AÇIKTIR. 30 YILINI DEMIRYOLU SEKTÖRÜNE VERMIŞ BIRI OLARAK BU YATIRIMLARDAN MUTLULUK VE GURUR DUYUYORUM.
ÇÜNKÜ BIZLER KIT KAYNAKLAR IÇERISINDE TREN TEKERLEĞINI
DÖNDÜRMEK IÇIN BÜYÜK MÜCADELELER VERMIŞ BIR NESILIZ.
SON 15 YILDA SEKTÖRÜMÜZE YAPILAN YATIRIMLARIN NE DENLI
ÖNEMLI VE KIYMETLI OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 288
K.M'LİK RÜZGARA DAYANIKLI
2 BIN 23 METRE ORTA AÇIKLIĞI,
770‘ER METRE YAN AÇIKLIKLAR,
365 VE 680 METRELIK YAKLAŞIM
VIYADÜKLERIYLE 4 BIN 608 METRE
UZUNLUĞUNDAKI KÖPRÜNÜN IKI
KULESININ TEMELI YAKLAŞIK 40
METRE DERINLIKTE DENIZ TABANINA
YERLEŞTIRILECEK. ÇELIK KULENIN
YÜKSEKLIĞI ISE 318 METRE OLACAK.

118 BİN 560 ARAÇ
TRAFİKTEN ÇEKİLDİ
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, TAŞIMACILIK
PİYASASINDAKİ 1990 VE DAHA DÜŞÜK
MODEL, 118 BİN 560 ARACI PİYASADAN ÇEKTİ. BÖYLECE, HEM TRAFİK
GÜVENLİĞİ SAĞLANIRKEN, HEM DE
GÜRÜLTÜ VE EGZOZ KİRLİLİĞİ AZALDI.
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KARAYOLU

32
YOLLARIN STANDARDI YÜKSELDİ, 17 MİLYAR LİRA FAYDA SAĞLANDI
KARAYOLU, YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA EN FAZLA TERCİH EDİLEN ULAŞIM TÜRLERİNİN BAŞINDA GELİYOR. 2016 YILI İTİBARIYLA
YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 89.2’Sİ, YÜK TAŞIMACILIĞININ DA YÜZDE 89.8’İ KARAYOLU İLE YAPILDI. YOLLARIN STANDARDININ
YÜKSELMESİYLE 17.1 MİLYAR LİRA FAYDA SAĞLANDI.

MERCEK

SAĞLIK

36

SOSYAL MEDYA

44

53

DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ
YAVUZ SULTAN SELİM

OTOMATİK VİTES
HASTALIĞI

INSTAGRAM FENOMENİ
TBT NE ANLAMA GELİYOR

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜYLE,
BİR ÇOK İLK GERÇEKLEŞTİ. 59 METRELİK TABLİYE GENİŞLİĞİYLE, DÜNYANIN
EN GENİŞİ, 1 BİN 408 METREKARELİK
ANA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU,
320 METREYİ AŞAN YÜKSEKLİĞİYLE DE
DÜNYANIN EN YÜKSEK KULESİNE SAHİP
ASMA KÖPRÜSÜDÜR.

OTOMATİK VİTES BİR ARABANIZ VARSA VE
SÜREKLİ SEYAHAT ETMEK DURUMUNDAYSANIZ “OTOMATİK VİTES SENDROMUNA”
YAKALANABİLİRSİNİZ! HER YIL 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ
HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI HER GEÇEN
GÜN ARTIYOR. EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ İSE HAREKETSİZLİK.

SOSYAL MEDYADA #TBT HASHTAGİ
MİLYARLARA ULAŞAN SAYIDA PAYLAŞIMDA KULLANILAN BİR HASHTAG.
ÖZELLİKLE HASHTAG KULLANIMININ
YOĞUN OLDUĞU INSTAGRAM VE
TWITTER’DA GÖRDÜĞÜMÜZ BU HASHTAGİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYOR
MUSUNUZ?
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TWITTER’DA
FLOOD YAPMA KOLAYLAŞIYOR
Twitter’a, birbirine bağlı arka arkaya gönderi
paylaşmayı kolaylaştıracak yeni özellik geliyor.
Twitter yeni bir özelliği devreye sokuyor. «Threads» yani «konular» adı verilen bu özellikle
artık twit atarken yanlızca artı «+» butonuna
basarak birbirine bağlı twitler yazılabilecek,
yayınla dediğinizde de tüm twitler hep birlikte
ancak sırasıyla yayınlanacak.

BILGISAYAR OYUNU BAĞIMLILIĞI
AKIL HASTALIĞINA SEBEP OLABILIYOR!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandırmaya hazırlanıyor. Örgütün Akıl Sağlığı Departmanı’nda görevli Vladimir Poznyak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Bilgisayar oyunu bağımlılığının hastalık olarak tanınmasının önemine işaret eden Poznyak, “Sağlık
uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sorunları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın
alkolik olmadığı gibi, bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor. Belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir.” şeklinde konuştu.

ÇIN'DE ELEKTRIKLI
ARAÇLAR YOLDA ŞARJ
OLACAK!
Çin’in Jinan kentindeki çevreyolu projesinin
parçası olan bu çalışmada 2 km güneş
panellerinden oluşan bir yol inşa ediliyor.
Yolun inşası tamamlandı ancak şebeke
bağlantılarının yıl sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
Projedeki mühendisler, kablosuz şarj
etme özelliğinin inşa edilen yola entegre
edileceğini ve elektrikli araçların yoldan
toplanacak verileri kullanabileceğini belirtiyorlar. Yolun orta büyüklükteki kamyonları taşıyacak kapasitede olduğunun altı
ise özellikle çiziliyor.
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GÜVENLIKTE
DRONE SAVAR DÖNEMI
Son zamanlarda yüksek erişebilirlik ve düşük maliyetleri sebebiyle yaygın olarak kullanılmaya başlayan drone’lar, terörizm amaçlı da kullanılabiliyor.
Yapısal özellikleri sayesinde küçük bir alan kaplayan
drone’lar, yüksek uçuş irtifaları sebebi ile tabanca ve
tüfeklerle vurulması zor hedefler arasında yer alıyor.
Özellikle miting, konser, stadyum ve benzeri halka
açık etkinliklerde ateşli silahlarla durdurulmaları ciddi
sakıncaları beraberinde getirirken; dronesavarlar,
drone’a yüksek hızda elektronik harp teknolojisi
uygulayıp komuta kontrol ile bağlantıyı keserek
etkisiz hale getirebiliyor.

S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.
Via Green, Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. No: A/44 Eskişehir Yolu, Çankaya/Ankara
Tel: +90 312 417 14 15/417 14 20/Faks: +90 312 417 14 94
www.hossajans.com
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KAN ANALIZI
YAPAN TELEFON KILIFI

SÜREKLI SELFIE HASTALIK
Türkçe’de “özçekim” olarak adlandırılan “selfie”nin sürekli çekilmesi, “selfitis” adı verilen psikolojik bir
rahatsızlık olarak tanımlandı. Bu konuda araştırma yapan kurumlar, “Genellikle özgüven eksikliği yaşayan ve toplumdaki konumlarını güçlendirip bir gruba ait olma isteği duyanların” bu rahatsızlığa yakalandığını ortaya koydu.

GPhone olarak isimlendirilen kılıf kan analizi yapabiliyor. Şu anda prototip olan kılıf,
gücünü telefondan alıyor. Tekrar kullanabilme özelliğine sahip olan bir sensör kılıfın
köşesine yerleştiriliyor. Bu sensör baskılı
devre kartına bağlanarak, Pellet kısmına
kan örneği koyduğunuzda analiz işlemlerine başlıyor. Pellet içerisinde glikoz oksidaz adı verilen bir enzim içeriyor. Bu enzim
elektrik sinyali üretmek için kandaki glikoz
ile reaksiyona giriyor.

EN 'FLÖRTÖZ'
TARAFTAR BEŞIKTAŞLILAR
Online tanışma uygulaması Happn,
Türkiye’nin en “flörtöz” taraftar grubunu
belirledi. Türkiye’nin dört büyük futbol takımının kendi sahalarında oynadıkları maçlardaki verilere göre, stadyumda en çok
“Crush” olan, yani uygulama üzerinden birbirlerini karşılıklı beğenen taraftar grubu
Beşiktaşlılar oldu.
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2017’NIN GOOGLE’DA
EN ÇOK ARANAN OTOMOBILLERI
Her yıl kullanıcı verilerini açıklayan firmaların başında gelen Google, 2017’nin en çok aranan otomobil markalarını açıkladı. Google’a göre 2017’nin kullanıcılar tarafından en çok aranan markaları şu şekilde...
1- Ford 2- Lexus 3- KIA 4- Toyota 5- Honda 6- Buick 7- Acura 8- Tesla 9- Hyundai 10- Dodge

DEMİRYOLU

DEMİRYOLU

TATVAN-VAN
ARASI
SEYAHAT SÜRESİ
3,5 SAATE DÜŞÜYOR
TÜRKİYE-İRAN TRANSİT DEMİRYOLU HATTINI
VAN GÖLÜ ÜZERİNDEN BAĞLAYAN TATVAN-VAN FERİBOTLARININ YENİLENMESİYLE, SEYAHAT SÜRESİ 4,5
SAATTEN 3,5 SAATE DÜŞECEK, TAŞINAN YÜK MİKTARI
İSE 10 KAT ARTACAK.
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laştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, Türkiye-İran transit demiryolu
hattının Van Gölü üzerinden bağlantısını
sağlayan Tatvan-Van hattında feribotların
yenileneceğini belirterek, “İlk deneme
seferleri başarıyla tamamlandı. Feribotların sefere başlamasının ardından 4,5
saat süren Tatvan-Van arası 3,5 saate
düşecek. Ayrıca yüzde 60 gibi oranda
yakıt tasarrufu da sağlayacak.“ ifadesini kullandı. Türkiye-İran transit demiryolu
hattının bağlantısını sağlamak üzere, Van
Gölü üzerinde Tatvan-Van arasında işletilen 4 eski feribotun daha yüksek hızlı ve
daha yüksek kapasiteli iki yeni feribotla
değiştirileceğini anlatan Arslan, bu doğrultuda başlattıkları proje kapsamında üretimi
tamamlanan birinci feribotun ilk deneme
seferini başarıyla tamamladığını kaydetti.
Arslan, söz konusu feribotların hizmete
girmesi ile Tatvan-Van arasında taşınan
yük miktarının da artacağını bildirdi.

MOTORLAR TÜLOMSAŞ’TA ÜRETİLDİ
Bakan Arslan, söz konusu feribotların yenilenmesi kapsamında Van ve Tatvan‘da
bulunan rıhtımların da yeni gemilerin
yanaşmalarına uygun hale getirildiğini, proje kapsamında planlanan 2 feribotun yük vagonlarının yanı sıra yolcu ve araç
da taşıyabilecek şekilde projelendirildiğini
belirtti. Yeni feribotların günlük 32 bin ton
taşıma kapasitesine sahip olduğu için
mevcut olan dört eski feribotun taşıdığı
yükten çok daha fazlasını tek seferde
taşıyacağına dikkat çeken Arslan, “Eski
feribotlar 9-10 vagon kapasiteliydi. 50
vagon kapasiteli 2 yeni feribotla taşınan
yük miktarı 10 kat artacak.” dedi. Bakan
Arslan, bakanlık olarak hayata geçirilen
tüm projelerde yerli ve milli ürünler kullanmaya dikkat ettiklerini, bu kapsamda yeni
feribotların da yerli ve millilik oranının en
yüksekte tutulduğunu aktararak, „Yeni
feribotlarımızda kullanılan dizel motorlar
TÜLOMSAŞ‘ta üretildi.” bilgisini verdi
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İstanbul Yeni Havalimanı’nın 90
milyon yolcuya hizmet edecek
ilk fazını 29 Ekim‘de hizmete
sunacaklarını açıklayan Bakan
Arslan, havalimanını, hem ülke
insanının hem de dünya hava
taşımacılığının hizmetine sunacaklarını kaydetti. Arslan, havalimanının inşaatında yazın 32 bin,
kış sezonunda 30 bin 50 kişinin
istihdam edildiğini söyledi.
den, galerilerden geçecek. Aprondan, taksi
yolundan geçmek yok.” ifadelerini kullandı.
HER ŞEY ANLIK TAKİP EDİLECEK

Havalimanı terminalinde 6 bin 200 oda olacağını
bildiren Arslan, yolcunun havalimanına girişinden itibaren her şeyin anlık takip edileceğini, 9 bin kamera bulunacağını aktardı. Arslan,
havalimanının birinci pistinde çok ciddi ilerleme
sağlandığını, testlerin yapıldığını, çizgilerin atılmasından sonra ilk uçağın inebileceğini anlattı.
Bitmek üzere olan birinci piste ilk uçağın yılsonu
veya 2018 başında inebileceğini belirten Arslan,
ikinci pistte de betonarme ve asfalt işlemlerinin
bu ay sonu itibarıyla biteceğini aktardı.

YENİ HAVALİMANI’NIN
YÜZDE 73’Ü TAMAMLANDI
BAKAN ARSLAN, İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İNŞAATINDA YÜZDE 73 İLERLEME SAĞLANDIĞINI BELİRTEREK, İLK ETABIN 29 EKİM 2018’DE
AÇILACAĞINI AÇIKLADI. HAVACILIĞIN ÜLKE EKONOMİLERİNE KATKISINA İŞARET EDEN ARSLAN, HAVALİMANININ TAMAMI BİTTİĞİNDE
DİREKT VE DOLAYLI OLARAK ÜLKENİN GSYH‘SİNİN YÜZDE 4,89‘U KADAR EKONOMİK BÜYÜKLÜK OLUŞTURACAĞINI VURGULADI.

İ

stanbul Yeni Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
havalimanı inşaatında gazetecilere
açıklamalarda bulundu. Son 15 yılda yolcu
sayısının 34,5 milyondan 180 milyona
çıktığını kaydeden Arslan, 2017 yılını 189
milyon yolcu sayısıyla kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Arslan, İstanbul
Yeni Havalimanı‘nın hem istihdam açısından hem de ekonomik açıdan ülkeye
sağlayacağı katma değere değindi. İstanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon yolcuya
hizmet edecek ilk fazını yaklaşık bir yıl
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sonra, 29 Ekim‘de hizmete sunacaklarını
bildiren Arslan, havalimanını, hem ülke
insanının hem de dünya hava taşımacılığının hizmetine sunacaklarını kaydetti.
Arslan, ilerleme hızının memnuniyet verici
olduğunu kaydederek, “Bugün itibarıyla
yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız.
Yaz sezonunda 32 bin kişi çalışıyordu.
Şu anda havaların da soğumasıyla yazın
yapılan bazı işlerimizi yapamıyoruz. Şu
anda 30 bin 50 kişi çalışıyor. Bunun 4
bini beyaz yakalı.” bilgilerini verdi. Arslan,
havalimanının bitişine doğru 35 bin çalışan
sayısına tekrar ulaşacaklarını bildirdi.

GÜNDE 3 BİN 500 UÇAĞA HİZMET VERECEK

Bakan Arslan, havalimanını, bittiğinde, günde
3 bin 500 uçağa hizmet edeceğini, burada
150 havayolu şirketine hizmet vereceklerini belirtti. İstanbul Yeni Havalimanı‘ndan
350 destinasyona ulaşacaklarını kaydeden
Arslan, “İstanbul Yeni Havalimanı’nda 371
uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı
bittiğinde bu rakam 454‘e çıkacak. Buraya
gelen bütün uçaklar, geri körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park
edip yolcu indirmek yok. Bu çok önemli bir
fark. İkinci fark da; servis amaçlı hizmet eden
araçların tamamı 22 kilometrelik tüneller-

2023’TE 225 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Arslan, havalimanının, ilk bölümü
açıldığında 100 bin kişiye, 2023 kadar projenin
tamamı bittiğinde 200-225 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi. Havacılığın ülke ekonomilerine katkısına işaret eden Arslan, havalimanının tamamı bittiğinde direkt ve dolaylı
olarak ülkenin GSYH‘sinin yüzde 4,89‘u kadar
ekonomik büyüklük oluşturacağını vurguladı. İlk günden beri çevre hassasiyetinin üst
düzeyde olduğunu ifade eden Arslan, “İnşallah
2018 başından itibaren başlangıçta 2 milyon
ağaç dikeceğiz. Projenin tamamlanmasıyla
birlikte bu alanda 5 milyon ağaç dikeceğiz” dedi.
Havalimanına ulaşım konusunda da açıklamalarda bulunan Arslan, “Gayrettepe‘den havalimanına raylı sistem çalışmasını başlattık. TBM
makineleri geldi. Çok kısa sürede bir tören de
yaparız. 37 kilometrelik bir metro yapıyoruz.
Gayrettepe‘den buraya, buradan da Halkalı‘ya
mevcut ana hatta Gebze-Halkalı-Marmaray da dahil, ona da bağlanacak raylı sistemin
devamı ile ilgili ihale çalışmalarını sürdürüyoruz. Kara yoluyla ilgili birçok çalışmamız var.”
şeklinde konuştu. Arslan, havalimanında yolcuların yönlendirilmesi ve güvenlik amacıyla
kullanılacak robotların bir örneğini de inceledi.

OCAK 2018 bağlantı noktası 17

KAPAK

KAPAK

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.
BİR YAŞINDA
“YHT’LERLE GÜNDE 25 BİN, KONVANSİYONEL TRENLERLE 45 BİN, MARMARAY’LA 200 BİN YOLCU TAŞIYORUZ. 2023 YILINDA TÜRKİYE’DEKİ YÜK
TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 15’İNİN, YOLCU TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 10’UNUN
DEMİRYOLUYLA YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ.”
MUHABİR: AHMET SELİM

D

emiryolu taşımacılığının serbestleşmesi kapsamında TCDD yeniden
yapılandırıldı. Bu kapsamda TCDD Genel
Müdürlüğü “Demiryolu Alt Yapı İşletmecisi” olurken, yeni kurulan TCDD Taşımacılık
A.Ş. ise “Demiryolu Tren İşletmecisi” olarak hizmet vermektedir. TCDD Taşımacılık
A.Ş. birinci yılını bu ay doldurdu. Şirketin
Kurucu Genel Müdürü Veysi Kurt ile bir
yılın kısa bir değerlendirmesini yaparken,
önümüzdeki yıllara dair kurumun, yolcu ve
yük taşımacılığı ile lojistik hizmetleri hakkındaki hedeflerini sorduk.
Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Kısaca
TCDD Taşımacılık A.Ş.’yi tanıtır mısınız?
Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum
çalışmalarının bir parçası ve demiryollarının
yeniden yapılandırılması kapsamında başlatılan demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve rekabete açılmasının hukuki
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“Elektronik yolcu bilet sistemi projesini uygulamaya koyduk. Bu sayede
akıllı sistemlerle yaptığımız bilet satışının toplam satış içerisindeki payı
YHT’lerde yüzde 73’e ulaştı ve gişelerdeki bekleme süreleri azaldı.”
temelini oluşturmak amacıyla çıkarılan
kanun kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü
“Demiryolu Alt Yapı İşletmecisi”, TCDD Taşımacılık A.Ş. ise “Demiryolu Tren İşletmecisi” olarak
yeniden yapılandırıldı. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin
görev alanı; yük ve yolcu taşımacılığı, lojistik
hizmetler, feribot işletmeciliği ile çeken/çekilen
araçların temin ve bakımının sağlanması olarak
belirlendi.
Bu görev alanı içerisinde, yüksek hızlı
trenler, konvansiyonel trenler ayrıca
kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve
Başkentray’ın işletmeciliği de TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin sorumluluğuna verildi.
Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesiyle, demiryolu sektöründe nasıl bir değişimin kapıları açıldı?
Serbestleşme ile TCDD ve TCDD Taşımacılık
AŞ dışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın içindeki bazı kurumlar da
yeniden yapılandırıldı. Demiryolu Düzenleme
Genel Müdürlüğü ile Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü gibi
düzenleyici kurumlar hayata geçirildi. Demiryolu taşımacılığındaki devlet tekeli sona ererek
özel sektörün de Türk Demiryolu altyapısı
üzerinde kendilerine ait araç, personelle yük ve
yolcu taşımacılığı yapabilmelerine imkân sağlandı. Böylece devlete ait TCDD Taşımacılık A.Ş.
ile özel sektöre ait operatörlerin aynı demiryolu
ağı üzerinde eşit koşullarda işletme yapabilmeleri sağlanarak rekabetin önü açılmış oldu.
‘ÖZEL SEKTÖR LİSANS ALARAK
İŞLETMECİLİK YAPABİLECEK’
Serbestleşme sonrasında, özel sektörün
“Demiryolu Tren İşletmecisi” olabilmek
için öncelikle sertifikasyon ve lisanslama
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Bu süreçleri tamamlayan şirketler kendilerine ait personel, tren ve vagonla işletmecilik yapabileceklerdir. Bugün itibariyle
TCDD Taşımacılık dışında, yük taşımacılığı
yapmak üzere özel sektöre ait beş operatör lisans almış, emniyet yönetim sistemlerini kurmuş ve işletmeye başlamıştır.
TCDD Taşımacılık olarak, rekabete açılan bu
alanda özel sektörümüzle yapıcı bir rekabet ve işbirliği içerisinde birlikte büyümeyi,
gelişmeyi; demiryolu sektörümüzün dün-
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yanın en büyük ilk onu arasında yer almasını hedefliyoruz.
Şirketinizin örgüt yapısından da
söz eder misiniz?
Şirketimiz, taşımacılık sektöründe karlılık
ve verimlilik ilkelerine göre faaliyetlerini
yürütmek amacı ile yolcu taşımacılığı,

lojistik ve araç bakım ana birimleri şeklinde yapılandırıldı. Merkezde, 11 daire
başkanlığı ve 4 danışma birimi; taşrada,
YHT ve Marmaray olmak üzere iki işletme müdürlüğü ve 7 bölge koordinatörlüğü şeklinde örgütlendik. Bu bölge
koordinatörlüklerinde doğrudan merkeze bağlı olarak, 7 merkezde Lojistik,

Yolcu Taşımacılığı ve Araç Bakım Servis
Müdürlükleri teşkilatlandı. Organizasyon
yapımız etkin ve verimli olmak hedefiyle
mümkün olduğu kadar sade oluşturuldu.
TCDD Taşımacılık olarak
rekabet koşullarına uyum için izlediğiniz
politikalar konusunda bilgi verir misiniz?

Serbestleşme, 161 yıllık demiryolu tarihimizde önemli bir milattır. Ancak, bununla
ortaya konulan kriterleri, planları, programları vb. hayata geçirmenin önemli
olduğu düşüncesiyle yeni örgüt yapısının,
örgüt kültürünün oluşturulmasının en
başta yeni bir yönetim ve bakış açısının
tüm paydaşlar tarafından özümsenmesi

“BTK ile Tarihi İpek Yolu yeniden
canlanacak ve bölgedeki ülkeler
arası ekonomik ve kültürel işbirliği gelişecektir. Kısa vadede 3,5
milyon ton, orta vadede 6 milyon
ton ve uzun vadede 17 milyon ton
yük taşınmasını hedefliyoruz.”
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‘BEN DEĞİL BİZ ANLAYIŞIYLA
HAREKET ETMEMİZ LAZIM’
Bu çerçevede, 12 bin kilometrelik demiryolu
ağımızın her noktasında görev alan arkadaşlarımızın; “ben” değil “ biz” anlayışı içerisinde, talimatlara harfiyen uyarak, işbirliği
ve iyi niyetle ülkemize ve sektörümüze
hizmet etmeye devam etme beklentimizi
her fırsatta vurgulamaya çalışıyoruz.
Son bir yılda bazı hatlarda yaşadığımız kısıtlamalara karşın yolcu ve yük taşımacılığındaki
artışa ek olarak maliyetlerdeki düşüş bizi cesaretlendirmiş, şevkle çalışmalarımıza devam
etmemiz gerektiği duygusu oluşturmuştur.
Yük taşımacılığı konusunda
son bir yıldır nasıl bir politika izliyorsunuz?
Demiryolu yük taşıma potansiyelimizi en iyi
şekilde kullanabilmek için, müşterilerimizle
yakın işbirliğine ve uygulamalarımızla paydaşlarımıza cesaret vermeye önem veriyoruz.
Bu kapsamda, Türkiye üzerinden yapılan
doğu-batı transit taşımacılığı için ihracat ve ithalat trafiğinin birim fiyatlarında
yüzde 10-20 oranında indirim uygulamaya başladık. Yük taşıma hedeflerine
ulaşmak için yeni eşya tarifesi oluşturarak, büyük miktarda taşımayı gerçekleştirecek müşterilerimizle uzun süreli ve
taahhütlü protokollerle tarife kolaylıkları
sağlamaya çalışıyoruz.
Ayrıca, uyguladığımız taşıma tarifelerimizi
pazara göre belirleyerek, esnek işbirliği koşulları
oluşturmaktayız. Taşıma potansiyeli yüksek
olan organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi
kuruluşları, liman ve iskeleler gibi yük taşıma
merkezlerini iltisak hatları ile ana demiryoluna
bağlanması yönünde çaba gösteriyoruz.
‘ULUSLARARASI PAZAR PAYIMIZI
ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’
Konteyner taşımalarında klasik yüklerimiz yanında katma değeri yüksek sanayi
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ürünlerini taşımak için çalışmalar yapıyoruz.
Bulgaristan, Avusturya, Azerbaycan ve
Kazakistan Demiryolları ile yaptığımız protokollerle uluslararası pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.
Hükümetimizin taşımacılıktan lojistiğe
dönüşüm politikaları çerçevesinde 25 milyon kilometre karelik bir coğrafyada dünya
standartlarında tren işletmeciliği yapmayı
hedefliyoruz.

İlave yeni setlerin temin edilme çalışmaları
da sürüyor.

Serbestleşmeyle 161 yıllık
demiryolu taşımacılığındaki
devlet tekeli sona erdi. Özel
sektörün de Türk Demiryolu
altyapısı üzerinde kendilerine
ait araç, personelle yük ve
yolcu taşımacılığı yapabilmelerine imkân sağlandı. Devlete
ait TCDD Taşımacılık A.Ş. ile
özel sektöre ait operatörlerin
aynı demiryolu ağı üzerinde
eşit koşullarda işletme yapabilmelerinin önü açıldı.

‘2023’TE DEMİRYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞININ PAYINI YÜZDE 15’E ÇIKARMAYI
HEDEFLİYORUZ’

Yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler,
Marmaray ve yakında işletmeye alınması
beklenen Başkentray’ın da işletmeciliği
Şirketinizin sorumluluğunda. Yolcu taşımacılığı konusunda bilgi verir misiniz?
Yüksek hızlı trenlerimizde günde 25
bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin,
Marmaray’la 200 bin yolcu taşıyoruz. Hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek, ileri
demiryolu teknolojisindeki gelişmelerden
daha fazla yararlanmak için, yolcu taşımacılığında da önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda elektronik yolcu bilet
sistemi projesini uygulamaya koyduk.
‘MOBİL UYGULAMALARI
ETKİN HALE GETİRDİK’
Vatandaşlarımızın gişelere gelmeden
bulundukları yerden bilet almalarını sağlamak amacıyla internet, çağrı merkezi
ve mobil uygulamaları daha etkin hale
getirdik. Bu sayede akıllı sistemlerle yaptığımız bilet satışının toplam satış içerisindeki payı YHT’lerde yüzde 73’e ulaştı
ve gişelerdeki bekleme süreleri azaldı.
Öte yandan, yüksek hızlı tren filomuzu
genişleterek tren sayımızı 19’a çıkardık.

Yine, şehirlerarasında iş ve eğitim nedeniyle
günü birlik yolculuk etme oranı gittikçe
artıyor. YHT ile demiryolunu tercih eden
yolcu profili de değişiyor. Yolcularımızın
önemli bölümünü eğitimli ve kariyer sahibi
yolcular ile gençler oluşturuyor.
Yılda iki kez yaptırdığımız anketlerde yolcularımızın memnuniyet oranının yüzde 97’ye
ulaşmasından büyük bir onur ve mutluluk
duyuyoruz. Yolcularımız YHT’yi güvenli,
hızlı, rahat ve konforlu buldukları için tercih
ediyor ve başkalarına da tavsiye ediyor.

Avrupa ile aktarmasız demiryolu ulaşımını
sağlamak üzere her gün karşılıklı çalışmak
üzere İstanbul-Sofya Ekspresi’ni sefere
koyduk. Bu ekspresle bağlantılı olarak yaz
aylarında Bükreş ve Belgrad seferlerimiz de
devam etmektedir. Bunların yanı sıra Şirketimiz, yerli ve yabancı çözüm ortakları ile
sürekli temas halindedir.

30 Ekim 2017 tarihinde resmi açılışı yapılan Demir İpek Yolu hem sektör hem de
ülkemiz için çok önemli. Siz de BTK’nın ilk
trenine refakat ettiniz. TCDD Taşımacılık
A.Ş. olarak bu hat şirketinize nasıl bir vizyon kazandırdı?

2023 yılında Türkiye’de yapılan yük taşımacılığının yüzde 15’inin, yolcu taşımacılığının yüzde 10’unun demiryoluyla yapılması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. İlaveten, işletmecilikten
kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi,
personel verimliliğinin artırılması, yakıt
verimliliğinde iyileştirmelerin sağlanması
ve bakım giderlerinin azaltılması amacıyla
tedbirler alıyor ve iyileştirmeler yapıyoruz.

Sizin de altını çizdiğiniz üzere, son 15 yıldır
hükümetlerimizin dengeli ve sağlıklı bir
ulaştırma altyapısı sağlamak amacıyla
izlediği demiryolu öncelikli politikalar sonucunda bir demiryolu seferberliği yaşanmaktadır. Bu politikaların amaçlarından
biri de Türkiye’mizi uluslararası demiryolu
koridorunda güçlü bir noktaya getirmektir.
Marmaray, lojistik merkezler, yüksek hızlı
ya da hızlı demiryolu projeleri, ülkemizin iki
kıta arasında “Orta Koridor” olmasını sağlamak üzere oluşturulan projelerdir.
Bakanımız Sayın Ahmet Arslan’ın da
belirttiği üzere bir zincirin gücü en zayıf
halkası kadardır. Dolayısıyla, Bakü-TiflisKars Demiryolu Hattı, zincirin eksik halkasını tamamlayan ve uluslararası demiryolu koridorunda avantajımızı artıran bir
projedir.
BTK Hattı’nın 79 kilometresi Türkiye, 274
kilometresi Gürcistan, 503 kilometresi
Azerbaycan topraklarında bulunmaktadır.
Dış ticaretimiz için çok önemli bir alternatif
olan bu koridorda trenler işlemeye devam
ediyor. Bu hattan sadece Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan değil, Orta Asya ülkeleri
de heyecan duymakta, hattın etkin kullanılması yönünde çaba göstermektedir.

Yüksek hızlı trenler ulaşımda bir milat oldu
ve hayatın merkezine oturdu. Yüksek hızlı
tren işletmeciliği konusunda ne söylemek
istersiniz?
Bugün Ankara-Eskişehir-İstanbul-Konya
destinasyonunda günde 25 bin kişiye hizmet veriyoruz. YHT işletmeciliği ile yolcu
taşımacılığında demiryolunun payı artmaya başladı. Ankara-Eskişehir hattında
demiryolu payı yüzde 8’den yüzde 72’ye;
Ankara-Konya hattında sıfırdan yüzde
66’ya, Ankara-İstanbul hattında yüzde
10’dan yüzde 15’e, Konya-İstanbul’da
yüzde 5’den yüzde 17’e ulaştı. YHT, DMU
ya da otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla birçok kente seyahat sürelerini
önemli oranda kısalttı. Ankara’dan Bursa,
Kütahya, İzmir, Isparta, Antalya, Alanya,
Karaman gibi pek çok şehrimize kombine
taşımacılık yapıyoruz.
‘ULAŞIM ALIŞKANLIKLARINI
DEĞİŞTİRİYORUZ’
YHT, şehirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını daha dinamik hale getirirken,
ulaşım alışkanlıklarını ve yaşamlarını değiştiriyor. İş, eğitim, şehir tercihleri gibi hayat
planlarında YHT kriter olmaya başladı. YHT
ile gezi ve turistik amaçlı seyahatler yüzde
15’ten yüzde 40’lara yükseldi.
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ile gerçekleşeceğinin bilincindeyiz.
Biz de yeni yönetim anlayışının özümsenmesi, zihniyet değişiminin sağlanması için tüm paydaşlarımızla dayanışma
ve işbirliği merkezli ilişkiler geliştirilmesi
için çaba göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Çalışmalarımızı çözüm odaklı
yürütme, yöneticilerimizin klasik yönetim anlayışında değil, modern ve ticari
işletmecilik ortamının gerektirdiği liderlik
anlayışı içerisinde olması isteğindeyiz.

‘BTK İLE AVRUPAYI ÇİN’E BAĞLIYORUZ’

“İşletmeye açılan 1.213 km yüksek hızlı tren hattının yanı sıra;
inşası devam eden Ankara-İzmir, Ankara-Bursa, Ankara-Sivas
başta olmak üzere 3.100 km yüksek hızlı ve hızlı demiryolu
hattı önümüzdeki yıllarda işletmeye alındığında bambaşka bir
Türkiye profili ortaya çıkacaktır.”

Bu yatırımlar sayesinde müşterilerimizle
artık 5 bin, 10 bin ve 12 bin km’lik destinasyonlarda taşımacılığı konuşmaya başladık. BTK, Avrupa‘yı ülkemiz üzerinden Çin‘e;
Çin‘i ülkemiz üzerinden Avrupa‘ya bağlayacak bir kardeşlik ve dostluk koridorudur. Bu
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Bakü -Tiflis- Kars demiryolu ülkemizin kıtalar
arasında orta demiryolu koridoru olmasında
çok önemli bir halka. “ Orta Koridor” olmak
dünya lojistik sektöründe ne anlama geliyor?
Küresel mal ve hizmet hareketlerinin rotaları değerlendirildiğinde, Avrupa, Asya,
Afrika ve Orta Doğu’nun geçiş koridoru
üzerinde yer alan Türkiye, lojistik sektöründen en çok ekonomik fayda sağlayacak
ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun
koşullarından birisi Asya ile Avrupa arasında nitelikli bir demiryolu koridorunun
olmasıdır. Daha önce de vurgu yaptığım
gibi, hükümetlerimizin son 15 yıldır hayata
geçirdiği demiryolu projelerinin amaçlarından birisi de ülkemizin sınırları içerisinde
dengeli bir ulaşım altyapısının tesis edilmesi ve Türkiye’nin en kısa uluslararası
demiryolu koridoru haline getirilmesidir.
Bakü- Tiflis- Kars demiryolu da bunun önemli
bir halkasıdır. Marmaray ve bu hatla birlikte,
Londra’dan Çin’e kesintisiz bir demiryolu
taşımacılığı mümkün hale gelmiştir. Son yıllarda dünyanın sanayi ve teknoloji üretimi Çin
merkezli olarak Asya’da gerçekleşmektedir.
Tüketim merkezinin Avrupa olduğunu düşünürsek yüklerin geçiş noktasındaki ülkemizin
önemli miktarda transit yük potansiyeli bulunmaktadır. Bunun yanında Orta Asya ülkeleriyle
tarihi bağların kuvvetli olması bölge ülkeleri ile
işbirliği yapmamızı kolaylaştırmaktadır.
Bakü-Tiflis-Kars Projesi; Hazar Denizi geçişli
tren-feribot hatları, Rusya üzerinden kesintisiz demiryolu hatları ile Kazakistan ve
Türkmenistan’a olan bağlantısıyla, ülkemizin
Orta Asya, Uzak Doğu ve Güney Asya’ya
demiryolu erişimini sağlayacak önemli bir
uluslararası koridoru oluşturmaktadır.
BTK ile Tarihi İpek Yolu yeniden canlanacak ve
bölgedeki ülkeler arası ekonomik ve kültürel
işbirliği gelişecektir. Ülkemiz Avrupa ile Ortadoğu-Asya arasında oluşacak uluslararası
transit yük pastasından önemli miktarda pay
alacaktır. Koridorda kısa vadede 3,5 milyon
ton, orta vadede 6 milyon ton ve uzun vadede
17 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz.
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Ülkemizde ileri demiryolu sanayisi de gelişiyor.
Milli Tren Projesinin meyveleri alınmaya başlandı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Çok değil 2003 yılında ray dahi ithal edilirken, son 15 yılda takip edilen politikalarla ileri
demiryolu sanayisinin geliştirilmesi amacıyla
özel sektörle işbirliği yapılarak demiryolu
sektörüne birçok fabrika kazandırıldı.
Milli Tren Projesi ile TÜLOMSAŞ tarafından
yapılacak Milli YHT Projesinde, İstanbul Teknik
Üniversitesi, ASELSAN ve 153 özel sektör şirketi işbirliği içerisinde çalışıyor. Ar-Ge konusunda da TÜBİTAK destek veriyor.

BTK ile Tarihi İpek Yolu
yeniden canlanacak ve bölgedeki ülkeler arası ekonomik ve kültürel işbirliği gelişecektir. Ülkemiz Avrupa
ile Ortadoğu-Asya arasında
oluşacak uluslararası transit yük pastasından önemli
miktarda pay alacaktır.
‘MİLLİ LOKOMOTİFİMİZ VE YÜK
VAGONLARIMIZ ÜRETİLİYOR’
TÜLOMSAŞ’ta üretilecek olan E-5000
lokomotifi Türkiye’nin ilk milli elektrikli anahat lokomotifi olacak. İlk hibrit manevra
lokomotifimiz de TÜLOMSAŞ, ASELSAN ve
Şirketimizin işbirliği ile üretilecek. Yine TÜVASAŞ tarafından yeni nesil elektrikli tren dizisi
(EMU) ve yeni nesil dizel tren dizisi (DMU)
üretilmesi çalışmaları yürütülüyor.
Yeni Nesil Milli Yük Vagonunu ise TÜDEMSAŞ üretecek. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Sggmrs 90 Tipi Konteyner Taşıma
Vagonu, Avrupa’da lojistik sektörünün en
çok talep ettiği vagonlardan biri. 150 adet
üretilerek, hem iç piyasaya verilmesi hem
de ihraç edilmesi öngörülüyor. Bu vagonların yük taşımacılığında demiryolunun avantajını artıracağı muhakkaktır.
‘TÜRKİYE MERKEZ ÜLKE OLACAK’
Bu yatırımlarla Türkiye’miz, bölgesinde demiryolu açısından merkez ülke konumuna gelmektedir. Türkiye’nin, demiryolu sektöründe
ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olması,
sektörün dışa bağımlılığını azaltarak ülke kaynaklarının israfını önlemekte; istihdama, bölgesel farklılıkların azaltılmasına da önemli katkılar
sağlamaktadır.

İnşası devam eden ve planlanan projelerin
hayata geçirilmesiyle TCDD Taşımacılık, tren
işletmecisi olarak sektörde neler bekliyor?
2003 yılından bu yana Hükümetimizce demiryolu sektörüne yapılan yaklaşık 60 milyar TL
yatırımla demiryolu taşımacılığı büyük bir ivme
yakalamıştır. 2017 yılında da sektörümüze
önemli kaynak ayrılmıştır. Demiryolu taşımacılığının kalitesi, altyapının niteliğine ve niceliğine
bağlıdır. Karayollarında duble yollar, otoyollar ve
kestirme yollar ne kadar önemli ise demiryollarında da bu kadar önemli ve hayatidir.
İşletmeye açılan 1.213 km yüksek hızlı tren hattının yanı sıra; inşası devam eden Ankara-İzmir,
Ankara-Bursa, Ankara-Sivas başta olmak
üzere yaklaşık 4 bin km'ye yakın yüksek hızlı ve
hızlı demiryolu hattı önümüzdeki yıllarda işletmeye alındığında bambaşka bir Türkiye profili
ortaya çıkacaktır. 2023 yılına kadar demiryolu ağımızın 25 bin kilometreye, yüksek hızlı
trenlerle taşınan günlük yolcu sayısının günde
yaklaşık 100 bin, yılda 35 milyona ulaşmasını
hedefliyoruz.
‘MARMARAY’DA GÜNDE
1,5 MİLYON KİŞİ TAŞINACAK’
Keza banliyö hatlarının metro standardına
getirildiği şehirlerimizde de raylı sistemin
etkinliği giderek artacaktır. İnşası devam
eden ve YHT ve diğer kentiçi toplu ulaşım
sistemleriyle entegre olan Başkentray
Projesi tamamlandığında Sincan-Kayaş
banliyö hattında günde 200 bin kişiye
hizmet verilecek, YHT’lerin Sincan-Ankara
arasındaki seyahat süresi de azalacaktır.
Yine, halen Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme
arasında hizmet veren Marmaray’ın tamamı bakanlığımızca 2018 sonunda inşallah
hizmete verildiğinde günde 1,5 milyon kişi
taşınabilecek, yüksek hızlı trenlerimizin bir
kısmı Haydarpaşa’ya bir kısmı kesintisiz
olarak Halkalı’ya kadar gidebilecektir.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları
genişlerken; karayoluna göre daha uzun
olan güzergahlarda iyileştirmelerin
yapılması; ortalama ticari hızların yükseltilmesi; limanlar, endüstri bölgeleri,
fabrikalar ve madenlere kılçık hatların
yapılması, lojistik merkezlerin hizmete
girmesi, diğer taşımacılık modları ile
daha iyi bir entegrasyonun sağlanması
gibi birçok proje rekabette demiryoluna avantaj sağlayacaktır. Bu konuda
Hükümetlerimizin siyasi ve finansman
desteğinin artarak devam etmesi sek-

2023 hedefleri doğrultusunda sektörümüzün istikbali açıktır. 30 yılını demiryolu sektörüne
vermiş biri olarak bu yatırımlardan mutluluk ve gurur duyuyorum. Çünkü bizler kıt kaynaklar
içerisinde tren tekerleğini döndürmek için büyük mücadeleler vermiş bir nesiliz. Son 15 yılda
sektörümüze yapılan yatırımların ne denli önemli ve kıymetli olduğunun farkındayız.

KAPAK
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vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanımıza kıtaları birleştiren bir
projeyi ülkemize kazandırdıkları için müteşekkiriz. Bu trenin başarıyla ulaştırılmasında
emeği olan tüm demiryolcu kardeşlerime ve
diğer ilgililere de teşekkür ediyorum, kendilerini kutluyorum.

törümüzün önünün açık olduğunun en
büyük güvencesidir.
‘HÜKÜMETİMİZ BÜTÜNLEŞİK BİR ULAŞIM
MODELİNİ HAYATA GEÇİRİYOR’
Ülkemiz nüfusunun ve ekonomisinin büyüdüğü, bölge ve Avrupa ile ilişkilerin geliştiği
dikkate alındığında, ulaşım türleri arasındaki dengesizliğin giderilmesi için özellikle
demiryolu ve denizyolunun geliştirilmesi,
entegre olmuş bir ulaşım altyapısının oluşturulmasının gerekliliği açıktır. Bütünleşik
olmayan bir ulaşım altyapısının ülkenin
gelişimine, kalkınmasın, ekonomik ve ticari
büyüme süreçlerine istenen katkıyı sağlayamayacağı, ülkemizin yaşadığı deneyimlerle de sabittir.
Ülkemizin; Avrupa’dan Kafkaslar’a, Orta
Asya’ya, Ortadoğu’ya, Karadeniz‘den
Akdeniz’e kadar birçok aksın birleşme noktasında olması, global düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Türkiye’nin hem demiryolu
sektörüne yaptığı yatırımlar hem de
demiryolu taşımacılığında serbestleşmesi,
demiryolunda ve ekonomide dünyanın ilk
on ülkesi arasında olma hedefinde kararlılıkla yürüdüğünün en somut göstergesidir.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
2023 hedefleri doğrultusunda sektörümüzün istikbali açıktır. 30 yılını demiryolu
sektörüne vermiş biri olarak bu yatırımlardan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Çünkü bizler kıt kaynaklar içerisinde tren
tekerleğini döndürmek için büyük mücadeleler vermiş bir nesiliz. Son 15 yılda
sektörümüze yapılan yatırımların ne denli
önemli ve kıymetli olduğunun farkındayız.
Bu anlamda sektörümüze sağlanan katkılar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere, Başbakanımıza, Bakanımıza,
hükümetimizin üyelerine demiryolu ailesi
adına şükranlarımı sunuyorum. 1 Ocak
2017 tarihinden itibaren sektörde olan
şirketimizi kamuoyunun daha iyi tanımasını sağladığınız için Bağlantı Noktası
dergisine de çok teşekkür ediyor, 2018
yılının milletimize ve tüm insanlığa barış,
huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.
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288 KİLOMETRELİK
RÜZGARA DAYANIKLI
2 BİN 23 METRE ORTA AÇIKLIĞI, 770‘ER METRE
YAN AÇIKLIKLAR, 365 VE 680 METRELİK
YAKLAŞIM VİYADÜKLERİYLE 4 BİN 608 METRE
UZUNLUĞUNDAKİ KÖPRÜNÜN İKİ KULESİNİN
TEMELİ YAKLAŞIK 40 METRE DERİNLİKTE DENİZ
TABANINA YERLEŞTİRİLECEK. ÇELİK KULENİN
YÜKSEKLİĞİ İSE 318 METRE OLACAK.

U

laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Danimarka’nın başkenti
Kopenhag’da bulunan FORCE Technology Test Laboratuarı’nda düzenlenen 1915
Çanakkale Köprüsü Kule Rüzgar Tüneli testine katıldı. Bakan Arslan, kesit ve kule rüzgar
testlerinin ardından yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü‘nün, Kınalı-TekirdağÇanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi‘nin hem köprü hem Malkara‘ya kadar olan 101 kilometrelik otoyol kısmını kapsayan bir proje olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım‘ın katılımıyla 18 Mart‘ta
temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü‘nün asma köprülerdeki uzunluk açısından en uzun orta
açıklıklı köprü olması dolayısıyla dünya rekoru kırdığına işaret eden Arslan, 2 bin 23 metre orta
açıklığı, 770‘er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle 4 bin 608
metre uzunluğundaki köprünün iki kulesinin temelinin yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanına ineceğini, çelik kule yüksekliğinin ise yaklaşık 318 metre olacağını bildirdi.
Bakan Arslan, köprünün 29 Ekim 2023‘te hizmete açılmasının planlandığını kaydetti. Bakan
Arslan, proje kapsamında Çanakkale Köprüsü‘nün yanı sıra 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 adet alt geçit, 115 adet
çeşitli ebatlarda menfez, 12 devlet yolu üzerindeki kavşaklar, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım
işletme merkezi, 6 adet ücret toplama istasyonunun inşa edileceğini belirtti.

HABER
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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

15 ARALIK’TA PAZARLIK GÖRÜŞMELERI BAŞLAYACAK
Şu ana kadar yaklaşım viyadükleri, kuru ve ıslak havuz jeolojik ve geoteknik araştırmaları için deniz çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Arslan, “Çanakkale-Malkara
Otoyolu güzergahı boyunca fotogrametri haritalandırma ve otoyolun tasarım ve
projelendirilme çalışmaları tamamlandı. Kamulaştırma çalışmalarıyla ilgili işlemlere
başlandı, planlar onaylandı ve 15 Aralık itibarıyla kamulaştırmayla ilgili muhataplarımızla pazarlık görüşmelerine başlayacağız.” dedi.
Testlerin üç aşamalı olduğunu anlatan Arslan, “Üç aşamalı
testin birincisi, tabliyelerin rüzgar tüneli testleri 1/225 ölçeğinde Kanada‘da gerçekleştirildi, başarılı sonuçlar
elde edildi. İkincisi kulelerin rüzgar tünel
testlerini bugün gerçekleştirdik.
Üçüncü aşaması ise tabliye ve kuleler

dahil tam köprünün rüzgar tüneli testi, önümüzdeki yıl mayıs-haziran aylarında Çin‘de
daha küçük ölçekli, 1/170 ölçekle gerçekleştirmiş olacağız. Böylece testler sonuçlanıp,
yeterli ve en uygun kesitler belirlendikten sonra artık uygulama projeleri ve projelerin
ayrıntılı hesaplamalarına geçilecek.“ dedi.
Arslan, “100 yıllık Çanakkale Boğazı‘nda oluşan rüzgar ortalamaları hesaba katıldı ve maksimum rüzgar hızının saatte 100-120 kilometre olduğu görüldü. Biz bugün gerçekte hiçbir zaman
oluşmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rüzgar hızının testini gerçekleştirdik. Gördük ki testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok.“ şeklinde konuştu. Bakan Arslan, her
biri futbol sahasında olan iki kuru havuzun inşasına da başlandığını sözlerine ekledi.
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E-TİCARET
CİROSU
30 MİLYAR
LİRAYI
GEÇTİ
BAKAN ARSLAN, 2015 YILINDA
25 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞAN
TÜRKİYE E-TİCARET CİROSUNUN, BİR YILDA YÜZDE 20’NİN
ÜZERİNDE BÜYÜYEREK, 2016
YILI SONUNDA 30 MİLYAR LİRAYI
GEÇTİĞİNİ AÇIKLADI.
MUHABİR: MELİKE BETÜL
FOTOĞRAF: TARIK ER

U

laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, son 10-15 yıl içinde internet altyapısına yapılan yatırımların meyvesinin
alındığını söyledi. Türkiye ve dünyadaki internet
kullanımı hakkında bilgi veren Bakan, yarım
asırlık geçmişi bulunan internetin, alışkanlıkları, bağımlılıkları, zorunlulukları değiştiren ve
dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini
belirtti. 7,5 milyarlık dünya nüfusunun internet kullanabilen kesiminin 3 milyar 800 milyona
ulaştığı bilgisini veren Arslan, “Bir yılda internet
kullanan insan sayısı ortalama yüzde 10 artış
gösteriyor. Bu artışın nedeni aslında çok basit,
internetin sınırsız olanaklara sahip olması.” dedi.

28 bağlantı noktası OCAK 2018

HABER

HABER

“Global Dijital İstatistiklerine göre tam tamına 1 milyar 610 milyon kişi e-ticaret kullanıcısı. Bu nedenle bilişim çağı olarak adlandırdığımız bu çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu değil.”
İNTERNET ALTYAPISINA YAPILAN YATIRIM,
HİZMET SEKTÖRÜNÜ BÜYÜTTÜ
Bakan Arslan, Çin E-Ticaret Araştırma Merkezi (CECR) tarafından yayımlanan rapordan
bilgiler verdi. 2015 yılında Çin‘de 2,5 milyondan fazla kişinin doğrudan e-ticaret alanında,
18 milyon kişinin ise ulaşım gibi ilgili hizmetlerde istihdam edilmiş durumda olduğunun
raporda açıklandığını belirtti. Altyapılardaki
gelişmenin de ülkedeki e-ticareti etkilediğini, e-ticaretin de özellikle hizmet sektörünü
büyüttüğünü ifade eden Arslan, „İnternet
altyapısı ile birlikte taşımacılık altyapınız ne
kadar gelişirse e-ticaretin gelişimi de o kadar
hızlı oluyor. Bu noktada ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan
muazzam gelişme de, ülkemiz e-ticaretinde
kendini gösteriyor. Keza 2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan Türkiye e-ticaret cirosu,
bir yılda yüzde 20‘nin üzerinde büyüdü ve
2016 yılı sonunda 30 milyar lirayı geçti.” dedi.
Arslan, bakanlık olarak yapılan yatırım ve
düzenlemelerin tamamlanmasıyla e-ticaret
büyüme hızının da artıyor olduğunu kaydederek, “Keza bu yılın sonunda e-ticaret cirosunun neredeyse yüzde 40 artışla 50 milyar
lira civarında olmasını bekliyoruz“ şeklinde
konuştu.
1 MİLYAR 610 BİN KİŞİ
E-TİCARET KULLANICISI
Arslan, 1990’lı yıllarda e ticaretin başladığını
hatırlatarak, “Her gün e-ticaret hacmi artmakta, firmalar reklam harcamalarının yüzde 15‘ini
elektronik medyalara yöneltmekteler. Hatta
bu oranlar her geçen gün artış göstermekte.
Global Dijital İstatistiklerine göre tam tamına 1
milyar 610 milyon kişi e-ticaret kullanıcısı. Bu
nedenle bilişim çağı olarak adlandırdığımız bu
çağda, e-ticaret olanaklarını göz ardı etmek ya
da ikinci plana atmak gibi bir durum söz konusu
değil.” ifadelerini kullandı.
YERLİ VE MİLLİ ÖDEME SİSTEMİ
KURULACAK
Arslan, PTT bünyesinde e-ticaret altyapısına
ilişkin yapılan çalışmalardan 17 Mayıs 2012 tarihinde hizmete alınan ePttAVM.com‘un 2 milyon
500 binden fazla ürünü kullanıcılarla buluşturduğunu altını çizerek, bugün e-PttAVM‘nin tüm

ürünlerini Türkiye‘nin her köşesine PTT Kargo
ile hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırdığını belirtti.
PTT‘nin altyapısını e-ticarete göre şekillendirdiklerini kaydeden Arslan, yapılan düzenlemeyle
PTT‘nin elektronik para ihraç etmesinin önünü
açtıklarını, bu sayede bugüne kadar bankacılıkla
ilgili birçok hizmeti sunan PTT‘nin artık modern
çağın gereği olan elektronik ödeme enstrüma-

nını da kullanacağını söyledi. Arslan, PTT bünyesinde milli ve yerli elektronik ödeme sistemini
de kuracaklarının altını çizerek, ilgili kurumlarla
Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu imzalandığını ve yakın zamanda da hayata geçeceğini
ifade etti. Paypall benzeri bu sistemle e-ticaret
pazarında PTT’nin payını almasını istediklerini
belirten Arslan, "Yerli ve milli elektronik ödeme
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Uluslararası e-Ticaret Konferansı kapsamında "Postanın dijital dönüşümü
ve e-ticaret" konulu "Bakanlar yuvarlak masa toplantısı“ gerçekleştirildi.
Toplantının moderatörlüğünü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan yaptı. Toplantıda konuşma yapan Bakan Arslan, 2016‘da global perakende de e-ticaret hacminin 1 trilyon 860 milyar dolar olduğunu
söyledi. Bu rakamın artmaya devam ettiğini aktaran Arslan, "E-ticaret hacminin 2021‘de neredeyse 2,5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara
çıkması öngörülüyor. Keza 2016‘da e-ticaretin payı toplam global perakende pazarının yüzde 8,7‘sine tekabül ederken, 2021 yılında bu oran yüzde
15,5‘e çıkacak" diye konuştu. Toplantının sonunda Bakan Arslan, konuk
bakan ve bakan yardımcılarına plaket takdim etti.

Bakan Arslan,
“Bir yılda internet
kullanan insan
sayısı ortalama
yüzde 10 artış
gösteriyor. Bu
artışın nedeni
aslında çok basit,
internetin sınırsız
olanaklara sahip
olması.” dedi.
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HABER

HABER

ARSLAN MODERATÖRLÜĞÜNDE BAKANLAR TOPLANDI

sistemimizle ülkemizin ticaret hacmini de artıracağız. Ayrıca bütün tahsilatların tek bir tahsilat merkezi üzerinden yapılmasına yönelik altyapı çalışması yapıyoruz” dedi.
“YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”
PTT‘nin Ortadoğu ve Afrika ülkelerine e-ticaret
başta olmak üzere pek çok konuda öncülük
ettiğini anlatan Bakan Arslan, Katar‘ın ulusal
elektronik ticaret platformunun altyapısının
PTT tarafından geliştirildiğini, Tunus‘un elektronik ticaretle batı pazarına açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Arslan, Türkiye ile
Azerbaycan arasında elektronik ticaret, parasal
hizmetler ve karşılıklı posta trafiğinin artırılması
hususlarına yönelik mutabakat imzalandığını dile getirerek, „İnanıyorum ki bu konferans,
ülkelerimiz arasındaki e-ticaret iş birliklerini
artıracak. Ülkelerimizin pazarlarını geliştirmesini, e-ticarette dünyaya açılmamızı sağlayacaktır. Keza şu anda ülkelerimizin dünya e-ticaret
pastasından aldığı pay istediğimiz noktada
değil. Ancak iş birliklerimiz ile 3-4 yıl içerisinde
bu pastadaki payımızı 2-3 kat daha artıracağımız gerçektir. Lakin ülkemiz açısından konuşursak, e-ticarette yaşadığımız hızlı büyümeye
rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı
pay henüz yüzde 3,5 seviyesinde. Bu rakamın
dünya ortalamasının ise yüzde 8,5 olduğunu
dikkate alırsak, e-ticarette gidecek daha çok
yolumuz olduğu açıktır” diye konuştu.
BAŞBAKAN YILDIRIM
KAPANIŞ KONUŞMASI YAPTI
Uluslararası E-Ticaret Konferansı kapanışı Başbakan Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Başbakan Yıldırım,
PTT’nin e-ticaretin hukuki altyapısını oluşturduğunu hatırlatarak, bu sayede vatandaşların
e-ticaretle gönül rahatlığıyla çalışmasının önündeki engellerin kaldırıldığını dile getirdi. Yapılan
düzenlemelerle e-ticaret üzerinden iş ve işlem
yapacak şirketlerin yıllık aidat ödemelerine
destek verilmeye başlandığını belirten Yıldırım,
PTT‘nin geçen yıl 891 şirkete 4,5 milyon lira, bu
yılın 10 ayında da 5 binden fazla şirkete 18 milyon lira destek verdiğini bildirdi. Yıldırım, ilerleyen süreçte e-ticaret girişimcilerine yönelik yeni
adımlar atılacağını kaydederek, “Bunun planlarını da yaptık. E-ticarette, Cumhuriyetimizin
100. yılına giderken 2023 hedefimiz 350 milyar
Türk Lirası’dır. Bu hedef doğrultusunda amacımız
ülkemizin yakın gelecekte dünyanın önemli dijital ekonomileri arasında yerini almasıdır. Bunun
ihracata da katkısı olacak. İhracat hedeflerimizin
gerçekleşmesini de kolaylaştıracak” dedi.

118 BİN
560 ARAÇ

TRAFİKTEN

ÇEKİLDİ
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME
BAKANLIĞI, TAŞIMACILIK
PİYASASINDAKİ 1990 VE
DAHA DÜŞÜK MODEL,
118 BİN 560 ARACI PİYASADAN ÇEKTİ. BÖYLECE,
HEM TRAFİK GÜVENLİĞİ
SAĞLANIRKEN, HEM DE
GÜRÜLTÜ VE EGZOZ KİRLİLİĞİ AZALDI.

U
SAĞLANAN FAYDALAR
1. Trafik güvenliği artırılmaktadır.
2. Mevcut atıl kapasite azaltılmaktadır.
3. Taşıt-km başına harcanan yakıt azaltılarak
yakıt (enerji) tasarrufu sağlanmaktadır.
4. Gürültü ve egzoz kirliliği azaltılmaktadır.

5. Rekabet şartları iyileştirilmektedir.
6. İç piyasanın demir/çelik ve hurda
ihtiyacına katkı sağlanmaktadır.
7. Araçların yenilenmesi fırsatı
sağlanmaktadır.

laştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, taşımacılık piyasasındaki
1990 ve daha düşük model 118 bin 560
aracı piyasadan çekti. Karşılığında araç
sahiplerine toplam 581 milyon 923 bin 418
lira ödeme yaptı. Taşımacılık piyasasındaki
mevcut arz fazlasını azaltmak için 2007
yılında başlatılan proje kapsamında 4925
Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda yapılan
değişiklikle ekonomik ömrünü tamamlayan kamyon, çekici, tanker, otobüs,
minibüs ve kamyonet cinsi ticari taşıtların
piyasadan çekilmesi sağlandı. Taşıt sahiplerine zorunluluk getirilmeksizin bedeli
karşılığında söz konusu araçlar satın alındı
ve hurdaya çıkarıldı.
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KARAYOLU

KARAYOLU

YOLLARIN STANDARDI
YÜKSELDİ, 17 MİLYAR
LİRA FAYDA SAĞLANDI
KARAYOLU, YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA EN
FAZLA TERCİH EDİLEN ULAŞIM TÜRLERİNİN BAŞINDA
GELİYOR. 2016 YILI İTİBARIYLA YURT İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 89.2’Sİ, YÜK TAŞIMACILIĞININ DA
YÜZDE 89.8’İ KARAYOLU İLE YAPILDI. YOLLARIN STANDARDININ YÜKSELMESİYLE 17.1 MİLYAR LİRA FAYDA
SAĞLANDI.
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KARAYOLU

KARAYOLU

Türkiye’de 2017 Ağustos ayı itibarıyla toplam 21 milyon
863 bin 845 adet taşıt bulunuyor. Bu sayının 11 milyon
802 bin 713’ü (% 54’ü) otomobillerden oluşuyor. Ülkemizde 1000 kişiye 148 otomobil düşerken, bu oran gelişmiş
ülkelerde yarı yarıya seviyesindedir.

K

arayolu taşımacılığı, tarihten bu
yana toplum refahının gelişmesinde
en önemli rolü üstlenen ve kalkınmanın
en temel itici gücü olarak hizmet veren
ulaşım modu olarak öne çıkmaktadır.
Karayolu ulaşımı, diğer sektörlerle çok
yakın ilişkisi olması sebebiyle bir çok farklı
sektörü olumlu yönde etkilemektedir.
Ülkemizde de karayolu; yolcu ve yük taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım
türlerinin başında gelmektedir. 2016 yılı
itibarıyla yurt içi yolcu taşımacılığının
yüzde 89.2’si, yük taşımacılığının da
yüzde 89.8’i karayolu ile yapılmaktadır.
Türkiye’de son yıllarda karayollarında önemli
bir mesafe alınmış ,kat edilen mesafe rakamlara da yansımıştır. Son 15 yılda; ülkemizde
bölünmüş yollarla bir birine bağlanan il sayısı
6’dan 76’ya, bölünmüş yol uzunluğu 6.101
km’den 25.709 km’ye, otoyol uzunluğu 1.714
km’den 2.622 km’ye ulaştı.
Mesafeleri kısaltıp, yol kalitesini artıra
tünel uzunluklarında da 7 kattan fazla artış
sağlandı. Bu dönemde, 2.226 köprü ve
viyadüğün yapımı tamamlanarak yolların
geometrik standardı da yükseltildi.
Yol ve köprülerin uzunlukları ile birlikte
zemin kaliteleri de arttı ve BSK kaplamalı
yol uzunluğu 22.822 km’ye ulaştı. Yapılan
iyileştirmeler doğrultusunda, 2003te 100
milyon taşıt-km başına 5.72 olan kaza
yerinde can kaybı oranı, 2016 sonu itibarıyla
2.17’ye geriledi. Yolların standardının yükselmesi sayesinde yılda 17.1 milyar liraya
ulaşan ekonomik fayda sağlandı.
Karayollarında yaşanan gelişimle birlikte, 2016’da yapılan yük taşımacılığı 253
milyar ton-km’ye, yolcu taşımacılığı
301 milyar yolcu-km’ye ve gerçekleşen
toplam yol kullanımı 119.6 milyar taşıt
km’ye ulaştı.
Bununla birlikte 2003-2016 yılları arasında;
taşıt km değeri toplam yüzde 129, ton-km
değeri yüzde 66, yolcu-km değeri de yüzde
83’lük bir artış gösterdi. 2023 yılında 365
milyon ton x km ve 378 milyon yolcu x km
değerlerine ulaşılması hedefleniyor.
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TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 22 MİLYON TAŞIT
BULUNUYOR
Türkiye’de 2017 Ağustos ayı itibarıyla toplam 21 milyon 863 bin 845 adet
taşıt bulunurken, bunun 11 milyon 802
bin 713’ünü (% 54’ü) otomobiller oluşturuyor. Türkiye’de otomobil sahipliği diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında doygunluk
seviyesine henüz ulaşmamıştır.
Ülkemizde 1000 kişiye 148 otomobil
düşerken, bu kişilere düşen toplam taşıt
sayısı ise 274’tür. Gelişmiş ülkelerde 1000
kişiye 500 seviyesinde araç düşerken,
bu ülkelerde 1000 kişiye düşen toplam
taşıt sayısı ise 650’dir. Ülkemiz bu rakamlar açısından gelişmiş ülkelerin oldukça
altındadır.
Öte yandan ülkemizde taşıt sahipliğinin

son 15 yılda yüzde 100 artması, yolcu
ve yük taşımacılığında da önemli artışlar
sağlamıştır. Bu kapsamda, 2003-2016
yılları arasında taşıt-km değeri yüzde
129, ton-km değeri yüzde 66, yolcu-km
değeri de yüzde 83 oranında artış göstermiştir.

Türkiye’de Ulaşım Sektörlerine Göre Yurtiçi
Yolcu ve Yük Taşıma Oranları Şöyle
YOLCU SAYISI (%)

TAŞIT SAYISI (%)
Otomobil		

54

Karayolu:

89,2

TOPLAM YOL UZUNLUĞU
67.498 KİLOMETRE

Kamyonet

17

Demiryolu:

1.1

Motosiklet

14

Havayolu:

9.1

Ülkemizde, 2.622 km’si otoyol, 31.067
km’si devlet yolu ve 33.809 km’si de il
yolu olmak üzere toplam 67.498 km yol
bulunmaktadır. Yolların üst yapılarına
baktığımızda, Bükümlü Sıcak Kaplama
(BSK) 22.822 km, Sathi Kaplama (SK)
41.011 km, Parke 291 km, Stabilize 667 km
ve diğer yollar ise 2.707 km’dir.

Traktör		

8

Denizyolu:

0.6

Kamyon		

4

Minibüs		

2

Otobüs		

1

YÜK MİKTARI (%)
Karayolu:

89,8

Demiryolu:

3.9

Havayolu:

6.3
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MERCEK

MERCEK

DÜNYANIN EN UZUNU,
EN GENİŞİ VE EN YÜKSEĞİ
YAVUZ SULTAN SELİM
KÖPRÜSÜ
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ İÇİNDE YER ALAN YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜYLE, BİR ÇOK
İLK GERÇEKLEŞTİ. 59 METRELİK TABLİYE GENİŞLİĞİYLE, DÜNYANIN EN GENİŞİ, 1 BİN 408 METREKARELİK ANA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU, 320 METREYİ AŞAN YÜKSEKLİĞİYLE DE DÜNYANIN EN
YÜKSEK KULESİNE SAHİP ASMA KÖPRÜSÜDÜR.
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avuz Sultan Selim Köprüsü, 59
metrelik tabliye genişliğiyle üzerinde 2x4 otoyolu ve 2x1 demiryolu
geçişi olan dünyanın en geniş köprüsüdür. 1 bin 408 metrekarelik ana
açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan

dünyanın en uzun 320 metreyi aşan
yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek
kulesine sahip asma köprüsüdür.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey

Marmara Otoyolu/Odayeri-Kurtköy
Kesimi projesi kapsamında yer almaktadır. Projenin toplam uzunluğu 148
kilometredir. (102 km otoyol, 46 km
bağlantı yolları olmak üzere toplam 148

PROJE'NİN SEYRİ

1
2 3
Sözleşmede öngörülen yapım süresi;
sözleşmenin yürürlüğe
girmesinden sonra 2
yıl 6 ay, işletme süresi
ise 7 yıl 8 ay 20 gün
olmak üzere toplam
yapım ve işletme
süresi 10 yıl 2 ay 20
gündür.

Kuzey Marmara
Otoyolu (3.
Boğaz Köprüsü Dahil)
projesi
(OdayeriKurtköy) Kesiminin ihalesi
20.04.2012 tarihinde yapılmış olup, 28.05.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
29.05.2013 tarihinde 3. Boğaz
Köprüsünün temeli atılmıştır.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve
bağlantı yolları 26 Ağustos 2016
tarihinde trafiğe açılmıştır.

km). Kuzey Marmara Otoyolu’nun Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu’ya bağlantılarını sağlayacak Hüseyinli-Şile (Kömürlük)
bağlantı yolu ile Paşaköy-Sultanbeyli
(Kurtköy) Otoyol kesimi ve Mecidiye Bağ-

lantısı da Projeye dahil edilmiştir.
Projeyle, Türkiye’nin gayri safi yurt içi milli
hasılasına en yüksek katkıyı sağlayan
ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturan
ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşa-

dığı Marmara Bölgesi’nde mevcut yollarda artan trafik yoğunluğu sonucunda yol
güvenliği ve seyahat süresinin uzaması gibi problemlerle karşılaşılmaktadır. 3.
Havalimanı’da bu bölgeye yapılmaktadır.
İstanbul’daki iki boğaz köprüsünde trafik
sıkışıklığı da her geçen gün artmaktadır.

MERCEK

MERCEK

Y

PROJE'NİN FAYDALARI

1

İstanbul’un trafik yoğunluğu azaltılarak yakıt tasarrufu sağlandı.

2

Araçlar kesinsitiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçiş yapmakta.

3

Gaz
salınımı
düştü.

4

Hem karayolu hem
de demiryolu ağının
mevcut
olduğu
köprüyle;
Asya ile Avrupa’yı birbirine
bağlayan Türkiye’nin taşımacılık alternatifleri ve
ticaret kapasitesi arttı.

5

6

Yük taşıyan
araçların ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla ithalat
ve ihracatımızdaki
zaman maliyeti düştü,

Yeni Havalimanı
gibi mega projelerin şehir merkezi
ile bağlantısı sağlandı.
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ÜNLÜLER

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

HACKER KURBANI
SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜNLÜLER DÜNYASININ ARTIK VAZGEÇİLMEZİ. KİMİ
ÜNLÜ İSİMLER BU MECRALARI REKLAM AMACI OLARAK KİMİ İSE HAYRANLARIYLA
HER ANINI PAYLAŞIM ARACI OLARAK KULLANIYOR. HAL BÖYLE OLUNCA INSTAGRAM, TWITTER GİBİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI KULLANAN ÜNLÜLERİN
BİRÇOĞU DA ZAMAN ZAMAN HACKERLARIN KURBANI OLABİLİYOR. İŞTE SON
ZAMANLARDA HACKER KURBANI OLMUŞ ÜNLÜLER.
MUHABİR: BERİL ŞEN

S

ahte hesaplar, kendi ismi (kimliği) dışında farklı biri adına veya rastgele bir isimle
oluşturulan, paylaşımlar sırasında kullanılan hesaplar. Bu sahteciliği gerçekleştirenlerden bazıları,
reklam yapmak amacıyla bu işi yapıyor. Kimi ise
bir kadın fotoğrafı ve sahte bir isimle hesap açıp,
karşılarına gelen herkesi arkadaş olarak ekleyerek maksimum arkadaş veya takipçi sayısına ulaşmaya çalışıyor. Instagram, Twitter gibi
sosyal medya platformlarını kullanan ünlülerin birçoğu da bu konunun mağdurları arasında
ilk sırada yer alıyor. İşte son zamanlarda siber
saldırıya maruz kalan ünlüler.
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ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Ebru ŞALLI

Pınar ALTUĞ
ATACAN

“HEM TWITTER HEM INSTAGRAM HESABIM HACKLENDİ”

“ARKADAŞLARIMIN NUMARALARINI İSTEDİLER”

Ebru Şallı da sosyal medya hesapları hacklenen ünlülerden.
Şallı'nın hesabını hackleyen kişi veya kişiler Şallı’nın Twitter
hesabından eski sevgilisi Sinan Akçıl’ın şarkısını paylaştı. Şallı
Instagram hesabından hacklendiğini şöyle duyurdu: "Sosyal
medya hesabım hacklenmiştir. Instagram'ı geri aldık fakat Twitter hala bende değil. Gün boyu benim ağzımdan bazı yazılar
yazıldı ve silindi. Bu benim yıllardır dişimle tırnağımla kurduğum
kariyerimi yok etmeye yönelik bir saldırıdır."

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran
ünlü manken Pınar Altuğ Atacan geçtiğimiz günlerde hacklenen
isimlerden. Hesabına girilerek arkadaş listesinden özel numaraların
istendiğini duyuran ünlü isim hacker kurbanı olduğunu Twitter
hesabından duyurarak veryansın etti.

Tamer KARADAĞLI
“SAHTE FOTOĞRAF VE YAZIŞMALARLA ŞANTAJ YAPTILAR”
Tamer Karadağlı: Hacker çetesi tarafından Instagram hesabı
hacklenen ünlü oyunculardan biri de Çocuklar Duymasın dizisinin
Haluk’u Tamer Karadağlı. Hackleyen kişilerin kendisinden 2 bin TL
istediğini ancak hackerlara hiç taviz vermeden hemen İstanbul
Siber Şube’ye giderek başvurduğunu söyleyen Karadağlı, hackerların para ödememesi durumunda sahte fotoğraf ve yazışmalarla
şantaj yapmaya çalıştıklarını anlattı.
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Nevşin MENGÜ
HABERCİ DE HABER OLURMUŞ
CNN Türk eski ana haber sunucusu Nevşin Mengü’nün Twitter
hesabı da bir dönem hackerların yoğun saldırısına maruz kaldı. Bir
hacker grubu tarafından ele geçirilen hesaptan çok sayıda paylaşım yapan hackerlar ünlü sunucunun siyasi söylemleri barındıran
sözlerini çarpıtarak dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Habercilerinde
haber olduğunu belirten Mengü “Börteçine Siber Tim” hacker
grubu tarafından hesabının hacklendiğini duyurdu.

Çağatay ULUSOY
HACKERLARLA MÜCADELE ETMEK İÇİN PROFESYONEL
BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUM
Çağatay Ulusoy: Son dönemin parlayan yıldızlarından Çağatay
Ulusoy’un da başı sahte hesaplarla dertte. Facebook, Instagram
ve Twitter hesabı bulunan ünlü oyuncunun adına çok sayıda
sahte hesap açılıyor. Bunun için profesyonel bir ekipten yarım alan
Ulusoy, “Ekibim onların sahte olduğunu takipçilerime duyurarak,
bu konudaki yanılgıların önüne geçmeye çalışıyor. Şu ana kadar
gerçekleşenler arasında beni çok rahatsız eden bir olay olmadığı için
bu konuyu henüz hukuki boyuta taşımadık.” diyor.

Nebahat ÇEHRE

Sinan AKÇIL
FACEBOOK’TA BİNDEN FAZLA HESAP KAPATTIK
Ünlü müzisyen Sinan Akçıl da hacker kurbanı isimlerden. Çok sayıda
sahte hesaba maruz kalan ünlü besteci bu yüzden Facebook’ta
binden fazla hesap kapattığını belirtiyor. Diğer sosyal medya platformlarında da bu durumu yaşadığını anlatam Akçıl, “Twitter ve
Instagram’da da zaman zaman karşılaşıyorum bu tarz durumlarla.
Onaylanmış hesap uygulaması bu konuyu en azından Twitter için
çözdü; ama diğerlerinde hala bu tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz.” dedi.

Seda AKGÜL

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

ŞANTAJLA PARA İSTEDİLER

Yaşsız kadın olarak nam salan Nebahat Çehre’nin hesabı da hackerlardan nasibini aldı. Hesabın adının sürekli değiştirilmesi dikkat
çekerken, hackerlar Çehre’ye ait hesaptan fotoğraf paylaşımıyla
dikkat çekiyordu. Çehre, konuya ilişkin hukuki süreç başlattı.

Fazla kilolarından kurtulduktan sonra sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sunucu Seda Akgül’ün de sanal
hırsızlarla başı dertte. Instagram hesabı bir hacker tarafından ele
geçirilen ünlü isim, hesabının çalındığını Twitter’dan duyurdu ve
hackerların yakalanması için emniyet güçlerinden yardım istedi.
Hesabı geri iade etmek için 2 bin TL isteyen hacker çok geçmeden
yakalandı.
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OTOMATİK VİTES BİR ARABANIZ VARSA VE SÜREKLİ
SEYAHAT ETMEK DURUMUNDAYSANIZ "OTOMATİK VİTES
SENDROMU"NA YAKALANABİLİRSİNİZ! HER YIL 3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HASTALIĞIN
GÖRÜLME SIKLIĞI HER GEÇEN
GÜN ARTIYOR. EN ÖNEMLİ
RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ
İSE HAREKETSİZLİK.
MUHABİR: BERİL ŞEN

D

ünya üzerindeki her dört ölümden
birinin nedeni kan pıhtılaşmasına bağlı
hastalıklar. Bir diğer adıyla venöz tromboembolizm. Hastalığa bağlı her yıl 3 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Görülme
sıklığı her geçen gün artmakta olan bu hastalık için en önemli risk faktörlerinden biri
de hareketsizlik. Dünyada her 37 saniyede
bir kişi bu hastalık yüzünden ölüyor. Uzun
süre yatarak tedavi gören kişiler, uzun süre
oturarak çalışanlar, gebeler, doğum kontrol
hapı kullananlar, varis hastalığı olanlar, daha
önce derin ven tromboz atlatanlar, uzun
araba ve uçak yolculuğu yapacak olanlar,
fazla alkol ve kahve içenler risk altında. Bir
diğer risk grubu ise otomatik vites araba
kullananlar!
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi
Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal,
hastalığın risk faktörleri ile ilgili bilgi verirken, otomatik vitesli araba kullanmanın
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Kanser hastalarında, pıhtı oluşumu riski artığını kaydeden
Köksal, sigara kullanımının
da içeriğinde bulunan zararlı
kimyasal maddeler yüzünden
kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşmasına neden olduğunu
söylüyor.
bu hastalıkları tetikleyebileceğini dikkat
çekiyor. Hatta hastalığın bir diğer ismini
otomatik vites sendromu olarak nitelendiriyor: “Hareket noktasında düz vitesli
araba kullananlar daha şanslı diyebiliriz.
Yani buna otomatik vites sendromu ismini
de verebiliriz. Çünkü düz viteste debriyaja
basmak, bacakları ileri geri hareket ettirmek açısından çok faydalı. O nedenle otomatik vitesli araba kullananlar bu hastalığa dikkat etmeli.”

SAĞLIK

SAĞLIK

OTOMATİK VİTES
HASTALIĞI

KİMLER RİSK ALTINDA?
Kanser hastalarında, pıhtı oluşumu riski artığını
kaydeden Köksal, sigara kullanımının da içeriğinde bulunan zararlı kimyasal maddeler yüzünden
kanın koyulaşmasına ve pıhtılaşmasına neden
olduğunu söylüyor. Köksal, ayrıca, hamilelik
döneminde salgılanan hormonlar ve kan miktarının artmasıyla kanın pıhtılaşmaya eğilim gösterdiğine dikkat çekiyor.
DİĞER RİSK
FAKTÖRLERİNİ ŞÖYLE SIRALIYOR:
Masa başında uzun süre hareketsiz kalmak
veya ders çalışmak. Oyun vs. nedenlerle bilgisayar başında zaman geçirmek.
Uzun süren uçak veya araç (araba, otobüs,
tren) ile seyahatler.
Östrojen ve progesteron içeren doğum
kontrol hapı ve hormon tedavisi.
Uzamış hareketsizlik ve uzun süre yatakta
kalmak (Uzamış yoğun bakım yatışı, hastanede
yatış, felç nedeniyle yatağa bağlı kalmak vb.).
Genel anestezi gerektiren uzamış ameliyatlar (Özellikle kalça çıkığı gibi büyük ortopedik ameliyatlar sonrasında).
Bazı nadir görülen, kalıtımsal kan hastalıkları
(FV Leiden mutasyonu, Protrombin gen
Mutasyonu, AT III eksikliği, Protein-C veya Protein-S eksikliği vb.)
Varis hastalığında genişleyen toplardamarlar
içindeki türbülanakım nedeniyle kanın göllenmesi.
PEKİ, HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?
Genellikle aniden ortaya çıkan ve çoğu zaman
baldır bölgesi civarında oluşan ağrıyla belirti
veriyor. Ayrıca Derin VenTrombozu’nda oluşan
pıhtının büyüklüğü ve seviyesine bağlı olarak,
değişik şekillerde ortaya çıkan şişlik. Eğer, pıhtı
seviyesi kasık bölgesine kadar ulaşmışsa genellikle tüm bacak; eğer pıhtı diz toplardamarı seviyesinde ise baldırda şişmeyle belirti veriyor. Çoğu
zaman bacak şişmesine, renk ve sıcaklık değişiklikleri de ekleniyor. Venöz Tromboemboli, yaşamı
tehdit eden, tedavi edilmediğinde başta akciğerler
ve kalp olmak üzere tüm organların çalışmasını
etkileyen oldukça ciddi ancak önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen, hastane ölümlerinin 1.
sırasında yer almakta. Aslında hastalık bu kadar
korkutucuyken korunmak da bir o kadar kolay.
Bulunduğunuz ortamda tuhaf bakışlara
maruz kalmadan yapabileceğiniz bazı egzersizler var. Bunlar baldır kaslarını çalıştırmaya
yönelik hareketler. Her gün saatte bir 5 dakika yeterli oluyor. Böylece günün sonunda
yarım saat egzersiz yapmış oluyorsunuz.
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İNOVASYON

İNOVASYON

YAŞAM
standartlarımızı
dönüştürecek
tasarımlar
YENİ NESİL TASARIMLAR,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE
FONKSİYONELLİĞİ ÇOK DAHA
INOVATİF BİR PERSPEKTİFTEN
SUNUYOR.
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MUHABİR: SELİN AKGÜN

İ

nşaat sektörünün yeni rotası, sürdürülebilirliği odak noktasına alarak biyolojik evler inşa etmek olacak. Daha kalıcı
bir dünya için güneş ve hava aracılığıyla
içme suyu üreten özel paneller tasarlanması da aynı vizyonun farklı bir yansıması…
Akıllı yüzüklerimiz artık yazma kabiliyetine sahip. Parmaklarımızı ise klavye olarak
kullanabileceğiz. İleri teknoloji, inovasyon ve
yaratıcılığın yön verdiği yeni nesil tasarımlar,
yakın gelecekte çok daha fonksiyonel ve
sürdürülebilir hayat şartlarına sahip olacağımıza işaret ediyor.
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İNOVASYON

İNOVASYON

OTONOM DOLMUŞ ZAMANI

Volkswagen, MOIA adını verdiği
elektrikli araç paylaşım hizmetinin en önemli parçasını tanıttı.
Techcrunch Disrupt’ta tanıtılan elektrikli ve otonom özellikleri bulunan
bu araç, ince detaylarıyla beğeni
topladı. Kullanıcıların mobil uygulama
aracılığıyla kalkış ve iniş noktalarını
belirleyebildiği bu aracın otonom
olmasının yanında, tek kişilik koltukları,
LED aydınlatmaları, şarj istasyonları
ve kablosuz bağlantı gibi özellikleri
oldukça ilgi çekiyor. 2018 yılında Hamburg’da 200 araçla hizmet vermeyi
planladıklarını belirten MOIA CEO’su
Ole Harms, 2025 yılına kadar Avrupa
ve Amerika’da 1 milyon araca ulaşmayı
hedeflediklerini söylüyor. Her ne kadar
otonom bir araç paylaşım hizmeti
olmayı hedefliyor olsa da MOIA’nın ilk
olarak öne çıkarmayı istediği özellikleri
otonom olması değil. Çünkü henüz
yasal düzenlemeler buna uygun değil.
Şu anda 30 dakikada yüzde 80 şarj
olabilme, tek pil ile 300 km gidebilme,
gürültü ve hava kirliliği yapmama gibi
özelliklere vurgu yapılıyor.
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GÜNEŞ VE HAVADAN İÇME SUYU
ÜRETEBİLEN PANEL: SOURCE

ABD merkezli Zero Mass Water,
Source adını verdiği bir panel üretti.
Source, depolanan suyun güvenliğini
sağlayan, entegre bir sistemle içme
suyu oluşturmak için inşa edilen bir
panel. Su üretimi, bulunduğunuz yerdeki havaya göre değişse de Source
teknolojisi ile geniş bir yelpazedeki
koşullara uyarlanabiliyor. Source,
standart paneller gibi herhangi bir
binanın üzerine kurulabiliyor. Sadece
güneş enerjisi toplamak yerine, güneş
ışınlarını kullanarak suyu havadan
çekebiliyor. Gelişmiş su yakalama
teknolojisini kullanarak, standart bir
Source dizisi ile günde 4 ila 10 litre su
temin edebilmek mümkün. Source,
halihazırda 3 kıtada, 8 ülkeye kurduğu
panellerle içilebilir su üretiyor.

DÜNYANIN İLK BİYOLOJİK EVİ

Danimarkalı firma Een til Een,
dünyanın ilk “biyolojik evini” tanıttı.
Tasarımcılar, tarım atıklarını (çimen,
saman ve yosun gibi) çiğ inşaat malzemelerine dönüştüren bir süreç
geliştirdi. Baştan sonra çevreye zarar
vermeyecek şekilde tasarlanan ve
inşa edilen evin çevreye etkisinin sıfır
olduğu belirtiliyor. Tarımsal atık malzemelerden yapılan evin her süreci
Danimarka Ekolojik İnşaat Çevre Fonu
tarafından destekleniyor. Mimarlar,
evin inşaat sürecinde de doğanın
kurallarına uymaya çalışıyor. İnşaat
sürecinde projenin etkisini azaltacak
yenilikçi teknolojiler deneyen uzmanlar, evi tipik bir beton temel üzerine
inşa etmek yerine, vinç kazıkları
üzerine inşa etti. Bu sayede mobil
fonksiyon kazanan ev, istenildiğinde araziye zarar vermeden kolayca
çıkartılabilecek.

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA
FARKLI BİR ÇÖZÜM

Teknolojinin ve akıllı telefonların
gelişmesiyle birlikte günümüzün
önemli problemlerinden biri haline
gelen akıllı telefon bağımlılığına çözüm
olmak isteyen Substitute Phones, akıllı
telefonların tasarımını ve dokunmatik
ekran hareketlerini taklit ediyor. Temelde akıllı telefon şeklinde bir stres çarkı
olmayı hedefleyen Substitute Phones,
ünlü Avusturyalı tasarımcı Klemens
Schillinger tarafından geliştirildi. Plastikten üretilen ve üzerinde taş boncuklar bulunan Substitute Phones, 5
farklı modele sahip. Taş boncuklar
sayesinde dokunmatik ekran hareketlerini taklit etmeye çalışan Substitute Phones, herhangi elektronik bir
aksam veya pile sahip değil.

SAN FRANCISCO’NUN
YENİ GÜVENLİK ROBOTU

San Francisco, insanlığın robot
teknolojilerine günlük hayatta
adapte olmaya çalıştıkları bir şehir.
Özellikle yemek ve kurye taşımacılığında kullanılan robotların yanı sıra
benzin istasyonları, spor salonları gibi
alanlarda suçu önlemek için dolanan
otonom robotlar var. Sokaklarda
boy gösteren yeni bir robot ise San
Francisco’da hayvan hakları ve evcil
hayvan edindirmeye yönelik kuruluş Society for the Prevention of
Cruelty to Animals’ın (SPCA). Knightscope tarafından üretilen ve K9 olarak
adlandırılan güvenlik robotu ile (SPCA)
kaldırımlardaki evsiz insanların sokaklarda çadır kampları kurmalarını
engellemek isteniyor.

İLK SAYISAL İLAÇ ONAYLANDI

ABD İlaç ve Gıda İdaresi (FDA), Ablify
MyCite adlı sayısal ilacın kullanıma
onay verdi. Kum tanesi büyüklüğünde
sindirilebilir sensör içeren ilaç, mide asidiyle karşılaştığında elektrik sinyalleri
yayarak kişinin göğüs kafesinin sol alt
kısmına yapıştıracağı elektronik alıcıya
ilacın yutulduğuna dair bilgi gönderiyor.
İlacın kullanıldığı saat ve doz bilgisi, bu
alıcıdan bluetoothla mobil uygulamaya,
oradan da merkezi bir veri tabanına
gönderiliyor. Bu bilgiler ilgili hekim
tarafından incelenebiliyor. Şizofreni,
bipolar bozukluk, depresyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilacın
bu şekilde izlenmesi, kişisel verilerin
mahremiyeti açısından endişe verici
olsa da özellikle yaşlıların ve unutkan
kişilerin eksik veya fazla ilaç kullanmasını engellemesi bakımından faydalı
görünüyor.
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/SAĞLIK

FARKLI BIR AKILLI SAAT:
RETROSHAPE

Akıllı saatlerle etkileşimde bulunmak,
bu cihazların küçük ekranları nedeniyle telefondaki kadar kolay değil.
Dartmouth College’den etkileşim
tasarımcıları, yeni bir çözüm bulduklarına inanıyorlar. Takımın geliştirdiği
akıllı saat prototipi, arka yüzündeki
hareketli parçalar yoluyla sanal nesneleri hissetmenizi sağlıyor. “RetroShape” adlı konsept cihaz, ekrandaki
pikselleri arka yüzdeki “dokunsal
piksel” ile eşleştiriyor. Bu sayede programcılar, ekranda olup bitenleri saatin
sahibine hissettirebiliyorlar. Cihazın
altında bulunan, bağımsız olarak hareket
edebilen 16 pin, şekillerin ve hareketlerin
yeniden canlandırılmasını sağlıyor. Şu
anki prototipin boyutu biraz büyük ve
kablolarla çalışıyor. Ancak cihazın ticari
bir ürüne dönüşmesi halinde kablolardan kurtulması ve küçültülmesi çok zor
olmayacak.
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YAZI YAZAN YÜZÜK

Akıllı yüzük tasarımlarına her geçen
gün yenisi ekleniyor. Son günlerde
en çok konuşulan tasarımlardan
biri de yazmaya elverişli bir yüzük
olarak tasarlanan FingerSound. Şu
an prototip aşamasında olan FingerSound, tabiri caizse parmağınızdan
ses çıkmasını sağlıyor. Parmak hareketlerinizle çeşitli kelime ve numaralar
yazmanızı sağlayabilen FingerSound,
böylece akıllı telefonlarda klavye
ihtiyacını gelecekte ortadan kaldırabilir.
FingerSound, yalnızca akıllı telefonlar
düşünülerek değil, daha küçük ekranlı
cihazlarda yazı yazmayı kolaylaştırmak için de geliştiriliyor. Bu yüzük
sayesinde, akıllı saatlerimizi daha etkili
biçimde kullanabilir, hatta bunu teknolojinin diğer noktalarına da taşıyabiliriz.

PARMAKLARINIZ
KLAVYEYE DÖNÜŞÜRSE

İlginç bir cihazla karşı karşıyayız.
Parmaklarınıza takılan bir kayış olan
‘Tap’ cihazı ile herhangi bir yüzey
üzerinden akıllı telefon veya tabletinizde yazı yazmanız mümkün. Tap ile
masada, bacağınızın üzerinde hatta
başınıza dokunarak yazı yazmanız dahi
mümkün. Yine de Tap’in en çok masa
gibi sert yüzeylerde isabetli bir şekilde
çalıştığının altını çizmekte fayda var.
Beş parmağınızın her biri, A, E, I, O ve U
sesli harflerini temsil ediyor, farklı harfleri elde etmek içinse bunların farklı
kombinasyonlarına basmak gerekiyor.
Bir “muşta”yı andıran kayış, iPhone veya Android akıllı telefonlarınızdaki
sanal klavyenin sıra dışı bir alternatifi
niteliğinde. Cihazın, görüşü tamamen
engelleyen sanal gerçeklik başlıklarında ve görme engelli kişiler için özellikle
işe yarayabileceği düşünülüyor.

TEKERLEKLI SANDALYELER DE AKILLANDI
Panasonic’in robotik elektrikli tekerlekli sandalyesi sayesinde sınırlı hareket kabiliyetine sahip
olan yolcular, kısa bir süre sonra havaalanlarında çok daha rahat bir şekilde hareket edebilecek.
Japonya’nın Haneda Havalimanı’nı herkes için daha erişilebilir bir hale getirme programının bir
parçası olarak üretilen bu tekerlekli sandalyeler, otonom hareket teknolojisini kullanıyor. Yolcuların
gidecekleri yeri bir akıllı telefon aracılığı ile belirtmelerinin ardından sandalye, kendi konumunu ve
en iyi rotayı hesaplayarak harekete geçiyor. Birden fazla sandalye grup halinde hareket edebiliyor
ve bu da ailelerin veya grupların bu sandalyeleri beraber kullanabilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca
sandalyeler, kullanımın ardından otomatik olarak toparlanıyor. Bu da havalimanı çalışanlarının üzerindeki iş yükünü azaltıyor.
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SOSYAL MEDYA

INSTAGRAM FENOMENİ
TBT NE ANLAMA GELİYOR

SOSYAL MEDYADA YILLARDIR PEK ÇOK ŞEY FENOMEN OLUYOR YA DA DİKKAT ÇEKİCİ ŞEKİLDE MİLYONLAR TARAFINDAN UYGULANIYOR. #TBT HASHTAGİ DE BU ŞEKİLDE MİLYARLARA ULAŞAN SAYIDA PAYLAŞIMDA KULLANILAN BİR HASHTAG. ÖZELLİKLE HASHTAG KULLANIMININ YOĞUN OLDUĞU INSTAGRAM VE TWITTER’DA GÖRDÜĞÜMÜZ BU HASHTAGİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?
MUHABİR: BERİL ŞEN

S

on yıllarda en revaçta olan sosyal medya
ağı hiç şüphesiz Instagram. Dünyaca ünlü
sosyal medya devi Instagram’ın toplamda 700
milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’de
yaklaşık 20 milyon aktif Instagram kullanıcısı
var. Bu anlamda Türkiye en çok Instagram
kullanan ülkeler arasında 10. sırada yer alıyor.
2010 Ekim’de, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından ilk olarak IOS (iPhone-iPad)
için geliştirilen, sahip olduğu kaliteli filtreler ve
sosyal ağ özellikleri ile kısa zamanda oldukça
popüler olan Instagram’ı diğer sosyal medya
hesaplarından ayıran en önemli özellik görsel
ağırlıklı olması. Bu uygulamayı ve arkasındaki
sosyal ağı bu kadar cazip kılan; kullanıcıların
çektikleri fotoğrafları üzerinde çok pratik bir
şekilde çeşitli filtrelerler kullanarak, profesyonel görünüme sahip fotoğraflar oluşturabil-
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meleri. En basit ve sıradan bir fotoğraf, uygulanan birkaç farklı efekt ile göz kamaştırıcı
olabiliyor. Bunun yarattığı tatmin kısa sürede
Instagram kullanıcılarının övgülerini aldı.
Ayrıca Instagram’ın bu kadar hızlı yayılmasında sosyal medya platformları ile entegre
çalışması da yatıyor. Uygulama ile hazırlanan fotoğraflar Facebook, Flickr, Twitter,
Foursquare ve Tumblr üzerinden de paylaşılabiliyor. Bu mecrayı etkin kullanmanın
da kendi içerisinde belli kuralları var. Instagram’da arkadaş kitlenizden fazlasına ulaşmak istiyorsanız; etiketlerden, orijinal adıyla
hashtaglerden faydalanmanız gerekiyor.
EN ÇILGIN HASHTAG: TBT
Instagram’da en çok kullanılan hashtaglerin başında ise TBT geliyor. Dünya-

ca ünlü yıldızların da özel yaşamlarına dair
paylaşımlarda bulunduğu, özellikle yeni
kullanıcıların sorguladıkları TBT çılgınlığı
giderek büyüyor. Peki, bir Instagram klasiği
haline gelen ve genellikle perşembe günleri kullanılan TBT nedir, nereden geliyor hiç
merak ettiniz mi?
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…
TBT bir Perşembe günü ritüeli. Perşembe
günü yapılması ise açılımındaki “Throw Back
Thursday” ifadesi. Türkçe anlamı ise “Geçen
Perşembe gününden bir kesit” ya da benzer
başka anlamlara geliyor. Gün olarak neden
Perşembe sorusu pek çok kez sorulmuş
olsa da esasında bunun tam yanıtını verebilen şimdilik yok. Biraz daha açacak olursak
bir “Geçmiş zaman olur ki” paylaşımı. Yani

eskilerden bir fotoğraf koyup
TBT hashtagini eklediğinizde bu
ritüeli sizde yerine getirmiş oluyorsunuz.
Wikipedia’nın referans olarak gösterdiği
Sports İllustrated Dergisi’ne göre, “Nice
kicks” isimli bir blog, Throwback Thursday
hashtagi ile her perşembe vintage basketbol ayakkabıları paylaşmaya başlamış ve TBT
akımı bu şekilde yayılmış. Adeta perşembe
günlerinin olmazsa olmazı olan bu hashtag
diğer günlerde sadece “TB” olarak kullanılıyor.
Söylenenlere göre 2011 yılında ortaya çıkan
bu hashtag, 2012 yılında popüler olmuş ve
son 5 yıldır popülerliğini arttırarak koruyor.
Perşembe gününe rakip olarak Cuma günü
için #FlashbackFriday hashtagi çıkarılmış olsa
da bu hashtagin TBT’den başarılı olmadığını
söylemek lazım.
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

Pick-up

dünyasının
yeni yıldızı
Türkiye’de

EN
BÜYÜK

Subaru
gün
sayıyor

MERCEDES’İN PICK-UP PAZARINA ADIM ATTIĞI İLK MODELİ X SERİSİ TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU. 163 VE 190 BEYGİRLİK İKİ MOTOR SEÇENEĞİNİN
SUNULDUĞU LÜKS ARACIN FİYATI 135 BİN TL’DEN BAŞLIYOR.

Subaru, yepyeni direkt enjeksiyonlu ve turbo beslemeli 260
beygir gücünde benzinli bir motora sahip, 3 sıra oturma
kapasitesi sunabilen, markanın en büyük SUV modeli, Subaru Ascent’i 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttı. 7 ya
da 8 kişilik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla “En Büyük
Subaru” unvanını kazanan model öncelikle ABD pazarında
satışa sunulacak. 3 sıra oturma kapasitesiyle ailelerin tercihi
olması beklenen Subaru Ascent, görüntüsüyle heybetli ve
yetenekleriyle benzersiz olmayı hedefliyor. Subaru Ascent
4998 mm uzunluğunda, 1930 mm genişliğinde ve 1819 mm
yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

MUHABİR: ERTUĞRUL ARSLAN

A

lman üretici Mercedes’in ilk pick-up
modeli X Serisi iddialı özellikleriyle ülkemiz yollarına çıktı. Merakla beklenen araç, büyük
marka yıldızı, uzun motor kaputu, LED farları ve
heybetli ızgarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ilk etapta 4 ve 6 silindirli, güçleri 163-190 beygir arasında değişen iki dizel motor seçeneğiyle
pazara sunulan aracın en güçlü versiyonu 258
beygirlik V6 motorlu versiyonu 2018 ortasında
ithal edilecek. Asfalt dışında zorlu arazi koşullarında ilerleyecek donanımlara sahip X Serisi’nde
Low Mod (düşük hızda 4x4) ve 4MATIC kilitli aks
diferansiyeli gibi özellikler yer alıyor.
ZENGİN DONANIM
Mercedes-Benz X-Class, zengin konfor ve
güvenlik donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan
ön ve arka burulma noktalarıyla oluşan aracın
sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için
temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve
iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif
güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif
Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi
elektronik sistemlerle sağlanıyor.
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YÜKSEK GÜVENLİK SEVİYESİ
Toplam yedi adet hava yastığı ve iki adet
çocuk koltuğu bağlantı noktası ile gelişmiş güvenlik sistemlerinin sunulduğu yeni
modelde, 360 derece geri görüş kamerası
da sipariş edilebiliyor. Altı ileri manuel veya 6
kademeli otomatik şanzımanla satın alınabilen aracın fiyatıysa 135 bin TL’den başlıyor.
AİLE BÜYÜĞÜNÜN FİYATI: 123.600 TL
Opel SUV ailesinin en büyük üyesi Grandland
X ülkemiz pazarına 2018 model olarak ithal
edilecek. Aracın Türkiye satış fiyatı 123 bin
600 TL’den başlayacak.
Opel’in SUV ve Crossover modellerini içeren X
ailesinin en büyük üyesi Grandland X’in Türkiye

satış fiyatları açıklandı. Yeni model ülkemizde
123 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa
sunulacak. Opel’i sürekli büyüyen C SUV segmentinde iddialı şekilde temsil edecek Grandland X’in Enjoy ve Excellence olmak üzere iki
donanım seviyesi bulunacak. 2018’de ise en
üst donanım seviyesi olan Ultimate gelecek.
Dizel ve benzinli motor seçeneği ile satışa çıkan
yeni modelde tüm motor seçeneklerine altı ileri
manuel ve otomatik şanzımanlar eşlik ediyor.
1.2 Turbo benzinli motor 130 hp güç üretiyor ve
1,750 devirde 230 Nm tork sunuyor. Ortalama
yakıt tüketimi 5.5 l/100 km. 1.6 Dizel motor
ise 120 hp güç üretiyor ve 1,750 devirde 300
Nm tork sunuyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.6
l/100 km.

Opel X ailesinin diğer üyeleri Mokka X ve Crossland X’ten 20 cm daha uzun olan Grandland X,
genişliğini iç mekanda olduğu kadar sunduğu
geniş bagaj alanında da gösteriyor. 514 litre bagaj
hacmime sahip yeni modelin koltuklarını katlayarak bu hacmi 1652 litreye yükseltmek mümkün. Hareket sensörlü otomatik açılır ve kapanır
elektrikli bagaj kapağı da yükleme işlemini kolaylaştıran özelliklerinden.
YAYALARI TANIYOR
Grandland X yolculuğu daha konforlu ve
güvenli hale getirmek için gerekli ultra modern
destek sistemlerine de sahip. Yaya tespit ve
acil fren destekli ön çarpışma uyarı sistemi,
sürücü yorgunluk tespit sistemi, gelişmiş park
desteği bu özelliklerden sadece birkaçı. Excellence donanım seviyesinden itibaren standart
sunulan Otomatik Cruise Control sistemi ise
seçilen hızda önde seyreden otomobille belirlenen mesafeyi koruyabiliyor ve gerek olduğunda aracı tümüyle durdurup tekrar hareket
edebiliyor. Üstün güvenlik sistemleri sayesinde Grandland X Euro NCAP’ten de beş yıldız
almayı başardı.

FRANSIZ

Peugeot
Denize
Açılıyor

Yaklaşık dört milyon kullanıcısıyla i-Cockpit®’in küresel
başarısının ardından Fransız üretici Peugeot, ergonomik
kokpitteki uzmanlığını yatçılık endüstrisinin dünya lideri Beneteau’nun kullanımına sunuyor. Peugeot Design
Lab tarafından tasarlanan Peugeot i-Cockpit®, Beneteau tarafından geliştirilen Ship Control® teknolojisiyle
kumanda ediliyor. Her iki dünyanın en iyilerini birleştiren
Sea Drive Concept, yat endüstrisinin kokpit mimarisinin
gelecekteki görünümünü gözler önüne seriyor. Peugeot
i-Cockpit®; 208, SUV 2008, 308, 308 SW, SUV 3008
ve Yeni SUV 5008 olmak üzere markanın ürün gamının
neredeyse tamamında kullanılıyor.
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

LEXUS’u
yaratan
model
yenilendi

1400 mühendisin altı yıl çalışması sonucu ortaya çıkan Lexus’un
ilk jenerasyon LS modeli, yeni nesliyle lüks sınıfta çok daha
iddialı hale geldi. Lexus markasının kısa zamanda adının duyulmasını sağlayan birinci jenerasyon LS sedan modelinin 5’inci
nesli tanıtıldı. Araçta, 3.5 litre V6 benzinli motor, iki elektrik
motoru ve kompakt, hafif lityum iyon bir batarya ile kombine
ediliyor. Toplam 359 beygir güç üreten elektrikli hibrit motorlu
Lexus LS 500h, 2018 Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışa
sunulacak. Yeni LS’in fiyatı ise, donanım seviyesine göre 235 bin
euro ile 327 bin euro aralığında olacak.

Mobilitenin geleceğini şekillendiren NISSAN, sürücüsüz taksi çözümü
Easy Ride’ı tanıttı. Yapay zekâ, internet, otonom sürüş ve NISSAN
Intelligent Mobility özellikleriyle donatılan Easy Ride, Mart 2018’den
itibaren deneme sürüşlerine başlayacak ve 2020’den itibaren yollarda
olacak. Bu iş birliği kapsamında, “daha fazla hareket özgürlüğü” konseptiyle hareket eden Easy Ride, robot-taksi ile istediği yere dilediği
zaman özgürce seyahat etmek isteyen herkese hitap ediyor. Sistem,
kullanıcılara hedef belirlemekten, araç teminine ve ödemeye kadar tüm
süreçleri tek bir noktada toplayan bir mobil uygulama da sunuyor.
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NİSSAN
robot
taksi
üretecek

SUV’lara
güvenlikten
5 tam
puan

En son gerçekleştirilen Euro NCAP çarpışma testine giren
modeller SEAT Arona, VW T-Roc, Skoda Karoq, Opel Crossland
X, Volvo XC60, Citroen C3 Aircross ve Mitsubishi Eclipse, testten
5 yıldızla ayrıldı. Euro NCAP, crossover SUV’ları olmak üzere,
çeşitli yeni modeller için beş yıldızlı güvenlik derecelendirmelerine aldı. Yepyeni SEAT Arona, mini-SUV’un yetişkin yolcu
bölümünde yüzde 95 ile puanladığı ve yaya güvenliği yüzde
77 oranında ölçülürken en iyi not aldı. Volkswagen, Polo hatchbackin SUV versiyonu T-Roc beş yıldız kazanırken, kardeş
marka Skoda da Karoq ile testten beş yıldızla ayrıldı.

İtalyan süper spor otomobil markası Lamborghini, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün iki laboratuvarıyla işbirliği yaparak gelecekte üretilebilecek bir Lamborghini elektrikli spor otomobilinin ilk adımlarını attığını
açıkladı. Marka aynı zamanda yeni tasarım konsepti “Lamborghini of
the Terzo Millenio’nun” sunumunu da yaptı: Konsept, fiziksel olarak
geleceğin tasarım ve teknoloji teorilerini canlandırırken görsel oyunları,
nefes kesen performansı ve en önemlisi bir Lamborghini’nin her yerinde
bulunan içsel heyecanı sürdürüyor. Bu yönüyle tam da gelecekteki
spor otomobil meraklılarına uygun bir konsept olarak ön plana çıkıyor.

SÜPER
İtalyan da
elektriğe
geçiyor
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OTOMOBİL

OTOMOBİL

JAPON
tarzı
GTI’ler
geliyor

Toyota, sportif özelliklere sahip yeni model serisiyle sektörüne yeni
bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şu anda satışta bulunan en popüler
modellerinin spor versiyonlarını “GR” isim uzantısıyla piyasaya sunacak olan Toyota’nın, ilk olarak Japonya’da başlayan satışları yakın gelecekte tüm dünyaya yayılacak. Toyota, yeni spor serisinde Prius, GT 86,
Yaris, Voxy, Noah, Harrier, Mark X gibi birçok farklı segmentteki modelin sportif versiyonlarını sunarak, herkesin sürüş keyfini yaşamasını
sağlayacak. Toyota, bir süre önce Avrupa’da yüksek performanslı Yaris
GRMN modelini de satışa sunmuştu. GR serisine özgü sunulan parçalar
ise herkesin kendi aracını istediği gibi kişiselleştirmesini sağlayacak.

Renault, Daimler ile işbirliği içinde geliştirilen yeni bir motor ailesini
tanıttı. Dört silindirli, 1.33 lt hacimli turbo beslemeli benzinli motorlar, farklı
güç seviyelerine sahip olacak. Değişken supap zamanlamasına sahip,
250 bar basınçla çalışan TCe 115, 220 Nm maksimum tork, 115 beygir güç
üretecek. TCe 140 ise 240 Nm tork ve 140 beygir güç değerlerine sahip.
Ailenin en güçlüsü TCe ise 260 Nm tork 160 beygir güç değerlerine sahip
olacak ve 6 ileri manuel şanzımanla sunulacak. Diğer seçeneklerde 7 ileri
çift kavramalı EDC alınabilecek. Renault’un İspanya’daki fabrikasında üretilecek motorlar Mercedes ve Renault modellerinde ortaklaşa kullanılacak.
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MERCEDES

ve Renault
ortak
kullanacak

TOYOTA’dan

‘Avatar’
yeni
robot

Toyota, uzay yolculukları, ağır işler gibi zor durumlarda yardım
sağlamak üzere tasarlanmış olan T-HR3 adlı yeni insan robotunu tanıttı. Toyota, teknolojik üstünlüğünü yeni bir robot olan
T-HR3 ile gün ışığına çıkartıyor. Üçüncü nesil insan robotu,
hastaneler veya uzay gibi çeşitli ortamlarda hayati destek
sağlamak üzere geliştirilmiş. T-HR3’e, kullanıcının vücuduna takılı giyilebilir kontrollerden kumanda edilen (MMS) ile
hükmedilecek. Bu, makineye tıbbi prosedürlere, uzay yolculuğuna veya hatta soğuk bir gün içinde aracınızı temizlemeye
kadar uzayabilecek olası tüm uygulamaları sunmayı planlıyor.

Hyundai, yakıt ekonomisi gelişimine yönelik yeni Smart Stream teknolojisini, Kore Uluslararası Güç Aktarma Organları Konferansı’nda açıkladı.
Smart Stream, benzinli ve dizel motorların yanı sıra hibrit, elektrikli ve
hidrojen yakıt hücreli modellerde de yakıt ekonomisi sağlayacak. Hibrit
ve elektrikli modellerin daha fazla talep görmeye başlaması nedeniyle
Hyundai, ayrıca 2025 yılına kadar elektrik, yakıt hücresi ve plug-in hibrit
modellerin gelişimine de ağırlık verecek. Pil kapasitesini artırarak daha
uzun menzil sunmayı da amaçlayan Hyundai, hidrojen yakıt hücreli
modelde de (FCEV) 800 kilometreden fazla yol yapmayı hedefliyor.

HYUNDAI’den

yeni akıllı
motor ve
şanzımanlar
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SEKTÖRDEN

SEKTÖRDEN

TÜRK TELEKOM,
MÜLTECİLER İÇİN
BÜYÜK VERİ KAYNAĞI
OLUŞTURUYOR

TÜRK TELEKOM, TÜBİTAK, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ,
ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLAR ORTAKLIĞINDA,
TÜRKİYE’DE SAYILARI 3,5 MİLYONU BULAN MÜLTECİLERİN
SOSYAL SORUNLARINA ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN
BÜYÜK VERİ YARIŞMASI DÜZENLİYOR.

T

ürk Telekom, mültecilerin yaşadığı sorunların önüne geçebilecek ve ihtiyaçlarına çözüm
sunabilecek bilimsel araştırmalar yapılması için “büyük veri” kaynağını anonim olarak
katılımcılarına açıyor.
Bu veriler ile inovatif proje geliştirici başvuru sahipleri, günümüzün en büyük insani krizi olan
mültecilerin sosyal sorunlarına çözümler sunacak projeler üreterek uygulamalar geliştirebilecek. Başvuruların yarışmaya dahil edilebilmesi için projelerde gerçek hayata uygulanmasının
kolaylığı, öncelikli problem olarak yer alan konulara çözüm olması, özgünlüğü, hipotezinin güçlü
olması, akademik olarak kabul görmüş ve sosyal hayata uygun olması kriterleri yer alacak.
Yarışmada güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinin her birinin
birincisine 10 bin lira ödül verilecek. Büyük veri yarışmasına başvuru “d4r.turktelekom.com.tr”
adresinden yapılacak.
TELEKOM, MÜLTECİLERİN SAĞLIK SORUNLARINI TAKİP EDECEK
Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Büyük
veri yarışmasıyla Türk Telekom’un anonim datalarını kullanarak çocuk rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına, mülteci nüfus arasında karşılaşılabilecek olası bulaşıcı hastalık vakalarının
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HAYATLAR RENKLENECEK

SEKTÖRDEN

SEKTÖRDEN

PRİME BUSİNESS İLE

TÜRK TELEKOM PRİME BUSİNESS’I HAYATA GEÇİRDİ. TÜRK TELEKOM PRİME BUSİNESS KULLANICILARI, YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE; İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE VIP HAVAALANI
TRANSFER AYRICALIĞINDAN FAYDALANACAK.

T

takibine, konteyner kentlerden şehir merkezlerine dönemsel göç
hareketlerinin takip ve yönlendirmesine, eğitim ve sağlık alanında
ihtiyaçlara yönelik hizmet noktalarının doğru lokasyonlarda oluşturulmasına, kısa, orta ve uzun vadeli mülteci nüfusun toplumun geneli
ile entegrasyonunu kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmesine destek
olmayı amaçlıyoruz.” dedi.
Türk Telekom, TÜBİTAK, Boğaziçi Üniversitesi, ulusal ve uluslararası
arası kurumlar ortaklığında, Türkiye’de sayıları 3,5 milyonu bulan
mültecilerin sosyal sorunlarına çözümler geliştirmek için büyük veri
yarışması düzenliyor. Yarışmada Türk Telekom, büyük veri bankasının
kimliği gizlenmiş kişilere ait mobil verilerini, organizasyon komitesinden vize alıp ardından bilimsel organizasyon komitesinin ön değerlendirmesinden geçen proje sahiplerine açacak.

sadece organizasyon komitesinin uygun bulduğu ve Türkiye’de yaşanan mülteci problemlerine çözüm bulmak adına proje önerisi sağlayan
katılımcılara açılacak. Paylaşılan anonim veriyi anlamlı hale getirmek,
araştırma gruplarının yükümlülüğünde olacak.

Türk Telekom, mültecilerin yaşadığı sorunların
önüne geçebilecek, büyük veri yarışması düzenliyor. Veri kaynağı ile mülteci nüfus arasında
karşılaşılabilecek olası bulaşıcı hastalık vakalarının takibine, konteyner kentlerden şehir merkezlerine dönemsel göç hareketlerinin takibi gibi
yöntemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

“AMAÇ EN BÜYÜK İNSANİ KRİZE ÇÖZÜM SUNMAK ÜZERE KATKI
SAĞLAMAK”

DÖNEMSEL GÖÇLER TAKİP EDİLECEK
Bu veriler üzerinden başvuru sahiplerinin; dönemsel göç hareketlerinin takip ve yönlendirmesine, eğitim ve sağlık alanındaki ihtiyaçları
karşılayacak hizmet noktalarının oluşturulmasına yönelik, özellikle de
Suriyeli mültecilerin sosyal sorunlarına katkı sağlayacak inovatif projeler geliştirmeleri hedefleniyor. Büyük veri yarışması projeleri komitenin süzgecinden geçecek.
VERİLERİN AİT OLDUĞU KİMLİK BİLGİLERİ PAYLAŞILMAYACAK
Büyük veri yarışması kapsamında paylaşılacak veriler, anonim olarak
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EN İYİ İNOVATİF PROJEYE 10 BİN LİRA ÖDÜL
En iyi projeyi belirlerken projenin gerçek hayata uygulanmasının
kolaylığı, öncelikli problem olarak yer alan konulara çözüm olması,
özgünlüğü, hipotezinin güçlü olması, akademik olarak kabul görmüş ve
sosyal hayata uygun olması gibi kriterler dikkate alınacak. Yarışmanın
sonunda emniyet ve güvenlik, sağlık, eğitim, işsizlik ve sosyal entegrasyon kategorilerinde birinciliğe layık görülen inovasyon proje sahiplerine 10’ar bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira ödül verilecek.

ürk Telekom, “iş hayatını kat kat
kolaylaştıracak ayrıcalıklar” mottosuyla müşterilerine özel ayrıcalıklar
dünyası sunan Türk Telekom Prime Business’ı hayata geçirdi. Kurumsal mobil
kullanıcıların iş ve sosyal hayatlarına renk
katacakları Türk Telekom Prime Business
ile kurumsal müşteriler pek çok avantajlı
ve indirimli hizmetten faydalanabilecek.
Türk Telekom Prime Business ile kurumsal
mobil müşterilerine, prestijli ve renkli bir
dünyanın kapılarını aralıyor. Türk Telekom
kurumsal mobil aboneleri bu ayrıcalıklı dünya
ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ulaşım
ayrıcalıklarının yanı sıra araç yıkama ve kuru
temizleme hizmetine kadar pek çok ayrıcalıktan da faydalanabilecek.
PRİME BUSİNESS KULLANICILARI TEK BİR MESAJLA ONLARCA AYRICALIĞIN KEYFİNİ SÜRECEK
Türk Telekom Prime Business kullanıcıları; yurt
içi ve yurt dışı seyahatlerinde, İstanbul, Ankara

ve İzmir’de VIP havaalanı transfer ayrıcalığından faydalanacak. Yurtdışına çıkan Prime
Business kullanıcıları yurtdışı harç puluna
ücretsiz sahip olurken, İspark ile ayda üç kez
ücretsiz otopark hakkını elde edebilecekler.
Anlaşmalı pek çok markadan özel hizmet ve
indirim ayrıcalıklarına kadar zengin ve avantajlı
bir dünyanın kapılarını açan Prime Business
fırsatları arasında; Autowax’ta ücretsiz araç
yıkama, Dry Clean Express’te ücretsiz kuru
temizleme ve Meal Box paket servislerinde
indirim imkanları da yer alıyor.
Türk Telekom Prime Business, pek çok sosyal
ayrıcalık ve avantajı yalnızca tek SMS ile müşterilerinin ayağına götürüyor. Türk Telekom
Cepte Prestij Silver ve Cepte Prestij Gold tarifelerini kullanan kurumsal mobil müşterileri,
seyahat, alışveriş, yeme içme gibi istedikleri
hizmetten faydalanmak için mobil hatlarından
7227 kısa numarasına ilgilendikleri faydaların
kısa kodlarını göndererek alacakları şifrelerle
ayrıcalıkların keyfini anında çıkaracak.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür
Yardımcısı Fırat Yaman Er, “Türk Telekom’un seçilmiş araştırma
gruplarıyla paylaşacağı büyük veri üzerinden geliştirilecek inovatif
projeler ile ‘Günümüzün en büyük insani krizi’ olarak nitelendirilen
Suriyeli mülteci sorunu başta olmak üzere Türkiye’deki tüm mültecilerin güvenlik, sağlık, eğitim, entegrasyon, istihdam sorunlarına
katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.
Fırat Yaman Er, büyük veri yarışmanın ardından oluşturulacak proje
çıkışlarını ise şöyle değerlendirdi: “Bu proje ile çocuk rehabilitasyon
merkezlerinin kurulmasına, mülteci nüfus arasında karşılaşılabilecek
olası bulaşıcı hastalık vakalarının takibine, konteyner kentlerden şehir
merkezlerine dönemsel göç hareketlerinin takibi ve yönlendirilmesine, eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlara yönelik hizmet noktalarının
doğru lokasyonlarda oluşturulmasına, kısa, orta ve uzun vadeli
mülteci nüfusun toplumun geneli ile entegrasyonunu kolaylaştıracak
yöntemler geliştirilmesine destek olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca mültecileri ilgilendiren şu anda öngöremediğimiz birçok farklı alanda inovatif
projelerin saygın bilim insanlarınca ortaya çıkartılacağına inanıyoruz.
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GLOBAL MOBİL
ENDÜSTRİSİ
5G’Yİ GELİŞTİRMEK
İÇİN HAZIR
LİZBON’DA DÜZENLENEN VE ARALARINDA VODAFONE’UN DA BULUNDUĞU GLOBAL OPERATÖRLER İLE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN KATILIMIYLA
GERÇEKLEŞTİRİLEN 3GPP TSG RAN GENEL TOPLANTISI’NDA, İLK UYGULANABİLİR 5G NR ŞARTNAMESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

V

odafone’un üyesi olduğu ve hücresel bağlantı standartlarının yönetimini üstlenen 3GPP’nin Lizbon’da
düzenlenen toplantısında, ilk uygulanabilir 5G standardı olan
“5G Yeni Radyo” (5G New Radio-5GNR) şartnamesinin tamamlandığı resmi olarak açıklandı.
Buna göre global mobil sektörü, 2019 yılına kadar büyük ölçekli
denemeler ve ticari açılımlar için 5G’nin geniş çapta geliştirilmesinin önünü açmış oldu.
Lizbon’da düzenlenen ve aralarında Vodafone’un da bulunduğu
global operatörler ile teknoloji şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3GPP TSG RAN Genel Toplantısı’nda, ilk uygulanabilir 5G
NR şartnamesi başarıyla tamamlandı. İlk 5G NR standardının
tamamlanmasıyla, global mobil sektörü 2019 yılına kadar büyük
ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G NR’nin geniş çapta
geliştirilmesine hazır hale geldi.
LUKE IBBETSON: “İLK 5G SÜRÜMÜ İLE GİGABİT TOPLUMU’NUN
TEMELLERİNİ ATACAĞIZ”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vodafone Group
Ar-Ge Direktörü Luke Ibbetson, 5G standardının başlangıçta
öngörülenden altı ay önce tamamlanmış olmasının, uyumlu ağ
altyapısı ve telefonların global mobil sektörünün gereksinimleri doğrultusunda sunulmasına imkan verdiğini belirtti. Atılan
adımın önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Ibbetson,

“Bu ilk 5G sürümü ile, müşterilerimize hızlı ve son derece verimli
mobil geniş bant hizmetleri sağlayarak Gigabit Toplumu’nun
temellerini atacağız.” dedi.
MALLİK RAO: “TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYLA AYNI ANDA EN YENİ TEKNOLOJİLERLE BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”
Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Mallik Rao da Vodafone’un tüm dünyada yeni nesil
genişbant teknolojilerinin gelişimine öncülük ettiğini ve şirketin ilk 5G standardının belirlenmesindeki rolünün bu konuda
attığı en son somut adım olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “5G standartlarının belirlenmesinde rol alan şirketlerden
biri olarak Vodafone’un bu global deneyimini Türkiye’ye de
taşıma hedefiyle bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken bir
yandan da 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı aralıksız
sürdürüyoruz. 4.5G teknolojisinin hizmete girmesinin ardından
zaman kaybetmeden 5G çalışmalarına yoğunlaşarak Türkiye’yi dünyayla aynı anda en yeni teknolojilerle buluşturmayı
hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Darbantta Nesnelerin İnterneti
Teknolojisi (NB-IoT), Smart SON teknolojisi, Çoklu Anten Teknolojisi (Massive MIMO) gibi birçok yeni teknolojiyi Türkiye’de
kullanan ilk operatör olduk. Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin
5G vizyonu doğrultusunda abonelerimize en hızlı, kapasiteli ve
yaygın mobil interneti sunmaya devam edeceğiz.”

Ibbetson, “Bu ilk 5G sürümü ile, müşterilerimize hızlı ve son derece verimli mobil geniş bant
hizmetleri sağlayarak Gigabit Toplumu’nun temellerini atacağız.” dedi.
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BULMACA HAZIRLAYAN: EYYÜP CEYLAN

Önemsiz

Sığa

Büyük, ağaç
bıçkısı

Kırmızı

Çisenti

Milimetre
(ksc.)

Pulluk, büyük
saban

Güzel söyleme ve
yazma yeteneği

Gelecek

Kansız

Madun

"...etmek",
dayatmak

İnternet içi,
çeşitli sayfalar

İşaret

Sinemada
görüntü süsleme

Atomal

Tembellik

Kemiklerin
toparlak ucu

Ulu, çok büyük

Bantlarla
süslenmiş

Giderler

Bir tenbihleme
sözü

İndeks, fihrist

Maden Tetkik ve
Arama (ksc.)
Kötülük
Acımasız,
gaddar

Özel gezinti gemisi

Strateji, oyun
biçimi

Öfkeli, sinirli
(mec.)

Resimde
gördüğünüz
TCDD Taşımacılık
Genel
Müdürümüz

Bir bağlaç
Türkiye Atletizm
Federasyonu
(ksc.)

Daire
biçiminde
olan

Bir bağlaç
Bir tür cetvel

Kudret, iktidar

Zanaatçılar için
ünvan

Adil Kullanım
Noktası (ksc.)

Irmaklarda,
sığ sularda yük
taşıyan bir tür
tekne

Düşünce
Uzunluk karşıtı

Toplum içinde
en küçük birlik

Bir süre

Dahil, dış karşıtı

Geniş ve
bol karşıtı
Bir harf üzerine
konulan işaret

Önce, İbdia
Organik veya
ruhsal büyük
sıkıntı

Külli
Tulyumun
simgesi

Arınmış,
soyutlanmış

Geçerli

Alaz, şule

Kutlu, kutsal
Bir notayı yarım
ses pesleştirme
işareti
Hayati içeceğimiz
Bir nota
Bir nota
Değeri bin volt
olan elektrik
gerilimi

Bir mal ya da
işin para ile olan
değişim değeri

