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SOSYAL MEDYA

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI, TOP-
LAM PROJE ALANI SAN MARİNO 
ÜLKESİNİN YÜZÖLÇÜMÜNDEN DAHA 
BÜYÜKTÜR. 3,5 MİLYON METREKA-
RELİK 1. ETAP TOPLAM İNŞAAT ALANI 
MONAKO’NUN TOPLAM ALANININ 1,7 
KATINA EŞİTTİR.”
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 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

B ürkiye, havacılık alanında 2003 yılında başlattığı 
serbestleşme hamlesiyle müthiş bir ivme yaka-

ladı. Rakamlarla konuştuğumuzda, 2003 yılına 34,4 
milyon olan yolcu sayısı 2017 yılında yüzde 465 artışla 
rekor kırdı ve 195 milyona ulaştı. Türkiye, yolcu sayısın-
daki bu artışı sadece uçak satın alarak gerçekleştirme-
di. Havaalanı sayısı da söz konusu yıllar arasında 26’dan 
55’e çıkarıldı ve Türkiye dünyanın en geniş uçuş ağına 
sahip ülkesi durumuna geldi. 

Dünyanın gözü ise Yeni İstanbul Havalimanı’nda... 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın ifadesiyle, İstanbul Yeni Havalimanı sadece bir 
havalimanı olmanın çok ötesinde... 

“İstanbul Yeni Havalimanı’nın sadece bir havalima-
nı olmanın ötesinde, kentin makro formu üzerinde etkisi 
olacak ticari ve kültürel bir çekim merkezi oluşturması 
hedefleniyor.” diyen Bakan Arslan, yeni havalimanı için 
dikkat çekici şu örnekleri veriyor: “İnşa edilen 1 milyon 
300 bin metrekarelik Terminal Binası Kapalı Alanı 5 adet 
Empire State binası kapalı alanına eşittir. Havalimanı top-
lam proje alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha 
büyüktür. 3,5 milyon metrekarelik 1. Etap toplam inşaat 
alanı Monako’nun toplam alanının 1,7 katına eşittir.”

Böylesi müthiş bir havalimanından bahsediyoruz. 
Havalimanının yüzde 80’i tamamlandı. Türkiye’nin mega 
projelerine imza atan Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı koltuğunda oturan Ahmet Arslan, neyi 
nasıl yapacağını çok iyi bilin bir isim...Yol haritası ve 
hedefleri olan bir kişilik. Bu sayımızda kendisini misafir 
etmekten de onur duyduk. Ayriyeten, havacılık sek-
törüne yönelik doyurucu bir röportaja imza attığımızı 
düşünüyorum.

Hoşçakalın. 

4  bağlantı noktası  MART 2018

TÜRK HAVACILIK SEKTÖRÜ VE 
YENİ İSTANBUL HAVALİMANI



Vodafone
güvenle
kapsar

Çekim 40.62K, 31.28D koordinatlarında gerçekleştirilmiştir. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi 
destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı ve kapsaması, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve 
bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?

Türkiye’nin
en geniş 
4.5G kapsaması
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E-TİCARETTE 
ALINACAK ÇOK YOL VAR

DİJİTAL ÇAĞIN MESLEKLERİ
TÜRKİYE UZAY TEKNOLOJİLERİ  KONU-
SUNDA ADIMLARINI  HIZLANDIRIYOR

ÜLKEMİZDE E-TİCARETİN TOPLAM 
PERAKENDE İÇERİSİNDEKİ PAYI, 2016 
İTİBARIYLA YÜZDE 3.5 SEVİYESİNDE-
DİR. ÇİN’İN YÜZDE 17.1, İNGİLTERE’NİN 
YÜZDE 14.9, ABD’NİN YÜZDE 10.5’LİK 
PAYLARI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, TÜR-
KİYE İÇİN BU ALANDA KAT EDİLECEK 
UZUN BİR YOL BULUNUYOR.

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİYLE YEPYE-
Nİ İŞ TANIMLARI DA HAYATIMIZIN BİR 
PARÇASI OLDU. ESKİDEN ADINI BİLE 

BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK MESLEK ŞİM-
DİLERDE YENİ KAZANÇ KAPISI. İŞ VE 
YAŞAM MODELLERİMİZİ DEĞİŞTİREN 

DİJİTAL DÜNYANIN BU DİNAMİĞİ KARŞI-
SINDA ÖĞRETMENLİK, MÜHENDİSLİK, 

DOKTORLUK VE GAZETECİLİK GİBİ 
GELENEKSEL MESLEKLER DE DİJİTAL 

BİR EVRİMDEN GEÇİYOR. 

TÜRKİYE SON AŞAMAYA GETİRDİĞİ 
UZAY AJANSI İLE BAĞIMSIZ OLARAK 
UZAYA ÇIKABİLEN ÜLKELER ARASINA 
KATILACAK. UZAY AJANSIYLA BİRLİK-
TE, UYDULARIN ALT BİLEŞENLERİN-
DEN BİRİ OLAN UYDU İTKİ MOTURU 
VE İTKİ SİSTEMLERİYLE, UZAY SONDA 
ROKETİ VE FIRLATMA SİSTEMLERİNİ 
DE KENDİ GELİŞTİRECEK. 

İNŞA EDİLEN 1 MİLYON 300 BİN METREKARELİK TERMİNAL BİNASI 
KAPALI ALANI 5 ADET EMPİRE STATE BİNASI KAPALI ALANINA 
EŞİT. HAVALİMANI TOPLAM PROJE ALANI SAN MARİNO ÜLKESİNİN 
YÜZÖLÇÜMÜNDEN DAHA BÜYÜK. 3,5 MİLYON METREKARELİK 1. ETAP 
TOPLAM İNŞAAT ALANI MONAKO’NUN TOPLAM ALANININ 1,7 KATINA 
EŞİT. TERMİNAL BİNASINDA KULLANILACAK 1,2 MİLYON METREKÜP 
BETON EMPİRE STATE BİNASININ HACMİNİN 1,4 KATINA EŞİT.
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TÜRKİYE’NİN TARİHİ İSTASYONLARI
GÜNÜMÜZDE TREN YOLCULUKLARINI ANLAMLI KILAN NEDENLERDEN BİRİSİ DE YILLAR ÖNCE KULLANILAN VE İÇERİSİNDE ONLARCA 
YILLIK TARİHİ BARINDIRAN TREN İSTASYONLARI. İŞTE TÜRKİYE’NİN FARKLI YERLERİNDEN HEM KENDİ DÖNEMLERİNE, HEM DE GÜNÜ-
MÜZE DAMGASINI VURMUŞ İSTASYONLAR.

AVRASYA TÜNELİ HAYATIMIZI 
KOLAYLAŞTIRIYOR

ÜNLÜLER        
VE EK İŞLERİ

MEDİKAL ESTETİĞE İLGİ 
ARTIYOR

AVRASYA TÜNELİ, HAYATIN EN 
ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN OLAN 
ZAMAN TASARRUFUNUN YANI SIRA 
KALİTELİ YAŞAMA DA KATKI SUNU-
YOR. ÖRNEĞİN; 100 DAKİKAYI BULAN 
KAZLIÇEŞME-GÖZTEPE ARASI 
SEYAHAT SÜRESİ, AVRASYA TÜNELİ 
İLE 15 DAKİKAYA İNİYOR.

MAGAZİN DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ 
SADECE SANATLARINI İCRA ETMEKLE 
KALMIYOR. KAMERALARIN ARKASIN-
DA BAMBAŞKA BİR HAYATLARI DAHA 
VAR. ÜNLÜLERİN KİMİ KEBAPÇI, KİMİ 
İNŞAATÇI, KİME DE İŞLETMECİ. İŞLERİ-
NİN GARANTİSİ OLMADIĞINI DÜŞÜNEN 
ÜNLÜLER, EK İŞİ TERCİH EDİYOR. 

GELİŞEN VE DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER 
SAYESİNDE SAĞLIK ALANI DA ATAĞA 
GEÇTİ. ÖZELLİKLE ESTETİK TEDAVİ-
LER ALANINDA BÜYÜK GELİŞMELER 
YAŞANIYOR. ÜLKEMİZDE DE AMELİYATA 
GEREK DUYULMADAN VE NEŞTER KUL-
LANILMADAN ESTETİK MÜDAHALELER 
YAPILABİLİYOR.
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Çin’den çıkan popüler anlık iletişim uygulaması WeChat, aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyur-
du. WeChat, kullanıcılarına taksi çağırma, yemek sipariş etme, doktor randevusu alma, banka hesap-

larını kontrol etme, para gönderme, ödeme yapma ve hatta yeni arkadaşlar bulma olanağı sağlıyor.

WECHAT, 1 MİLYAR
AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

NASA tarafından Yıldız Savaşları’ndan esinlenilerek 
tasarlanan Astrobee isimli robot, 2019 yılında Ulus-

lararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek. Otonom 
uçuş teknolojisiyle donatılan Astrobee; astronotlara 

temizlik, uzay aracı bakımı ve kontrolü konusunda 
yardımcı olacak.

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche gaza basarak 
Tesla’ya rakip olmaya hazırlanıyor. Stuttgart mer-

kezli firma tamamen elektrikli yeni bir seri üretmek 
için 6 milyar euro ayıracağını duyurdu. Araç, tek şarj-

la 965 km. gidebilecek.

NASA, OTONOM ROBOT 
ASTROBEE’Yİ ULUSLARARASI

 UZAY İSTASYONU’NA GÖNDERECEK

PORSCHE, 
MİSSİON E İLE TESLA

MODEL S’E MEYDAN OKUYACAK

Kasiyersiz markette, insansız sistem tavana 
monte edilen kameralarla her bir müşteriyi 

takip ediyor. Müşteriler mağazaya girmeden 
önce akıllı telefonundaki uygulamayı girişteki 

sisteme okuttuktan sonra raflardaki sen-
sörler müşterinin aldığı ürünleri belirliyor ve 

mağazadan ayrıldıktan kredi kartlarına fatu-
ralandırılıyor.

AMAZON,
 KASİYERSİZ İLK 

SÜPERMARKETİNİ AÇTI
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ÜLKEMİZDE E-TİCARETİN TOPLAM PERAKENDE İÇERİSİNDEKİ PAYI, 2016 
İTİBARIYLA YÜZDE 3.5 SEVİYESİNDEDİR. ÇİN’İN YÜZDE 17.1, İNGİLTERE’NİN 

YÜZDE 14.9, ABD’NİN YÜZDE 10.5’LİK PAYLARI DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE, TÜRKİYE 
İÇİN BU ALANDA KAT EDİLECEK UZUN BİR YOL BULUNUYOR.
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D ünyada son 10 yılda 10 kattan fazla 
büyüyen e-ticaret, tüketicilerin alış-

veriş alışkanlıklarını, şirketlerin iş modellerini 
kısacası bütün ticari hayatı yeniden şekil-
lendiriyor. 
E-ticaret; kayıt dışılığı azaltırken, KOBİ’lerin 
büyük şirketlerle rekabet edebilmelerine ve 
yurtdışında daha düşük maliyetlerle tanı-
tım yapabilmelerine imkan sağlıyor. Gerek 
işletme ve tüketiciler, gerekse de hükümet-
ler tarafından fark edilip hızla benimsenen 
e-ticaret de hacmini aralıksız artırıyor.
TÜSİAD’ın “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin 
İtici Gücü: E-Ticaret” raporundan derlenen 
bilgilere göre, dünya perakende e-ticaretinin 
2016 yılında 1.6 trilyon dolarlık işlem hacmine 
ulaştığı ve yüksek büyüme hızının önümüz-
deki yıllarda da devam edeceği tahmin edili-
yor. Goldman Sachs, e-ticaretin 2020 yılında 
global işlem hacminin 3 trilyon dolara yakla-
şacağını öngörüyor.
2011 yılında dünyada toplam perakende 
içerisindeki payı yüzde 3.6 olan e-ticaretin 
2016’daki payı yüzde 8.5’e yükselmiştir. Bu, 
e-ticaret sektörünün her yıl klasik perakende 
sektöründen yaklaşık yüzde 1 oranında pay 
aldığını ortaya koymaktadır. Bu seyir ile 2021 
yılında e-ticaretin toplam perakende içindeki 
payının yüzde 13’e ulaşacağı öngörülmektedir. 

E-TİCARETTE ALINACAK ÇOK YOL VAR 
E-ticaretin dinamik yapısı içerisinde, dünyada 
e-ticaret tablosu da değişmeye başlamıştır. 
2012 yılında toplam e-ticaret hacminin yüzde 
62’sini gelişmiş ülkeler oluştururken, bugün 
yüzde 60’ı gelişmekte olan ülkelerde görül-
mektedir. 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
e-ticaret hızla büyümektedir. TÜBİSAD ve 
ETİD’in birlikte yaptığı çalışmaya göre, artan 
internet penetrasyonu ve akıllı telefon kulla-
nımı ile 2016 itibarıyla Türkiye e-ticaret pazarı 
hacmi 30.8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 
Perakende e-ticaret kısmı, 2013 yılından iti-
baren yılda ortalama yüzde 34 büyüyerek 
7.3 milyar TL’den 2016 yılında 17.5 milyar TL 
seviyesine gelmiştir.
17.5 milyar TL tutarındaki perakende e-ticaret 
hacminin yaklaşık yüzde 70’ini, sadece online 
kanal üzerinden satış yapan pazar yerleri ile 
çok kategorili alışveriş siteleri, belirli sektörler 
özelinde uzmanlaşmış siteler ve özel alışveriş 
sitelerinin oluşturduğu tahmin edilmektedir. 
Son dönemde Türkiye’de e-ticaret sektö-
rü hızlı bir büyüme göstermiş olsa da bu 
büyüme e-ticaretin perakende sektörün-

deki payını yukarılara taşıma konusunda 
çok yeterli olmamıştır. Altyapısal anlamda 
Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkeler-
den farkı olmadığı, hatta Çin, Hindistan, 
Güney Afrika gibi ülkelerden gerek 
internet penetrasyonu gerekse 
akıllı telefon kullanımında önde 
olduğu görülse de e-ticaretin 
toplam perakendeden aldığı 
pay göreceli olarak düşük 
kalmaktadır. 
Euromonitor’un toplam 
perakende hacmi dikka-
te alınarak hesaplanan 
rakamlar incelendiğinde; 
2012 yılında yüzde 1.7 
olan e-ticaretin toplam 
perakende içerisinde-
ki payı, 2016 itibarıy-
la yüzde 3.5 seviyesine 
yükselmiştir. Çin’in yüzde 
17.1, İngiltere’nin yüzde 14.9, 
ABD’nin yüzde 10.5 seviyelerine 
ulaştığı perakende e-ticaret sek-
töründe, Türkiye için kat edilebilecek 
uzun bir yol bulunmaktadır.
Dünyada en çok online alışveriş yapılan ülke 
olan Çin’de, 2021 itibarıyla, toplam peraken-
de işlemlerinin yüzde 25’inin online olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. İngiltere ve 
ABD’de de e-ticaretin toplam perakendedeki 
payının yüzde 20 seviyesine ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. Şu an Türkiye’ye yakın gözüken 
Hindistan için 2021 tahmini yüzde 11’dir. Euro-
monitor araştırma firmasının Türkiye için yap-
tığı 2021 tahmini ise yüzde 4.3 seviyesindedir 
fakat atılacak adımlarla bu oranın çok daha 
yukarılara çekilebilmesi mümkündür. Yüksek 
akıllı telefon penetrasyonu ve genç nüfusun 
da etkisi ile Türkiye’nin özellikle mobil ticarette 
hızlı yol alabileceği tahmin edilmektedir.

ORTALAMA SEPET TUTARI ARTIYOR
PwC’nin 2016 yılında yaptığı araştırma Tür-
kiye’deki tüketicilerin online alışverişi tercih 
etmesindeki en önemli motivasyon unsuru-
nun ucuzluk olduğu görülmektedir. Benze-
ri bir beklentiye Brezilya ve Avustralya’daki 
tüketiciler de sahiptir.

E-ticaretin büyümesi farklı kategorilerde 
farklı hızlarda gerçekleşebilmektedir. Örne-
ğin, Türkiye’de tüketici elektroniği ve tekstil 
kategorilerinin toplam perakende içerisindeki 
payları dünyanın diğer bölgeleri ile kıyaslandı-
ğında hala düşük kalmakla birlikte, tekstilde 
2012 yılında yüzde 1.8 olan oran 2016 yılında 
yüzde 4.1’e ulaşmıştır. 
TÜİK’in 2016 yılında yaptığı araştırmaya 
göre, ülkemizde internet kullanan bireyleri-
nin yüzde 34’ü online alışveriş yapmaktadır. 
Son 3 ay içerisinde online alışveriş yapmış 
bireylerin oranı yüzde 20, son 1 yıl içerisinde 
yapanların oranı ise yüzde 28 seviyesindedir. 
Araştırma şirketi Insider’ın Türkiye e-ticaret 
sektörü ile ilgili yaptığı 2016 araştırması ilginç 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu araştırma-
ya göre, online alışveriş siteleri, yaklaşık ola-

E-ticaretin dinamik yapısı içerisinde, dünyada e-ti-
caret tablosu da değişmeye başlamıştır. 2012 yılın-
da toplam e-ticaret hacminin yüzde 62’sini gelişmiş 
ülkeler oluştururken, bugün yüzde 60’ı gelişmekte 
olan ülkelerde görülmektedir. 
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rak çektikleri her 90 müşteriden sadece 1’ine 
ürün satabilmektedir. 
BKM verilerine göre, online alışveriş yapan-
ların ortalama sepet tutarı, 2016 yılında 279 
TL’ye yükselmiştir. Söz konusu yılda bu 
rakam ABD’de 86 dolar, Avrupa’da ise 63 
Euro seviyesinde gerçekleşmiştir. Rakam-
lardan da anlaşılacağı üzere, ülkemizde onli-
ne alışveriş yapma eğilimi daha az olsa da 
ortalama sepet tutarlarının gelişmiş ülkele-
re göre düşük olmadığı dikkat çekmektedir. 
Cihaz bazında bakıldığında ise en yüksek 

ortalama sepet tutarının tablette olduğu 
görülmektedir. Burada, Türkiye’de tablet 

kullanıcılarının yüksek gelir grubunda-

ki bireyler olmasının etkisi büyüktür. Tableti 
sırası ile masaüstü ve mobil izlemektedir. 
Tüketicilerin alışveriş yaptıkları saatlere bakıl-
dığında ise hafta içleri saat 09.00 itibarıyla 
masaüstü cihazlardan online alışveriş siteleri-
ne yapılan ziyaretlerin zirve yaptığı, saat 16.00 
itibari ile ise trafiğin hızla düştüğü gözlemlen-
mektedir. Sonraki saatlerde ise mobil ve tab-
letler üzerinden trafik artışı göstermektedir.
Rakamlardan da anlaşılabileceği üzere Türki-
ye; e-ticaret alanında belli bir noktaya ulaşsa 
da sektörde atılması gereken hala birçok adım 
vardır. Bu nedenle e-ticaret, girişimciler ve fir-
malar için önümüzdeki yıllarda cazibesini artı-
rarak sürdürmeye devam edecektir. 

G
İR

İŞ
İM



TÜRKİYE SON AŞAMAYA GETİRDİĞİ UZAY AJANSI İLE BAĞIMSIZ OLARAK UZAYA ÇIKABİ-
LEN ÜLKELER ARASINA KATILACAK. UZAY AJANSIYLA BİRLİKTE, UYDULARIN ALT BİLE-
ŞENLERİNDEN BİRİ OLAN UYDU İTKİ MOTURU VE İTKİ SİSTEMLERİYLE, UZAY SONDA 
ROKETİ VE FIRLATMA SİSTEMLERİNİ DE KENDİ GELİŞTİRECEK. 
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T ürkiye uzay teknolojileri konusunda, Türkiye Uzay Ajansını 
kuruyor. Ajansla ilgili kanun tasarısı TBMM Sanayi, Ticaret, 

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülerek 
kabul edildi. Genel Kurul’dan geçerek yasalaşması halinde, Türkiye 
Uzay Ajansı kurulmuş olacak. 
Bununla birlikte Türkiye, uzay faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kap-
samda, Havacılık Teknolojileri Test ve Mükemmeliyet Merkezi Fizibi-
lite Etüdü Projesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ile TÜBİTAK arasında çalışmalar başladı. 
Proje kapsamında, öncelikle saha taraması yapılarak, havacılıkla 
ilgili test altyapıları, laboratuvarlar gibi mevcut yeteneklerin tespiti 
yanında sektörün geliştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı, labo-
ratuvar ve merkezlerin tespiti yapıldı. 
Bu çalışmalardan elde edilecek veriler ışığında Mevcut Durum Analizi 
yapılarak ihtiyaç duyulan laboratuvar, test merkezleri vb. alt yapılar 
belirlenerek, Havacılık sanayine kazandırılması gereken ilave yete-
nekler ve Mükemmelliyetçilik Merkezi’nin temelleri atılmış olacak.

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Uydu ve uzay teknolojileri alanında ülke menfaatlerinin korunması, 
uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve uzayın tüm insanlığın yararına 
barışçıl amaçlarla kullanılması için; Birleşmiş Milletler Dış Uzay Ofisi 
(UNOOSA), Birleşmiş Milletler Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanıl-

ması Komitesi (UNCOPUOS), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
(ITU), Asya Pasifik Uzay Ajansları Forumu (APRASAF), gibi çeşitli ulus-
lararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. 
Ayrıca, çeşitli ülkelerin uzay ajansları ve yetkili kuruluşlarıyla uydu ve 
uzay teknolojileri ile havacılık teknolojileri alanlarında işbirliği geliş-
tirme çalışmaları sürüyor. 

TÜRKİYE UYDU İTKİ MOTORU VE İTKİ SİSTEMİ ÜZERİNDE 
ÇALIŞIYOR 

Türkiye, uyduların itki motorunun geliştirilmesi projesi üzerinde 
çalışıyor. Uyduların en önemli alt bileşenlerinden biri olan uydu itki 
motoru ve itki sistemleri yurt dışından tedarik ediliyor. Projenin 
hayata geçmesiyle bu konudaki dışa bağımlılık da ortadan kalk-
mış olacak. Milli uydu itki motoru ve itki sistemleri, milli gözlem ve 
haberleşme uydularında kullanılacak. Projenin 2023’e kadar hayata 
geçirilmesi hedefleniyor. 

UZAY ROKETİ FIRLATMA SİSTEMİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞILIYOR

Bir başka proje ise Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Gelişti-
rilmesi Projesi (BURAK). Bu doğrultuda milli uydu fırlatma sistemi 
geliştirme hedefinin ilk adımı atılmış oluyor. Projenin hayata geç-
mesiyle, Türkiye uzaya bağımsız olarak erişen ülkeler arasındaki 
yerini alacak.
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TÜRKİYE 
UZAY TEKNOLOJİLERİ 
KONUSUNDA ADIMLARINI 
HIZLANDIRIYOR
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TWİNNİNG PROJESİ 

Türkiye’nin sivil havacılık alanında AB 
Uyum Projeleri’nden biri olan Twinning için 
de çalışmalar devam ediyor. Proje kap-
samında, “Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğü Kurumsal Gelişimi”, “Hava Seyrüsefer 
Hizmetleri”, “Denetimlerde Bulguların 
Azalması”, “ESA Mevzuatları ve Havacı-
lık Güvenliği”, “Emisyon Ticaret Sistemi 
ve Çevre Biriminin Oluşturulması” olmak 
üzere çalışmalar yürütülüyor. 

GÜVENLİ KARGO PROJESİ

Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği 
(IATA) ile Türkiye arasında yürütülmekte 

olan önemli projelerden biri de Güvenli 
Kargo Projesi. Proje, havalimanları 

ve ulusal mevzuatların öncelik-
le AB ile uyumlu hale getirilme-

sini öngörüyor. 
Projenin hayata geçmesiyle birlikte 
Türkiye’de üretilen ürünlerin güvenliği 

kaynağında sağlanarak, havaalanlarında 
güvenlik taramasına maruz kalmayacak. 

Bu sayede kargolar daha hızlı hareket ede-
rek ciddi anlamda zaman ve maddi kaybın 
önüne geçilmiş olacak. 

TEK NOKTA GÜVENLİK PROJESİ

Proje ile bir ülkede taranan yolcu, ikinci 
bir ülkeye transfer olması durumunda 
bir kez daha taranmaya ihtiyaç duy-
madan, yolculuğuna devam edebilecek. 
Projeyle tek güvenlik (one-stop secu-
rity) uygulaması kullanılacak. Projeyle, 
ülkelerin birbirlerine uyguladıkları hava-
cılık güvenliği eş değer olacak. 

Türkiye, milli uydu itki 
motoru ve itki sistemlerini 
geliştirerek, milli gözlem 
ve haberleşme uyduların-
da kullanacak. Projenin 
2023 yılına kadar hayata 
geçirilmesi hedefleniyor. 
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İNŞA EDİLEN 1 MİLYON 300 BİN METREKARELİK TERMİNAL BİNASI KAPALI ALANI 5 ADET EMPİRE 
STATE BİNASI KAPALI ALANINA EŞİT. HAVALİMANI TOPLAM PROJE ALANI SAN MARİNO ÜLKESİ-

NİN YÜZÖLÇÜMÜNDEN DAHA BÜYÜK. 3,5 MİLYON METREKARELİK 1. ETAP TOPLAM İNŞAAT ALANI 
MONAKO’NUN TOPLAM ALANININ 1,7 KATINA EŞİT. TERMİNAL BİNASINDA KULLANILACAK 1,2 

MİLYON METREKÜP BETON EMPİRE STATE BİNASININ HACMİNİN 1,4 KATINA EŞİT.

U laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye’nin mega 
projelerini hayata geçiriyor. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu 

bu devasa projeler, on milyar dolarlarla ifade edilecek boyutta. Biz de 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile projelerinin 
mevcut durumunu, havacılıkta gelinen noktayı ve ulaştırma alanındaki 
yeni hedefleri konuştuk.

Türkiye havacılık sektöründe büyük bir atılım içerisinde. Bu sektör 
ülkemiz açısından neden bu kadar önemli? Dünyada havacılığın mer-
kezi nereye doğru kayıyor?

Hiç şüphesiz çağımızda tüm ülkeler için vazgeçilmez olan ekonomik iş 
birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli olan 
en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu havayolu taşımacılığıdır. Hava-
yolu ulaşımı kazan-kazan devrinin en önemli dinamosu, anahtarı…
Türkiye, 15 yıl öncesine kadar sadece Asya ve Avrupa arasında bir 
karayolu bağlantısı olarak tanımlanan ve dış politikası sadece Avrupa 
Birliği’ne katılmaya odaklı bir ülkeydi. Bugün Avrupa Birliği bizim için 
yine önemli ancak Asya, Amerika, Afrika ülkeleri kısacası diğer tüm 
ülkelerle ilişkilerimiz ne kadar önemliyse o kadar önemli konumda. 
Dış politikamızın ufukları ise artık çok daha 

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 
SAN MARİNO ÜLKESİNDEN 

DAHA BÜYÜK OLACAK

AHMET ARSLAN:
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geniş… Diğer ülkelerle olan politikamızda daha 
az bürokrasi olması için çalıştık ve onun yerine 
daha fazla ilişki, daha fazla müzakere, daha fazla 
ortak değerleri ortaya çıkarma dönemini baş-
lattık. Bunu gökyüzünde kurduğumuz köprü-
lerle, yerden yükseldikçe daha hızlı başardık.

“HAVACILIĞIN MERKEZİ DOĞUYA KAYIYOR”

Dünyadaki ekonomik dengeler ile bağlantılı 
olarak etkileşim gösteren havacılık sektörü, 
son dönemde meydana gelen gelişmelerin 
etkisiyle büyük değişimlere uğradı. Yaşanan 
gelişmeler bizlere refahın artık batıdan doğu-
ya doğru kaydığını göstermekte. Ekonomik 
ağırlık merkezi gelişmiş ülkelerden, gelişmek-
te olan ülkelere geçmeye başlamıştır. Aynı 
şekilde bu havacılık sektörü için de geçerlidir. 
Gelecek 10 yıl içerisinde, havayolu sektörü-
nün merkezi de batıdan doğuya doğru kaya-
cak ve başta İstanbul olmak üzere Doha, Abu 
Dabi ve Dubai gibi kentler, havayolu seyahati 
açısından cazibe merkezleri olacak.
Bu noktada 2003 yılında “Her Türk Vatandaşı 
hayatında en az bir kez uçağa binecektir.” 
hedefiyle başlattığımız Sivil Havacılık Politi-
kalarımız kapsamında son 15 yılda gerçekleş-
tirilen yatırımlar ve elbette tamamlandığında 
dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul 
Yeni Havalimanı işte bu vizyonun ürünüdür.
Havacılık faaliyetleri, ülkemizin özellikle önü-
müzdeki yıllarda en iddialı olacağı sektörlerden. 
Coğrafi konum itibarıyla dünyanın en kritik 
noktalarından biri üzerindeki ülkemiz de bu 
avantajı değerlendirmek için 2003 yılından bu 
yana hummalı çalışmalar yürütülmektedir.
Hava taşımacılığının ülkelerin istikbalinde taşı-
dığı önemin bilinciyle, sektörün geliştirilmesine 
yönelik köklü adımlar atılarak, havacılık faaliyet-
lerinin özel sektöre ve rekabete açılması sağ-
landı. Rekabetin itici gücüyle büyük bir gelişim 
ve dönüşüm yaşayan sivil havacılığımız, muaz-
zam bir başarı hikayesi ile dünya havacılığının 
odak noktası haline geldi. “Havayolu Halkın 
Yolu” sloganıyla çıkılan yolda, birçok gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkede havacılık sektöründe 
kriz yaşarken son 15 yılda Türkiye’de havacılık 
sektörü her daim büyümesini sürdürdü.

DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP 
ÜLKESİ TÜRKİYE

Türkiye’nin son 15 yılda havacılıkta yaşadığı 
gelişimi rakamlarla anlatabilir misiniz?

1.5 milyar insanın uçakla 3 saatte erişebilece-
ği bir coğrafyada yer alan Türkiye, hem tran-
sit uçuşlara imkân tanıyan coğrafi avantaja 
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“2003 yılından bugüne 
sürdürülen başarılı politikalar 
ve uygulamalar sonucun-
da, havayolu şirketlerimizin 
uçak sayısı yüzde 219 artışla 
517’ye çıkmış, koltuk kapasi-
tesi yüzde 254, kargo kapa-
sitesi yüzde 449 artmıştır.”

sırada yer alırken bugün 10. sıraya yükseldi. 
Bu çerçevede, sivil havacılıkta yapılan atılım-
lar ve elde edilen başarılar ile bugün dünyada 
örnek gösterilen bir ülke haline geldik. 
Uluslararası arenada gösterilen başarı ve 
gayretler neticesinde ülkemiz, uluslararası 
sivil havacılık alanında, ECAC ve EURO-
CONTROL gibi kurumlarda üstlendiği birçok 
üst düzey görevin yanı sıra son olarak 2016 
yılında Dünya Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
Konsey Üyeliği’ne seçildi.
Dünyanın en çok ülkesine uçan havayo-
lu olma özelliğimizi koruyarak büyümeye 
devam etmeyi planlıyoruz. Daha önce de 
değindiğim gibi; hızlı kalkınmaya bağlı ola-
rak küresel ekonomik ağırlık doğuya doğru 
kaymakta ve havacılık sektörünün ağırlık 
merkezi de benzer karakterle doğuya doğru 
yer değiştiriyor. 
Bu bağlamda, Asya-Uzakdoğu Bölgesi en 
önemli pazarların başında geliyor. Asya’nın hızla 
gelişen pazarlarındaki planlanan politikalarımız 
önemli olduğu kadar; rekabetin her geçen gün 
arttığı ve oturmuş bir yolcu trafiğine sahip 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yolcu pazarına 
yönelik çalışmalarımızı da geliştiriyoruz. 

“2023’TE UÇAK SAYIMIZI 750’YE        
ÇIKARACAĞIZ” 

Bununla beraber ekonomik büyüme oranı 
yüksek olan yerlerde fırsatlar daha fazladır. Bu 
özelliği ile Afrika kendi potansiyelinden dolayı 
yatırım yapılmayı hak etmektedir. Afrika’da 
gelişen uçuş ağımız, bağlantı olanaklarımız ve 
Afrika kıtasına verdiğimiz önem önümüzdeki 
dönemlerde de devam edecektir.
Ayrıca bu artan uçuş noktalarına yapılacak 
seyahatleri aksamadan gerçekleştirmek 
için havayolu şirketlerimiz, uçak sayısı kapa-
sitelerini de ciddi oranda arttırmıştır. 2003 
yılından bugüne sürdürülen başarılı politikalar 
ve uygulamalar sonucunda, havayolu şirket-
lerimizin uçak sayısı yüzde219 artışla 517’ye 
çıktı, koltuk kapasitesi yüzde254, kargo 
kapasitesi yüzde 449 artış gösterdi.
Ancak elbette bu sayının sürekli büyüyen sivil 
havacılık sektörümüz açısından yerinde kalma-
sı söz konusu olmayacaktır. 2023 yılı havacılık 
hedefleri doğrultusunda, büyük gövdeli uçak 
sayısının 750’ye çıkartılmasını hedefliyoruz.

“5 YILDIZLI KÜRESEL HAVAYOLU THY”

Havacılıktaki atılımların önemli noktaların-
dan biri de THY. Türk Hava Yolları’nın mevcut 
durumunu ve hedeflerini paylaşabilir misiniz? 

sahip hem de dünyada havayolu ulaşımına 
talebin en çok arttığı bölgeye yakındır. Hava-
cılıkta özel sektörün ve dolayısıyla rekabetin 
önünü açan düzenlemeler ve kamu-özel 
sektör işbirliği ile gerçekleştirilen yatırımlarla 
birlikte bu avantajların somut kazanımlarını 
son 15 yıldır birer birer görülmektedir.
Daha önce de belirttiğim üzere; havacılığın 
merkezi, gelişen yeni ekonomilerle birlikte 
doğuya kayıyor. Bu anlamda geçmişte batı 
ülkeleri merkezli bir gelişme seyri izleyen 
havacılık sektörünün, bugün doğu ülkelerinde 
daha etkin olduğu görülüyor. Ülkemiz ise 
bahsi geçen bu gelişmenin en hissedilir şekil-
de yaşandığı ülkelerin başında geliyor. 

“HAVALİMANI SAYIMIZ 26’DAN 55’E ÇIKTI”

2003 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla 
iç hatlarda sivil trafiğe açık aktif havalimanı 
sayımız 26’dan 55’e çıkarıldı. 
Dış hatlarda ise 2003 yılında 2 havayolu işlet-
mesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzen-
lenirken, 2017 yılı sonu itibarıyla 6 havayolu 
işletmesi (tarifeli yolcu seferleri) ile 119 ülkede 
296 noktaya ulaşıldı. “Dünyada Ulaşamadı-
ğımız Hiçbir Nokta Kalmayacak” hedefiyle 
hareket eden Türk Sivil Havacılığı sayesinde, 
Türkiye, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip 
ülkesi olarak kabul ediliyor.
Özellikle dış hatların artışında gerçekleştir-
diğimiz uluslararası ikili anlaşmaların rolü çok 
büyük. Çünkü altyapı çalışmaları ile havayolu 
taşımacılık kapasitesi artırılırken diğer yandan 
da uluslararası anlaşmalarla uçuş yapılabilecek 
ülkelerin sayısının artırılması önemli. Bu ikisi, 
birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu bağlamda başa-
rıyla gerçekleştirilen 474 müzakere ile 81 olan 
Hava Ulaştırma Anlaşması sayısı 169’a yük-
seldi, frekans ve nokta hakkı sayımız 10 kattan 
fazla arttı. Bu müzakerelerin 200’den fazlası 
ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası 
havacılık konferanslarında gerçekleştirildi.
ICAO’ya üye 191 ülkenin 169’u ile ikili havacılık 
anlaşması bulunan ülkemiz, 13 yıl önce hava 
taşımacılığında ICAO ülkeleri arasında 30. 
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“Atatürk Havalimanı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a 
nefes aldıracak bir alan olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük 
uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak da havacılık faa-
liyetlerine kısmen devam edecek.”

Uçuş ağımızın genişlemesindeki başarılarda 
değinilmesi gereken bir önemli husus da Türk 
Hava Yolları’nın başarısıdır. 

Türk Hava Yolları, 2003-2017 yılları arasında 
dünya ortalama büyüme hızından 3 kat daha 
hızlı büyüdü, yıllık ortalama yüzde14,8’lik 
büyüme performansı gösterdi. Bu büyüme 
etkisiyle dünya kapasite pazar payımız 2003 
yılında yüzde0,5 iken 2017 yılında yüzde 1,9’a 
kadar ulaştı.

Türk Hava Yolları, 2003’te 55 ülke ve 103 
noktaya uçarken bugün en çok uluslararası 
noktaya uçan havayolu konumundadır. Bu 
konumunu güçlendirecek atılımları yap-
maya da devam ediyor. 2018 yılında Sierra 
Leone’de Freetown (FNA), Özbekistan’da 
Semerkant (SKD), Ürdün’de Akabe (AQJ) ve 
Rusya’da Krasnodar (KRR) noktalarını yurt 
dışı uçuş ağına eklemeyi planlıyor.

“THY DÜNYADA 10. BÜYÜK FİLOYA SAHİP”

Türk Hava Yolları, aynı şekilde uçuş filosunu 
da çok geliştirdi. 2005 yılında 85 adet uçağı 
varken 2017 yılında 328 uçağa ulaşmış 
durumda. Dünyada 10. büyük filoya sahip.
Tüm bu gelişmeleri yaşayan Türk Hava Yolları, 
bu büyümesi esnasında müşteri memnuniye-
tinden de taviz vermedi. Dünyanın en çok ülke 
ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu 
şirketi olan Türk Hava Yolları, “Airline Passen-
ger Experience Association (Havayolu Yolcu 
Deneyimi Derneği-APEX)” tarafından organize 
edilen APEX Yolcu Tercihi Ödülleri’nde “5 Yıldızlı 
Küresel Havayolu” ilân edildi.
Türk Hava Yolları, sektörün en saygın kuru-
luşları tarafından ayrıcalıklı hizmet kalitesi, 
ikram konsepti ve özel yolcu salonları gibi 
birçok kategoride bugüne dek sayısız ödüle 
layık görüldü. 
Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz, yine 
havacılık endüstrisinin en önemli ödüllerin-
den biri olarak gösterilen Skytrax tarafından 
geçtiğimiz aylarda dört ödüle birden lâyık 
görüldü, bu da sektörel gündemin önemli 
konu başlıklarından biri oldu. 
Geçtiğimiz 9 yıl süresince “Güney Avrupa’nın 
En İyi Havayolu Şirketi” ödülünün sahibi olan 
Türk Hava Yolları; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
ve 2016 yıllarında “Avrupa’nın En İyi Havayolu 
Şirketi”; 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında 
“En İyi Business Sınıfı İkram Servisi”; 2015 
yılında “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salo-
nu” ve ayrıca 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 
da “En İyi Business Sınıfı Özel Yolcu Salonu 
İkramı” ödüllerinin de sahibi oldu.



“3. HAVALİMANI THY’YE KATKI SAĞLAYACAK”

Ayrıca yapmış olduğu sponsorluk anlaşmaları, reklam ve pazarlama 
faaliyetleri ile dünyada en çok bilinen Türk markalarından biri haline 
geldi. Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en prestijli spor organizasyonların-
dan Euroleague Basketbol Şampiyonası başta olmak üzere, çok sayı-
da uluslararası markanın sponsorluğunu yaparak dünyanın her yerinde 
Türk Bayrağını dalgalandırıyor.
Burada değinilmesi gereken bir önemli husus daha var. Birazdan detaylı-
ca üzerine konuşacağımız 3. Havalimanı’nın THY’ye katacakları… 
Hiç şüphesiz 3. Havalimanının faaliyete girmesi THY’nin operasyonel 
alanlardaki gelişmesine pozitif katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar slot 
sıkıntısı nedeniyle derinleşemediği pazarlarda payını arttırması, ope-
rasyonel manada iyileşmelerle birlikte müşteri memnuniyetini yük-
seltmesi ve birim giderlerde de iyileşme söz konusu olacaktır.

Türkiye’nin havacılıktaki gelişimine katkı sağlayacak, yakın zamanda 
açılacak havaalanları hangileri?

2003 yılında başlatılan “Havacılıkta Serbestleşme Projesi” ile çapraz 
uçuşların canlandırılması sonucunda gerek taşınan yolcu sayısında 
gerekse uçuş sayısında önemli artışlar gerçekleştirildi.

2003 yılına 34,4 4 milyon olan yolcu sayısı 2017 yılında yüzde 465 
artışla rekor kırılarak 195 milyona ulaşmıştır.
Ülkemizde yaşayan tüm nüfus için her 100 km mesafede bir hava-
limanı bulunması hedefinin büyük oranda gerçekleşmesi, hava-
yolu ile yolcu ve kargo taşımacılığının sağladığı sosyo-kültürel ve 
sosyo-ekonomik katkılar için yeni havalimanları projelerimize de 
devam ediyoruz. 
Bu kapsamda; Yozgat, Karaman ve Bayburt-Gümüşhane Havaliman-
ları ile Tokat Yeni Havalimanın ihale çalışmaları devam ediyor. Yapımı 
ve çalışmaları devam eden Muş, Kahramanmaraş ve Balıkesir Merkez 
Havalimanları’nın terminal binaları 2018 yılında, Gaziantep 2020 yılın-
da ve Kapadokya 2021 yılında hizmete girecektir. Çukurova Bölgesel 
Havalimanımızın yapımı da sürüyor. 
2015 yılında hizmete başlayan Ordu-Giresun Havalimanından sonra 
deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanımız Rize-Artvin Havali-
manımızın yapımı da hızla devam ediyor, 29 Ekim 2020’de de açılışı 
yapılacak.
Ve elbette İstanbul Yeni Havalimanı…

“İSTANBUL YENİ HAVALİMANI SADECE BİR HAVALİMANI OLMA-
NIN ÖTESİNDE”
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Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın gözü 3. Havalimanının üzerin-
de. Nedir bu projeyi bu kadar özel kılan?

Küresel planda iddialı havayolu şirketleri için faaliyet merkezi olarak 
hizmet edecek bu tür bir üsse sahip olmak önemli bir unsurdur. Bu 
bağlamda İstanbul, Türkiye’nin dışarıya açılan kapısı konumuyla bu 
trafiğin merkezinde yer alıyor, İstanbul Yeni Havalimanı’nın bu konumu 
destekleyeceği ve geliştireceğini düşünüyoruz.

İstanbul Yeni Havalimanı, 150 havayolu şirketine 350’nin üzerinde 
destinasyona uçuş imkânı sağlayacak. 
Projenin 1. etap yatırımları devam ediyor. Şu an yüzde 80 oranında 
inşasını tamamladık. Pist ışıklandırmaları da çok yakın bir zaman önce 
faaliyete geçti. Hatta şu an uçaklar rahatlıkla pistlerimizde iniş ve kalkış 
yapabilir.
1. Etapta; 3 paralel pist, paralel taksi yolları, apron, teknik blok ve kule, 
90 milyon kapasiteli ana terminal binası ile diğer destek binaları yapıla-
cak olup, 29 Ekim 2018 tarihinde açılışını yapacağız.
200 milyon kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak İstan-
bul Yeni Havalimanı 10,2 milyar avro yatırım bedeli ve 22,1 milyar avro 
kira geliri ile dünyanın en büyük ve önemli projelerinden biri.
Bu noktada İstanbul Yeni Havalimanı’nın ne kadar büyük bir proje 
olduğunu gözler önüne sermek için sizinle bazı veriler paylaşmak 
istiyorum. 

“İSTANBUL YENİ HAVALİMANI SAN MARİNO ÜLKESİNDEN DAHA 
BÜYÜK” 

İnşa edilen 1 milyon 300 bin metrekarelik Terminal Binası Kapalı Alanı 
5 adet Empire State binası kapalı alanına eşit. Havalimanı toplam proje 
alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. 3,5 milyon 
metrekarelik 1. Etap toplam inşaat alanı Monako’nun toplam alanının 1,7 
katına eşit. Terminal binasında kullanılacak 1,2 milyon metreküp beton 
Empire State Binasının hacminin 1,4 katına eşit. Terminal Binası inşaa-
tında kullanılacak 180 bin donatı miktarı Eyfel Kulesinin Metal yapısının 
24 katına eşit. Terminal Binasının 450 bin metrekarelik Çatısı Roma 
Colloseum Alanının 23 katına eşit.
Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı’nın her türlü 
uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pisti, 16 taksi yolu 
ve 500 uçak park kapasitesi olacak. Aralarındaki ulaşım raylı sistemle 
gerçekleştirilen 3 ayrı terminal binası, 280 akıllı yolcu köprüsü, 3 teknik 
blok ve hava trafik kontrol kulesi yapılacak.
Toplam 4,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, 
kargo ve genel havacılık terminali ve devlet konuk evi olacak.
18 bini kapalı olmak üzere, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı 
otopark, sağlık merkezleri, oteller, itfaiye, ibadethaneler, güç santralle-
ri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı tesisleriyle dünyanın en 
büyük havalimanı olacak.

“İSTANBUL YENİ HAVALİMANI DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK”

Ayrıca İstanbul Yeni Havalimanı sadece bir havalimanı olmanın 
ötesinde, kentin makro formu üzerinde de etkisi olacak bir ticari 
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Tüm fazları tamamlandığında İstanbul Yeni Havalimanı’nın her türlü uçak tipinin opera-
syonuna uygun toplam 6 bağımsız pisti, 16 taksi yolu ve 500 uçak park kapasitesi olacak. 
Aralarındaki ulaşım raylı sistemle gerçekleştirilen 3 ayrı terminal binası, 280 akıllı yolcu 
köprüsü, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi yapılacak.

“200 milyon kapasitesiyle dünyanın en büyük 
havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı 
10,2 milyar avro yatırım bedeli ve 22,1 milyar 
avro kira geliri ile dünyanın en büyük ve öne-
mli projelerinden biri.”

ve kültürel çekim merkezi oluşturması hedefleniyor. Bu çerçevede 
İstanbul Yeni Havalimanı, Duty Free ve Yeme-İçme Alanları dâhil 
toplam perakende alanı 100 bin metrekareden fazla olacak şekilde 
planlandı. Bu alanlara 400’den fazla yerli ve yabancı markayı tek 
çatı altında buluşturacak 53 bin metrekarelik büyüklükle dünyanın 
en büyük Duty Free alanı da dâhil.
Daha öncede belirttiğim üzere İstanbul Yeni Havalimanı tüm etapları 
tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak. Sadece 
İstanbul hava sahasını değil, Avrupa hava sahasını da etkileyecek dev 
bir proje. Romanya, Bulgaristan ve Orta Avrupa›ya kadar, anlaşma 
mektuplarıyla bizden kalkan, onlardan kalkıp bize inen, bizden kalkıp 
onlara inen bütün ülkelerin hava sahalarını birebir etkileyecek bir proje. 
Bu nedenle arkadaşlarımız İstanbul hava sahasına yönelik olarak 
kapasite artırımına gittiler.

“ATATÜRK HAVALİMANI’NI 45 SAATTE TAŞIYACAĞIZ”

İstanbul Yeni Havalimanı’nın havacılık faaliyetlerine başlaması için Ata-
türk Havalimanı’ndan bir taşınma gerçekleşecek. Dünyanın en büyük 
havalimanı olduğu için dünyanın en büyük taşınma işlemlerinden biri 
olacak. Çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor. Herhangi bir sorun olma-
yacak şekilde detaylı çalışmalar yapıyoruz. Yol güzergahı üzerinde 
görev yapan belediye, güvenlik güçleri ile tüm kamu ve kuruluşlar, 
AKOM’dan koordine edilerek, taşınma yapılacak. 30 Ekim 03.00’te 
taşınma sürecine başlanılacak ve 31 Ekim saat 23.55’te taşınma süreci 
tamamlanarak 45 saatlik bir sürede bu taşınmayı tamamlayacağız. 
Taşınmanın akabinde Türkiye’nin yeni gözbebeği olacak İstanbul Yeni 
Havalimanı, halen Atatürk Havalimanı için kullanılan uçuş kodu olan 
“IST” ile hizmet vermeye başlayacak.

“ATATÜRK HAVALİMANI YAPILAŞMAYA AÇILMAYACAK”

Bu noktada Atatürk Havalimanının AVM’ye dönüştürüleceği ve neden 
çalışmaya devam etmediği gibi bazı eleştiriler söz konusu.

Bir kere şunu belirtelim ki Atatürk ve İstanbul Yeni Havalimanı aynı 
hava koridorunu kullanıyor ve İstanbul Yeni Havalimanı tek başına 
uluslararası ihtiyacı karşılayacak nitelikte. İkisinin açık kalması kaynak 
israfı olacaktır. 
AVM’ye dönüştürüleceği iddiaları ise asılsızdır. Atatürk Havali-
manı yapılaşmaya açılmayacak. İstanbul’a nefes aldıracak bir alan 
olarak düzenlenecek. Ayrıca küçük uçakların iniş yapabileceği 
bir alan olarak da havacılık faaliyetlerine kısmen devam edecek. 
Var olan mevcut terminaller de fuar alanı gibi kültürel etkinliklere 
hizmet verecektir. 
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MESLEKLERİ
DİJİTAL ÇAĞIN

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİYLE YEPYENİ İŞ TANIMLARI DA HAYATIMIZIN BİR PARÇASI 
OLDU. ESKİDEN ADINI BİLE BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK MESLEK ŞİMDİLERDE YENİ KAZANÇ 

KAPISI. İŞ VE YAŞAM MODELLERİMİZİ DEĞİŞTİREN DİJİTAL DÜNYANIN BU DİNAMİĞİ KAR-
ŞISINDA ÖĞRETMENLİK, MÜHENDİSLİK, DOKTORLUK VE GAZETECİLİK GİBİ GELENEK-

SEL MESLEKLER DE DİJİTAL BİR EVRİMDEN GEÇİYOR. 
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T eknolojinin gelişimine bağlı olarak bazı mes-
lek gruplarının cazibesi artarken bazıları da 

giderek yok oluyor. Dijital ekonominin yarattığı 
yeni meslekler de bir bakıma geleceğin mes-
lekleri olarak kabul ediliyor. Ve tabii işsizliğin ve 
gelecek kaygısının kronikleştiği günümüzde, bu 
mesleklere bir nevi kurtarıcı gözüyle bakılıyor. 
İşte önümüzdeki dönemde değeri iyice artacak 
olan dijital çağın dijital meslekleri.

VİDEO OYUN TASARIMCISI

Şimdiden en gözde meslekler arasına giren video 
oyunları tasarımcılığı, oyun pazarının potansi-
yelini düşünecek olursak, gerçekten parlak bir 
gelecek vaat ediyor. Her yaştan kişinin severek 
oynadığı bu oyunları tasarlayan video oyun tasa-
rımcısı, yalnızca oyunun senaryosundan sorumlu 
olmayıp karakterleri, oyunun mekaniğini, bölüm 
ve sahneleri tasarlamakla sorumlu.

SANAL MARKET İŞLETMECİSİ

Alışverişin de giderek dijitalleşeceği gelecek-
te, perakende sektörü de büyük bir değişim-
den geçecek. Özellikle perakende satış nok-
talarının ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü 
servis sağlayıcı kişi ve kurumlar sanal sis-
temler aracılığıyla iş görecek. Bugünün pera-
kende sektörü yöneticileri ise bu sistemlerin 

yöneticiliğinden sorumlu olup sanal market 
işletmeciliği yapacak.

DEĞİŞİM YÖNETICİSİ

Dijital dünyada değişmek, değişmemekten daha 
yorucu olacağı için kurumları geleceğe değişim 
yöneticileri hazırlayacak. Kurumların gelecek hedef 
ve stratejilerine ulaşmak adına değiştirilmesi gere-
ken alanlarını planlayacak olan değişim yöneticileri, 
bu değişimin hazırlıklarını yapacak ve ilgili ihtiyaçları 
saptayıp, değişimin hızlanmasına yardımcı olacak.

SOSYAL MEDYA UZMANI

Sosyal medyada var olan ya da olmak isteyen 
kurumların en büyük ihtiyacı Sosyal Medya 
Uzmanı. Şimdiden meslekler sözlüğüne giren 
Sosyal Medya Uzmanı “Sosyal ağlarda marka, 
firma ya da şahıs hakkında neler yazıldığını takip 
ederek buna uygun iletişim stratejisi belirleyen ve 
uygulayan kişi.” şeklinde tanımlanıyor. 
Çalıştığı kurumun sosyal ağlardaki takipçi sayısını 
artırmakla yükümlü olan sosyal medya uzmanı; 
aynı zamanda sosyal mecralarda özel kampan-
ya kurguları geliştirmek, ürün deneyimine ilişkin 
çalışmalar yapmak ve çalıştığı marka veya kişi 
hakkında tarafından oluşturulan uygun olmayan 
içerik, durum ve izlenimleri belirleyip gerektiğinde 
müdahale etmekle sorumlu.

AKILLI TEDARİK YÖNETİCİSİ
Bugünün Tedarik Zinciri Yönetimi, gelecek-
te Akıllı Tedarik Yönetimi’ne dönüşecek. Akıllı 
tedarik zinciri yönetiminde geleneksel yön-
temlerden farklı olarak süreçlere akıllı yazılım-
lar, robotik sistemler, uzaktan tanıma gibi yeni 
teknolojiler hâkim olacak.

DİJİTAL DİPLOMASİ UZMANI
Dijital diplomasi, son yıllarda dünyada hızla 
gelişen bir alan. Özellikle ABD ve İngiltere 
gibi ülkeler diplomatik misyonlarında dijital 
diplomasi birimleri kurmaya başladı. İletişim 
ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunlarının 
öne çıktığı alanda, teknoloji bilgisi ve genel 
kültürü gelişmiş adaylar tercih ediliyor. Dijital 
diplomasi trendine Türkiye de ayak uydur-
mayı planlıyor. Ülkemizde de dijital diplomasi 
birimi kurulması bekleniyor. Önümüzdeki 
dönemde devletlerin yanında BM, NATO ve 
AB gibi uluslararası yapılar da dijital diploma-
sideki kadrolarını genişletecek.

HOT-LINE İŞLETMECİSİ

Bugünün teknik servislerinin gelecekte dönü-
şeceği nokta hot-line işletmeciliği… Uzak-
tan onarım yapan akıllı yazılımlar ve hatta 3 
boyutlu hologramlar aracılığıyla yapılacak olan 
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Dijital diplomasi, son yıllarda dünyada hızla gelişen bir alan. Özellikle ABD ve İngiltere gibi ülkeler diplo-
matik misyonlarında dijital diplomasi birimleri kurmaya başladı. İletişim ve uluslararası ilişkiler bölümü 
mezunlarının öne çıktığı alanda, teknoloji bilgisi ve genel kültürü gelişmiş adaylar tercih ediliyor. 
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hot-line işletmeciliğinde teknik sorunlar da 
uzaktan çözülebilecek.

DİJİTAL PAZARLAMA UZMANI
Yeni medya düzeni ile gelişen dijital pazarla-
ma pek çok marka için vazgeçilmez bir araç 
artık. Çalıştığı kurumun, dijital ortamda marka 
bilinirliğinin artırılması ve potansiyel kitlenin 
müşteriye dönüştürülmesinden sorumlu olan 
dijital pazarlama uzmanının, özellikle arama 
motoru pazarlaması, e-posta pazarlaması ve 
SMS pazarlaması gibi yeni modelleri bütüncül 
bir şekilde kullanması gerekiyor.

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Mobil cihazların yaygın kullanımı yazılım geliştirici-
si olan binlerce kişiye yeni bir ekmek kapısı yarattı 
ve yaratmaya da devam ediyor. Akıllı telefonlarda 
kullanıcı deneyimini zenginleştirmek üzere mobil 
uygulamalar geliştiren bu kişilerin temel sorum-
lukları arasında mobil uygulamalar konusunda 
araştırma yapmak, teknik tasarım oluşturmak, 
test ve geliştirme hazırlıkları yapmak ve bakım 
yapmak yer alıyor.

DİJİTAL AVUKAT

Dijital dünya yasaları ve yasaların işleyiş şek-
lini değiştirirken avukatların da çalışma şeklini 
dönüştürüyor. Dünya üzerinde birçok avukat, 
müvekkilleriyle sanal ortamda bir araya gelirken, 
onlara gerekli kaynakları ve bilgiyi internet üze-
rinden sağlıyor. Bu aynı zamanda mesleğe yeni 
başlayan avukatlara da iyi bir pratik şansı veriyor.

ELEKTRONİK GAZETECİ
Dijitalleşmenin en fazla etkisini gösterdiği alanlardan 
biri de gazeteler. Sayısal dünyaya ayak uydurmaya 
çalışan gazeteler aynı zamanda internette de varlı-
ğını sürdürürken, geleneksel gazeteciliğe alışmış olan 
kişiler, internetin dinamiğine uygun hareketli ve sesli 
içerikler üretecek. Şu anda yeni yeni gelişen elektro-
nik gazetecilik için nitelikli içerik editörleri gerekecek.

GERÇEKLİK YÖNETİCİSİ

Parlak iş fikrini girişime dönüştürmek isteyen giri-
şimci, meslek yatırımcısını bulmadan önce gerçeklik 
yöneticilerine danışacak. Gerçeklik yöneticilerinin 
görevi bu noktada; bir fikrin sanal dünyadaki ger-
çekliğini ve uygulanabilirliğini denetlemek olacak.
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Alışverişin de giderek diji-
talleşeceği gelecekte, pera-
kende sektörü de büyük 
bir değişimden geçecek. 
Özellikle perakende satış 
noktalarının ihtiyaçlarını 
karşılamakla yükümlü 
servis sağlayıcı kişi ve 
kurumlar sanal sistemler 
aracılığıyla iş görecek.



B uhar makinesinin icadı ile başlayan demiryolu macerası, kısa zamanda tüm dünyaya yayılır. Bu hızlı yayılma, 
yük ve yolcu yığınlarının taşındığı, onların belli noktalara indirilip, bindirildiği ve hizmet verildiği, yepyeni tasarım 

fonksiyonlarını da beraberinde getirir. Osmanlı Devleti’nin son yıllarına doğru kullanılmaya başlanılan demiryolu 
ulaşımı, o zamanlar Osmanlı Devleti gözetiminde bulunmayıp, zengin kişiler tarafından yap-işlet prensibi ile sürdü-
rülmekteydi. Daha sonra Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çıkarılan yasayla demiryolları devletin kontrolüne geçti. Bu 
durum sayesinde birçok tren garı inşa edildi ve Osmanlı zamanından kalan birçok özel gar devlet tarafından işletildi. 
Dünyanın dört bir tarafında inşa edilen istasyon binaları; kimi zaman yapıldıkları bölgenin mimarlık 
kültürünü, kimi zaman hattı yapan ülkenin kendi kültürünü, kimi zaman da geçmiş dönemlerin izle-
rinin yeniden yorumlanması biçiminde tezahür eder. Tüm bu gelişmelerin paralelinde cereyan eden 
Osmanlı demiryolları serüveni de benzer unsurları bünyesinde barındırır.

GÜNÜMÜZDE TREN YOLCULUKLARINI ANLAMLI KILAN NEDENLERDEN 
BİRİSİ DE YILLAR ÖNCE KULLANILAN VE İÇERİSİNDE ONLARCA YILLIK 
TARİHİ BARINDIRAN TREN İSTASYONLARI. İŞTE TÜRKİYE’NİN FARKLI YER-
LERİNDEN HEM KENDİ DÖNEMLERİNE, HEM DE GÜNÜMÜZE DAMGASINI 
VURMUŞ İSTASYONLAR.

TÜRKİYE’NİN 
TARİHİ İSTASYONLARI
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B uhar makinesinin icadı ile başlayan demiryolu macerası, kısa zamanda 
tüm dünyaya yayılır. Bu hızlı yayılma, yük ve yolcu yığınlarının taşındığı, 

onların belli noktalara indirilip, bindirildiği ve hizmet verildiği, yepyeni tasarım 
fonksiyonlarını da beraberinde getirir. Osmanlı Devleti’nin son yıllarına doğru 
kullanılmaya başlanılan demiryolu ulaşımı, o zamanlar Osmanlı Devleti göze-
timinde bulunmayıp, zengin kişiler tarafından yap-işlet prensibi ile sürdürül-
mekteydi. Daha sonra Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çıkarılan yasayla demir-
yolları devletin kontrolüne geçti. Bu durum sayesinde birçok tren garı inşa 
edildi ve Osmanlı zamanından kalan birçok özel gar devlet tarafından işletildi. 
Dünyanın dört bir tarafında inşa edilen istasyon binaları; kimi zaman yapıldıkları 
bölgenin mimarlık kültürünü, kimi zaman hattı yapan ülkenin kendi kültürünü, 
kimi zaman da geçmiş dönemlerin izlerinin yeniden yorumlanması biçiminde 
tezahür eder. Tüm bu gelişmelerin paralelinde cereyan eden Osmanlı demir-
yolları serüveni de benzer unsurları bünyesinde barındırır.
İşte Türkiye’nin farklı yerlerinden hem kendi dönemlerine, hem de 
günümüze damgasını vurmuş istasyonlar.

İSTANBUL - HAYDARPAŞA TREN GARI: 

Hem tarihi, hem de mimari açıdan oldukça büyük öneme sahip Haydarpa-
şa Tren İstasyonu, Anadolu’ya giden demiryollarının başlangıç noktasıdır. 
Kadıköy’de bulunan istasyonun yapımı 1903 senesinde başlamış ve yak-
laşık üç sene sürmüştür. Otto Ritter ve Helmuth Cuna adında iki Alman 
mimar tarafından çizilen proje, neo-rönesans mimarisi izleri taşımaktadır. 
Binanın batı kanadı, “U” şeklinde tasarlanmış doğu kanadından daha kısa-
dır ve yüksek tavanlı koridorlardan bolca bulunmaktadır. Çatısı arduvazla 
kaplanmış ve oldukça dik durmaktadır. Güney tarafında Barok tarzı, bir 
dönem TCDD sembolü olarak da kullanılmış bir saat bulunmaktadır.
Haydarpaşa Gar Lokantası, binanın doğu kanadında bulunmakta ve 
gerek atmosferi, gerek yemekleriyle oldukça ilgi çekmekte ve övgü 
almaktadır. Eski filmlerin havasını bu lokantada fazlasıyla hissedebilirsiniz.
Sabotajlar ve kazalar yüzünden belli dönemlerde oldukça hasar alan 
istasyon, zamanla yenilenerek kullanılmaya devam edilmiştir. 

İSTANBUL - SİRKECİ GARI: 

19. yüzyıl başlarında, Kırım Savaşı döneminde, İngiliz ve Fransız ordu-
su İstanbul’da konuşlanmaya başlayınca, Sirkeci’de büyükçe bir liman 
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kurdular. Günümüzde Ahırkapı Feneri de buraya yakın bir yerde bulun-
maktadır. Savaştan sonra, Topkapı Sarayı’nın da içinden geçen bir tren 
yolu yapılmasına karar verildi. 1890 yılında açılan istasyon, o zamanlar 
“Musir Hamdi Paşa Garı” olarak bilinmekteydi. Yerel kültürün ağır bastığı 
bir tasarıma sahip olan istasyon, renkli desenlerle kaplı zemini ve büyük 
saat kuleleriyle bir elmas gibi parlıyordu.
Güzel bir tarihe ve çalkantılı bir döneme şahitlik etmiş olan bu 
istasyon, günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. Doya doya 
gezip, çoğu kısmını da inceleyebilirsiniz.

ANKARA TREN İSTASYONU: 

Hem şehir içi ulaşım hem de aydınlatıcı bir tarihe sahip olması açısından 
Ankara Tren İstasyonu oldukça büyük bir öneme sahip. 
Bu taştan binaya adımınızı atar atmaz Kurtuluş Savaşı tarihi zihninizde 
yankılanıyor. İstasyonda bulunan dört müze, sizi Türk demiryollarının 1856 
yılında başlayan, kuruluş ve hızlı trenlere geçişin olduğu tarihi bir yolculuğa 
çıkartıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında meclis binası olarak da kullanılan 
istasyonun zemin katı müzelerden bir tanesi haline getirilmiş. Atatürk’ün 
ve meclis üyelerinin kullandığı tren burada sergilenmektedir.
TCDD Müzesi’nde sergilenen trenler, tarihin içerisinden kopup gelmiş gibi, 
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hepsi buharlı lokomotiflerden oluşmaktadır. 29 Ekim tarihlerinde Jazz 
sanatçılarının ara ara verdikleri konserlere katılmanızı tavsiye ederiz.
İstasyonda bulunan tarihi restoranda güzel bir Türk kahvesi içebilir 
ve düşüncelerinizi sıraya koyabilirsiniz. Eğer aceleniz yoksa trenle 
ufak bir yolculuğa çıkmanız ve şehrin değişen görüntüsü eşliğinde 
Ankara’nın tadına varmanız da oldukça güzel bir tecrübe olacaktır.

ANKARA GAZİ GARI: 

Ülkemizde bulunan gar binaları arasında Ankara Gazi Garı da özel bir 
konuma sahiptir. Burhanettin Tamcı tarafından projelendirilen garın, 
inşası 1926 yılında tamamlanmıştır. 
Ankara Gazi Garı, ülkemiz ulusal mimarlık döneminin ilk örneği olması 
hasebiyle önemli bir yere sahiptir. Diğerlerinden farklı olarak kare 
şeklinde planlanmış bir giriş alanına sahip olan garın yapımında gele-
neksel motifler yüz göstermektedir. Gar binasının cephesi Kütahya 
çinileri ile süslenerek muhteşem bir görsellik ön plana çıkarılmıştır.

İZMİR - KEMER İSTASYONU: 

1856 yılında, Osmanlı İmparatorluğu, bir İngiliz şirketine İzmir’den 
Aydın’a demiryolu yapması için yetki vermişti. Alsancak’tan Kemer’e 
giden yolun tamamlanmasıyla bu hatta kullanılmaya başlanan 
demiryolunun, 1860’da Torbalı’ya kadar ulaşmasıyla beraber, ilk yük 
trenleri de kullanıma sunuldu. 
1866 yılında Aydın’a kadar uzanan demiryolu, Aydın-İzmir arasında yük 
trenleriyle Osmanlı ve İngiliz şirketi için çalışmaya başladı. Kemer İstas-
yonu genellikle yük treni işletmeciliğinde kullanılmıştır.
2008’de onarımına başlanan demiryolu, 2010’da tekrar kullanıma açılmıştır.

İZMİR -BASMANE GARI: 

İzmir’in Basmane semtinde bulunan bu gar, İzmir hattının yapımından son-
raki aşamalarda tasarlanmıştır. Geniş bir giriş salonuna ve dikdörtgen ile 
simetrik plan şemasına sahip olan garın cephesi kesme taşlardan oluşmak-
tadır. Yapım sırasında sivri kemerler yerine yuvarlak ve basık yapıda olanları 
kullanılmıştır. Basmane Gar’ı üç katlı olarak inşa edilmiş ve giriş katının üzeri 
lojman olarak faaliyet göstermektedir. Nostaljik bir atmosfere sahip olan 
Basmane Gar’ındaki peronların üst tarafı çelik örtüler ile örtülüdür. 

İZMİR - ALSANCAK TREN İSTASYONU: 
İzmir’in en eski ikinci tren istasyonu olan Alsancak Tren İstasyonu, 
Türkiye’deki en büyük tren istasyonu olma özelliğini taşımaktadır. 
Önde gelen ticaret şehirlerinden birisi olan İzmir’de, 19. yüzyıla 
hâkim olan tarımdan elde edilen ürünlerin karavanla dış hatlara 
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SİRKECİ GARI 

taşınması zor olduğundan, Kemer İstasyonu’nu yapan İngiliz şirketi-
ne Osmanlı tarafından verilen yetkiyle yaptırılmıştır. Osmanlı döne-
minde genellikle yük taşımacılığı yapılan bu hat, günümüzde hem 
şehir içi, hem şehir dışı ulaşımda kullanılan önemli bir istasyondur.

KONYA GARI: 

Dikdörtgen olarak planlanmış, iki katlı ve dışa doğru açılan bir giriş alanına 
sahip Konya Garı, aynı zamanda inşa edildiği Ankara ve Eskişehir Gar 
binalarını andıran bir yapıya sahiptir. Genel olarak bakıldığında sahip olduğu 
plan Malatya, Kayseri ve Kırklareli Gar binaları ile bir uyum göstermektedir. 
Konya Gar’ının inşasında sadece tuğla, taş ve ahşap malzemeler kullanıl-
mıştır. Gar ahşap bir çatıya sahiptir.

BURSA - MERİNOS İSTASYONU: 

Abdülhamit döneminde, 1874 yılında inşa edilmeye başlanan bu istasyon, 
1892-1951 yılları arasında hizmet vermiş ve daha sonra kapatılmıştır. 
Restore edilmesinden sonra sosyal tesis olarak kullanılmaya başlanan 
istasyonda günümüzde; kır düğün alanı, Şimendifer Lokantası ve Cafe 
Vagon hizmet vermektedir. Günümüzde Bursa-Mudanya hattı tekrar 
yapılmaya başlansa da buralara gidip, tren yolunda dolaşmak ve hattı 
takip etmek sıra dışı ve tarih kokan bir tecrübe sunabilir.

ADANA GARI: 

Adana Garı, aynı dönemde yapılmış birçok gar ile benzerlik gösterdiği halde 
bazı farklılıklara da sahiptir. Garın giriş kısmı, döneminde yapılan diğer gar-
lar gibi dışa vurgulanacak bir mimariye sahip olmayıp, ahşap malzemeler 
ile yapılmış payandalar ile kendisine özgü bir tarz sunmaktadır. 
Adana Garı; bünyesinde bulundurduğu ana binası, lojmanları ve tren bakım-
ları ve tamirlerinin gerçekleştiği atölyeler ile şehrin merkezinde yer almak-
tadır. Yapımı 1912 yılında tamamlanan Gar nostaljik bir atmosfere sahiptir.



AVRASYA TÜNELİ 
HAYATIMIZI

KOLAYLAŞTIRIYOR
AVRASYA TÜNELİ, HAYATIN EN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN OLAN 

ZAMAN TASARRUFUNUN YANI SIRA KALİTELİ YAŞAMA DA 
KATKI SUNUYOR. ÖRNEĞİN; 100 DAKİKAYI BULAN KAZLIÇEŞME-

-GÖZTEPE ARASI SEYAHAT SÜRESİ, AVRASYA TÜNELİ İLE 15 
DAKİKAYA İNİYOR.
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A vrasya Tüneli (İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Tüp Geçiş Projesi) İstanbul’da hayatı 
kolaylaştırıyor. İnsan hayatındaki en önemli değerlerden olan zamandan tasarrufu 

sağlıyor, kaliteli yaşama katkı sunuyor. 20 Aralık 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli, özellik-
le Doğu-Batı aksındaki yoğun trafiği önemli ölçüde rahatlatıyor. 
Örneğin; 100 dakikayı bulan Kazlıçeşme-Göztepe arası Avrasya Tüneli ile 15 dakikaya iniyor. 
Proje, Anadolu yakasındaki İstanbul-Ankara Devlet Yolu ile Avrupa yakasında tarihi yarımada-
daki Kennedy Caddesini kapsıyor. 
Sadece otomobil ve minibüsler gibi hafif araçların kullanabildiği proje; iki şeritli çift kat 3.4 kilo-
metre uzunluğundaki tünel, 9.2 kilometre mevcut yolların genişletilmesi ve iyileştirilmesinden 
oluşan toplam 14.6 kilometre uzunluğunda bir karayolu projesidir. 1 milyar 245,1 milyon dolara 
mal olan proje, “Yap-İşlet-Devret” modeli kapsamında ihale edilmişti. 
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PROJE'NİN AMAÇLARI

4 Trafikteki uzun seyahat 
süresi sebebiyle yoğun 
bir şekilde atmosfere 
salınan egzoz gazları ile 
CO, PM, Nox ve SO2 gibi 
zararlı gazlar, bu proje-
nin gerçekleştirilmesi                               
ile önemli ölçüde              
azalmaktadır. 

2 Projenin başlangıç ve bitiş 
noktaları arasında karayolu 
ile yolculuk süresi ortala-
ma 42 dakika olup, trafiğin 
yoğun olduğu saatlerde bu 
süre 60 dakika ile 100 daki-
ka arasında değişmektedir. 
120.000-130.000 araç/gün 
kapasiteyle hizmet veren 
proje ile seyahat süresi 15 
dakika olmaktadır. 

1İstanbul’da Doğu-Batı 
aksında özellikle doruk 
saatlerde yoğun trafik 
oluşmaktadır. Mevcut 15 
Temmuz Şehitler, Fatih 
Sultan Mehmet ve Yavuz 
Sultan Selim Köprülerinin 
trafik yüklerini paylaşarak 
İstanbul’un daha dengeli 
bir şehir içi ulaşım hedefine 
katkıda bulunmaktadır. 

3 Kazlıçeşme-Göztepe 
arası 100 dakikadan 15 
dakikaya inmektedir. 
2 katlı yapılan tünel-
de bir kat gidiş, bir kat 
dönüş olmaktadır. Proje 
kapsamında 4 adet alt 
geçit, 7 adet yaya üst 
geçidi ve 4 adet mevcut 
kavşak iyileştirmesi 
yapılmıştır. 

5 Proje ile Tarihi 
Yarımada’ya giren 
araç sayısı ve Tarihi 
Yarımada’da oluşan 
toplam transit yol-
culuk azalacaktır. 
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PROJE'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

9 Tünelin         
dış çapı 13.2 
metre iç çapı 
12 metredir.

4 İşletme 
Süresi:          
24 yıl 5 ay

8 TMB’nin dış 
çapı 13.7 
metre, iç  
çapı 13.4 
metredir.

3 Yapım Süresi: 
4 yıl 7 ay

7
İnşaat tekniği olarak; deniz 
altında kalan kısım için ileri 
teknoloji ürünü TBM (Tünel 
Açma Makineleri), diğer 
bölümlerde ise “Aç-kapa” 
ve “NATK” (Yeni Avusturya 
Metodu) gibi geleneksel 
tünel açma yöntemlerin-
den yararlanılmıştır. 

2 TMB+NATM 
Tünel Uzunluğu: 
5,4 km. 

6 İşletme Koordi-
nasyon Protokolü 
(AYGEM, KGM, İBB, 
EGEM, ATAŞ arasın-
da) Şubat 2013’te 
yapılmıştır.

1Toplam Hat 
Uzunluğu: 
14.6 km

5 Yaklaşım tünel-
leri NATM (Yeni 
Avusturya Tünel 
Açma Metodu) ve 
AÇ-KAPA Metodu 
ile inşa edilmiştir.
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MAGAZIN DÜNYASININ ÜNLÜ ISIMLERI SADECE SANATLARINI 
ICRA ETMEKLE KALMIYOR. KAMERALARIN ARKASINDA BAM-

BAŞKA BIR HAYATLARI DAHA VAR. ÜNLÜLERIN KIMI KEBAPÇI, 
KIMI INŞAATÇI, KIME DE IŞLETMECI. YAPTIKLARI IŞIN GARANTI-

SI OLMADIĞINI DÜŞÜNEN ÇOĞU ÜNLÜ, EK IŞ YAPMAYI TERCIH 
EDIYOR. İŞTE TICARET HAYATININ RENKLI ISIMLERI: 

MUHABİR: BERİL ŞEN

K imini sinemadan, kimini tiyatrodan, kimini sahnelerden tanıyoruz. Onlar bizim için sadece ünlü olsa 
da çalışanları için patron konumundalar. Sahne hayatlarına ticareti de ekleyen ünlü isimler kendi 

mesleklerini garanti olarak görmeyince ikinci bir işe el attılar. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni 
fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa 
da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor. İşte ünlü isimlerin ek işleri. 
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ÜNLÜLER 
VE EK İŞLERİ



TİCARETİN DE İMPARATORU

1980’li yıllardan sonra girdiği ticaret hayatında turi-
zmden yayıncılığa, kebapçılıktan otel zincirine kadar 
birçok ek iş yaptı. Bodrum’daki Tatlıses Paradise Apart 
Hotel, Kuşadası’ndaki Tatlıses Hotel’le 183 odalı 2 
otele sahip. Ayrıca Kuşadası’nda Tatlıses Konakları’nı 
inşa etti. Tatlıses Kabap’ın 6, Tatlıses Çiğ Köfte’nin ise 
yaklaşık 400 şubesi bulunuyor. Tatlıses İnşaat, Tatlı-
ses Turizm, Ses Ajans, Tatlıses Prodüksiyon, By Tatlı-
ses Giyim, Tatlıses Kebap, Tatlıses Çiğ Köfte, Tempo 
Tatlıses TV işlerinden sadece bir kısmı. 

SON GÖZDESİ SOSYAL AĞLAR

Ek iş yapan ünlüler denilince akla gelen ilk isimlerden 
biri de şarkıcı Emrah. Ünlü şarkıcının yaklaşık 100 tane 

apartman dairesinin olduğu ve hemen hepsini kiraya 
verdiği söyleniyor. Emrah’ın Beşiktaş’ta bir spor salonu 

işlettiği de biliniyor. Yaptığı gayrimenkul yatırımlarıy-
la hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Emrah'ın yeni 

gözdesi ise sosyal ağlar. Kuzeninin yönlendirmesiyle 
bir süre önce 5 milyon dolarlık Twitter hissesi alan 

sanatçı, bu işten de büyük kâr elde etti. Emrah, şimdi 
tüm kazancını Facebook hisselerine yatırıyor.

VİNÇ VE DOZERİN KİRASINDAN KAZANIYOR 

Türkiye’deki inşaat sektörünün büyüklüğünü gören 
Ersoy, ticarete teki için 250 bin dolar ödediği, 7 kule 
vinci ve bir dozer alarak başladı. Yatırdığı parayı 4 
yılda amorti eden kule vinçlerin sayısını 8 yılda 22’ye 
çıkaran Ersoy, vinçlerini belediyelere, müteahhitlere 
aylık 10 bin TL’den kiraya veriyor. Bülent Ersoy kazan-
dıklarının büyük kısmını ise mücevherlere yatırıyor.  

HAYALİNİ İŞLETİYOR

Korel, 2015’te İstanbul Cihangir’de açtığı Not Just Coffee 
adlı kafeyle hayalini gerçeğe dönüştürdü. Hatta öyle ki 
hayranları tarafından kafe çok seviliyor ve ziyaret edi-

liyor. Özellikle Arap hayranları, Bergüzar Korel’i görmek 
için akın ettiği kafenin küçük olmasından dolayı çoğu 

zaman ayakta kalıyor.
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İbrahim TATLISES EMRAH

Bülent ERSOY Bergüzar KOREL



AMERİKA’YA YATIRIM YAPTI

Doğulu’nun 2008’den bu yana ABD Los Angeles’ta 
‘Kendi kendine âşık’ anlamındaki ‘Ken Love Yourself’ 
adlı bir giyim mağazası bulunuyor. 2015’te Ankara’da 
eşi Beren Saat, Abdullah Burnaz ve Mehmet Mutlu ile 
birlikte Bisdine&Live adlı gece kulübünü açarak ticari 
girişimini eğlence sektörüne de taşıdı.

GIDA SEKTÖRÜNDE HİZMET VERİYOR

Yatırımını yemek sektöründe yapmayı tercih eden 
isimlerden biri oyuncu Erkan Petekkaya. İstanbul’da bir 
restoran işleten oyuncu mutfağını aşçılara emanet etse 
de zaman zaman dostları için kebap yapıyor. Petekkaya, 
aynı zamanda alışveriş merkezi sahibi. Şişli’de sosyete 
pazarı kurdu. Bu pazarda organik bitkisel ürünler, tekstil, 
hediyelik eşya, kozmetik, bujiteri ve ev tekstili satıyor. 
Ayrıca Etiler’de bir kasap dükkânı var.

MODELLİKTEN TASARIMCILIĞA 

Yıllarca birçok tasarımı en iyi şekilde sergilemeye 
uğraşan Pınar Altuğ, modellikten emekli olduktan sonra 

“by Pınar Altuğ” marka adıyla ticarete atıldı. Altuğ, 
tekne kıyafetleri tasarımıyla başladığı işinin yelpazesini 

genişleterek annesinin adıyla kendi adının birleşimin-
den oluşan “Selma by Pınar Altuğ” ile ikinci markasını 

oluşturdu.

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

Serdar Ortaç birçok meslektaşı gibi iş hayatında da 
başarılı olmak için kolları sıvayan ünlülerden. Gençliğinde 
babasının torna atölyesinde çalışan sanatçı, Sertaç 
Kalıp Atölyesi’ni satın aldı. Ortaç işiyle ilgili, “Babamın 
atölyesinde torna tesviyecilik yaptım. Şimdi de bildiğim 
bir işe atılmak istedim. Tarkan müzik dünyasının ne kadar 
‘Megastar’ı ise ben de tornacısıyım!” açıklamasında 
bulunmuştu.
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Kenan DOĞULU Pınar ALTUĞ

Erkan PETEKKAYA Serdar ORTAÇ
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GÜZELLİK MERKEZİ İŞLETİYOR

Aranjör ve şarkıcı Sinan Akçıl, kazancını güzellik ve 
bakım sektörüne yatırmaya karar verdi. Akçıl, ‘Makas’ 
adlı güzellik merkezinin şubelerini satın aldı. Bebek ve 
İTÜ Maslak’taki şubelerini satın alan ünlü müzisyen artık 
patron oldu. 

BEACH İŞLETİYOR

Mesleğiyle ilişkili ek iş yapan ünlülerin başında gelen 
Hande Yener, şarkısının adından ilham alarak Bod-
rum’da Sebastian Beach’i açtı. Ardından da İstanbul 
Karaköy’de Sebastian Club’ı açan Yener işletmecilikte 
emin adımlarla ilerliyor.  

ESKİ MESLEĞİNDE İLERLİYOR 

Cem Yılmaz’la birlikte oynadığı Arif V 216 filmi ve internet 
dizilerinin fenomenlerinden olan Fi dizisinin ünlü oyuncu-
su Ozan Güven ise Beşiktaş’ta bir ayakkabı mağazasının 
sahibi. Ünlü olmadan önce de bu işi yapan Güven, ticaret 

hayatında da oyunculukta olduğu gibi oldukça başarılı. 

OTELİNİ SATTI KAFE AÇTI

Ünlü türkücü Alişan, ticarete İstanbul'da bir süre işlettiği 
Bosphorus Hotel’le girdi. Cazip bir teklif gelmesiyle otelini 

satan Alişan, daha sonra Teşvikiye Mis adında bir kafe 
açtı. Sanatını her zaman icra edebileceğine ilişkin bir 

garantisi olmadığı için ticaret yaptığını söyleyen Alişan, 
“Bugün yapıyor olmamız yarın da yapabileceğimiz 

anlamını taşımıyor. Bu nedenle geleceğimi garanti altına 
almak için ticaret yapıyorum.” diye konuşuyor.
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Hande YENER ALİŞAN

Sinan AKÇIL Ozan GÜVEN
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YURT DIŞINA AÇILIYOR

Ekranların popüler isimlerinden Tuba Büyüküstün, 
oyunculuktaki başarısını ticarete de taşıdı. Dizi ve sinema 
filmlerinden kazandığı tüm gelirini “Baykon Endüstriyel 
Tartım Sistemleri” ve “İstron Elektronik Teknolojileri” adlı 
iki firmaya yatıran başarılı oyuncu, annesi ve babasıyla 
kurduğu şirketin yurt dışına açılmasını sağladı. Kaza-
kistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’da şubeler açan 
Büyüküstün, şimdi de rotasını Ortadoğu’ya çevirdi.

OTEL İŞLETİYOR

 İstanbul Cihangir’de aldığı bir binayı Defne ismiyle apart 
otele çeviren Kenan İmirzalıoğlu, ticari girişimlerine 
Marmaris’in Selimiye Mahallesi’nde 2 yıl önce 3 milyon 
TL’ye aldığı süpermarketi de ekledi. İmirzalıoğlu, Cihan-
gir’deki oteli ise iş yapmadığı gerekçesiyle apartmana 
dönüştürdü.

AVŞAR KIZI GİYİM SEKTÖRÜNDE İLERLİYOR

 Hülya Avşar, istediği tarzda tişört bulamadığını söy-
leyerek ticari hayatına “by H” markasıyla beyaz tişört 

tasarlayarak atıldı. Avşar, by H’yi daha sonra tenis 
kıyafeti, ardından da parfüm ve bakım ürünleri olarak 
geliştirdi. Avşar Kızı, ayrıca çocuk giyimi üzerine Çakıl 

Company by-Hülya ve Çakıl Company by-H markalarını 
da oluşturdu. Maslak Sheraton Hotel’in içinde 3 milyon 

TL harcayarak Club Peb isimli bir spor salonu açtı. Ancak 
yeterince ilgilenmeyince spor salonunu açılışından 1 yıl 

sonra devretti.

GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR

İstanbul Maçka ve Bebek›te iki daire, Garipçe’de de arsa 
alan ünlü oyuncu; rotasını bu kez Ege Bölgesi’ne çevirdi. 
Kalem Adası’ndan 800 bin liraya arazi alan ünlü oyuncu 

buraya otel yapmayı planlıyor.

Kenan İMİRZALIOĞLU Kıvanç TATLITUĞ

Tuba BÜYÜKÜSTÜN Hülya AVŞAR
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MUHABİR: BERİL ŞEN

MEDİKAL 
ESTETİĞE İLGİ 
ARTIYOR
GELİŞEN VE DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER SAYESİNDE SAĞLIK ALANI 
DA ATAĞA GEÇTİ. ÖZELLİKLE ESTETİK TEDAVİLER ALANINDA 
BÜYÜK GELİŞMELER YAŞANIYOR. ÜLKEMİZDE SAĞLIK TURİZ-
MİNİN GELİŞMESİYLE BİRLİKTE GELECEK VAAT EDEN ALAN-
LARDAN BİRİ HALİNE GELEN MEDİKAL ESTETİK SAYESİNDE 
HERHANGİ BİR AMELİYATA GEREK DUYULMADAN VE NEŞTER 
KULLANILMADAN ESTETİK MÜDAHALELER YAPILABİLİYOR. 
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MEDIKAL ESTETIKTE UYGULAMALAR NASIL YAPILIR?

  Medikal estetik uygulamalarında bölgesel problemlere 
göre farklı uygulamalar bulunulmaktadır. Örneğin, sorun saç 
dökülmesi ise saç mezoterapisi uygulanır ve enjeksiyon ile saç 
köklerine saçları besleyecek olan maddeler verilir. 

  Selülit tedavisi söz konusu ise ciltteki selülit görünümünü 
yok edecek birtakım terapiler uygulanır. Bu terapilerin içeri-
sinde özel cilt bakım ürünleri kullanmak, derinin alt tabakası-
na yerleşmiş olan yağları yok edecek mezoterapi uygulaması 
ve masaj gibi yöntemler kullanılmaktadır.

  Bu uygulamaları yaptıran hastalar, bir cerrahi operasyona 
hazırlanır gibi davranmak zorunda değildir. Hatta günümüzde 
oldukça yoğun çalışan bireyler, öğle arasında işten çıkıp, este-

tik merkezine giderek, bu uygulamaları yaptırmakta ve öğle-
den sonra da işinin başına rahatlıkla geri dönmektedir. Son 
derece basit uygulanan yöntemler sayesinde artık güzelleş-
mek oldukça kolay bir hale gelmiştir.

  Medikal estetik yöntemlerini kullanacak kimselerin herhangi 
bir rahatsızlıkları ve sürekli kullanmakta oldukları bir ilaç varsa, 
bunu mutlaka uzmana bildirmeleri gerekmektedir. 

  Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kesinlikle önerilmeyen bu 
yöntemler; kalp, karaciğer ve böbrek sorunları olan kimseler için 
de güvenli olmamaktadır. Ayrıca kanser tedavisi gören kemoterapi 
ve radyoterapi alan hastaların doktorlarına danıştıktan sonra bu 
uygulamaları yaptırmaları tavsiye edilmektedir.
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T eknolojinin sunduğu imkânlar sayesin-
de son yıllarda sağlık sektörü de yeni 

bir döneme girdi. Dünyada hızla yayılan iyi 
yaşam trendi ve bununla birlikte artan ken-
dini iyi hissetme beklentisi medikal estetik 
uygulamalarının hızla gelişmesini sağlıyor. 
Türkiye’de çoğu kişi tarafından sıklıkla tercih 
edilen medikal estetik artık sadece hastaların 
değil doktorların da cazibe alanı. 
Yaşlanma, güneş ışınları, radyasyon, GDO’lu 
besinler derken cildimiz artık daha fazla 
hasara maruz kalıyor. Bu nedenle bıçak altına 
yatmadan kendini iyi hissetmek isteyenlerin 
yolu medikal estetikten geçiyor. Medikal 
estetik genellikle doku altına yapılan enjek-
siyonları; ameliyatsız yüz germe adı altında 
yapılan işlemleri, botoks, cilt gençleştirme, 
çatlak tedavisi, ciltteki lekeleri giderme, saç 
dökülmelerine yönelik mezoterapi gibi uygu-
lamalar, selülit tedavisi ve bölgesel incelme 
gibi işlemleri kapsıyor.
Bazen bir seans bazen ise birkaç seansta 
gerçekleştirilen uygulamalar, tüm dünyada 
olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet 
görmekte. Hastaların neşter kullanılma-
dan ve bir ameliyat psikolojisine girmeden 
vücudunda kusurlu bulduğu kısımların 
iyileşmesine imkân sunan medikal estetik 
uygulamaları, herhangi bir acıya ve ağrıya 
neden olmadan kolaylıkla gerçekleştirili-
yor. Bu uygulamalar bazen tek başına işe 
yararken bazen de birtakım estetik cerrahi 
operasyonlara destek olarak hastaya veril-
mektedir. Estetik cerrahi ile yakın bir ilişkisi 
olan medikal estetik hakkında bilinmesi 
gereken en önemli olgu, asla estetik cer-
rahinin yerini tutmayacağı. Çünkü estetik 
cerrahi ile çok daha kesin ve kalıcı çözümler 
üretilirken, medikal estetik ile bazı durum-
larda geçici çözümler sunulmakta. Örneğin; 
botoks uygulaması, ciltteki kırışıklıkları uzun 
bir süreliğine ortadan kaldırabilir. Ancak bu 
süre sona erdiğinde kırışıklık görünümü 
yeniden ortaya çıkacaktır. Bu durumda 
botoks uygulamasını yenilemek gerekir. 
Fakat estetik cerrahide yapılan ameliyatlar 
kesin çözümler sunmaktadır.

SAÇ EKİMİN YILDIZI ABD VE TÜRKİYE

Dünya genelinde tüketiciler bakımlı ve genç 
görünmek için medikal estetik operasyon-
larına 2017 yılında da yoğun ilgi gösterdi. 
Ameliyata gerek kalmadan uygulanan ve 
hızlı sonuç veren medikal estetik ve cer-
rahi pazarı için dünya genelinde tüketiciler 

sırasıyla; dolgu, epilasyon, lazerle cilt yeni-
leme ve kimyasal peeling takip ediyor. 
Medikal estetik operasyonlarda Türkiye’ye 
yurtdışından talep de giderek artıyor. 
Medikal Estetik Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Yasemin Savaş, sektörün kalite 
ve fiyat açısından Avrupa’da birçok ülke-
den ayrıştığını söylüyor. 
Medikal estetiğin bir sağlık hizmeti oldu-
ğunu belirten Dr. Yasemin Savaş, “Medikal 
Estetik hem Türkiye’de hem dünyada, sağ-
lıklı bir yaşam için ihtiyaç haline geldi. Özel-
likle İstanbul, medikal estetik için Avrupa’nın 
önde gelen merkezlerinden biri oldu. Sektör 
olarak büyük yatırımlar yapıyoruz ve yük-
sek hizmet kalitesi ile farklılık yaratıyoruz. 
Avrupa ve Amerika’da estetik ve güzellik 
amaçlı botoks uygulamaları Türkiye’den 
yaklaşık üç kat daha pahalı. Bu da bizim için 
büyük avantaj.” diye konuştu.

EĞİTİMSİZ KİŞİLERE MEDİKAL ESTETİK 
YAPTIRMAYIN!

Dr. Savaş sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık 
turizminde oldukça başarılı rakamlar yaka-
lıyoruz. Örneğin 2016 yılında sağlık turizmi 
dışındaki turizm gelirlerinde yüzde 30 daral-
ma yaşanırken, sağlık turizminde yüzde 5’lik 
bir artış yaşandı. Medikal estetik sektörünün 
büyümesi, hem ekonomiye hem de istih-
dam artışına katkı sağlamış durumda. Tabii 
ki bunun yanında çok ciddi riskler de var. 
Merdiven altı yerlerde eğitimsiz kişiler, 
medikal estetik operasyonlar yapıyor. Bu tür 
yerler hem sağlık açısından hem de kayıt 
dışı olmasından dolayı sektöre oldukça zarar 
veriyor. Bu nedenle medikal estetik yaptı-
racak kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. 
Her şeyden önce yapılan yanlış işlemlerin 
insan sağlığı için çok ağır sonuçları olabilir.” 

2017 yılında 6 milyar Euro harcadı. Daha 
önce ABD’li bir ilaç firmasının CEO’su David 
Pyott’un “2018’e kadar sadece botokstan 
elde ettiğimiz gelirler 4 milyar dolara kadar 
çıkacak.” öngörüsü gerçekleşmiş oldu.
Son dönemde büyüyen Türkiye pazarı 
ise ISAPS (Uluslararası Estetik Plastik 
Cerrahlar Birliği) verilerine göre, dünyada 
cerrahi olmayan operasyonların en çok 
yapıldığı beş ülkeden biri. Saç ekimle-
rimde ise Türkiye, ABD ve Hindistan’dan 
sonra en çok işlem yapılan 3. ülke.
ISAPS verilerine göre en çok cerrahi 
müdahale olmadan yapılan operasyonların 
başında ilk sırada botoks geliyor. Botoksu 

 MEDIKAL ESTETIK YAPTIRILIRKEN  
NELERE DIKKAT EDILMELI?

  Medikal estetik, kolay ve avantajlı bir 
uygulama olduğu kadar, eğer dikkat 
edilmez ve bilinçli olarak yapılmazsa 
son derece ağır sonuçlara varabilen bir 
durumu içermektedir. Bu uygulamaları 
yapacak olan kimselerin, medikal estetik 
alanında uzman olan eğitimli kimseler 
olması önemli. Günümüzde bu konuda 
açılan birçok estetik merkezi ve kendisini 
medikal estetik uzmanı olarak tanıtan 
çok sayıda kişi var. Bu kişilerin gerçekten 
uzman olup olmadığını bilmek ve medikal 
estetik uygulamaları güvenilen estetik 
merkezlerinde yaptırmak en doğrusu.

  Bir kimse, medikal estetik uygulaması 
yaptırmaya karar vermişse, yaptıracağı 
işlem her ne kadar basit olursa olsun, 
estetik merkezini iyi seçmeli ve öncesinde 
bu konuda ciddi bir araştırma yapmalıdır.



HER SEKTÖRDE FARKLI BİR 
DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR
TEKNOLOJİNİN ETKİSİYLE SAĞLIKTAN   ULAŞTIRMAYA, TARIMDAN PERAKENDEYE 
KADAR PEK ÇOK SEKTÖR ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜMÜN EŞİĞİNDE. ELEKTRİKLİ OTONOM 
GEMİLER, OTONOM POD’LAR, NEREYE GİTTİĞINİZİ TAKİP EDEN DRONELAR VE 
SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL PROJELERİ İSE BUNLARDAN SADECE BİRKAÇI.

MUHABİR: SELİN AKGÜN

İ nsansız hava araçlarıyla ulaşım açısından zorlu yerlere kan ve ilaç gönderimi yapılabi-
liyor. Bu da sağlık sektörü açısından dünyanın her noktasına hizmet verebilme sürecini 

kolaylaştırıyor. Tarım sektöründe görüntü işleme ve yapay zeka yardımıyla istenmey-
en zararlı otların yok edilmesini hedefleyen teknolojilerin geliştirilmesi ise çiftçile-
rin tarlalarda çok daha verimli çalışabilmesine imkan sağlıyor. Elektrikli otonom 
gemiler, otonom POD’lar, nereye gittiğinizi takip eden dronelar ve sürücüsüz 
otomobil projeleri ise ulaştırma sektörünün geleceğine farklı bir ışık tutuyor.
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INTEL’IN AKILLI GÖZLÜK ATAĞI VAUNT

Intel, yeni akıllı gözlüğü Vaunt ile piyasaya 
adım atmaya kararlı. Vaunt’ta, özel ekranı 
olan bir başlık yerine sıradan plastik çer-
çeve kullanmayı tercih eden Intel, akıllı 
gözlüklere yeni bir tasarım anlayışıyla 
yaklaşıyor. Tıpkı Spectacles gibi 50 gram 
ağırlığında olan çerçevelerin camları ise 
numaralı ve numarasız olarak kullanılabili-
yor. Üstelik bu gözlükte kamera ekipmanı 
da bulunmuyor. Ancak gözlüğün gövde-
sinin içinde düşük güce sahip birinci sınıf 
lazer, bir işlemci, bir ivme ölçer, bir blueto-
oth çipi ve bir pusula bulunuyor. 
Intel’in yaptığı açıklamaya göre kullanılan 
lazer, sadece birinci sınıf bir lazerin en alt 
modelinin sahip olabileceği nitelikte düşük 
bir güç içeriyor. Üstelik bu lazer, görselleri 
400 x 150 piksel boyutunda siyah beyaz 
olarak gözünüze yansıtabiliyor. Vaunt’un 
bir sonraki modelinde mikrofon ekipmanı 
ve Alexa veya Siri gibi akılı asistanlara eri-
şim özelliği eklenmesi bekleniyor. Ancak 
Vaunt’un bu modelinde komutlar, kafa 
sallama gibi hafif hareketler üzerinden 
veriliyor. Burada Intel’in amacı gözlüklerin 
hayatınıza olabildiğince doğal bir şekilde 
uyum sağlaması.

COSA’NIN YENI NESIL ÜRÜNÜ

Akıllı termostat Cosa, yeni nesil ürünü 
ile öne çıkıyor. Ev sıcaklığının hem akıllı 
telefonlar üzerinden hem de internete 
gerek duymadan termostatın dokun-
matik ekranı üzerinden kolaylıkla 
kontrol edilmesini sağlayan Cosa, yeni 
nesil ürünü ile tasarımını da baştan 
aşağıya değiştirdi. 
Kullanıcısının tercihine göre hem 
duvara asılı, hem de masa üzerinde 
kullanılabilen ve pilli kullanım özelliği 
ile odadan odaya da taşınabilen Yeni 
Cosa, ilk kez 7-10 Şubat tarihlerinde 
gerçekleştirilecek ISK-SODEX fua-
rında kullanıcıyla buluştu. 2017 yılının 
sonlarına doğru duyurdukları Akıllı 
Enerji Monitörü ürününü kullanıcıları 
ile buluşturmaya hazırlanan Cosa, 
ürünü bu yılın Mart ayında kullanıma 
sunacak. 
Akıllı enerji monitörü çözümü ile de 
hanelerde enerji tüketen bütün alet-
lerden gelen veriyi raporlayıp, tüketi-
min kontrol altına alınmasını sağlaya-
cak olan Cosa, enerji kalitesini ve varsa 
tasarruf sağlanabilecek fazla enerji 
tüketimleri hakkında detaylı bilgiler 
sunacak. 

AKILLI GIYSI DOLABINIZ OLSUN 
ISTER MISINIZ?

LG Styler adlı elektrikli giysi dolabı 
hem buharlı temizleme yapıyor hem 
de giysilerinizin kırışıklıklarını gideri-
yor. Kıyafetlerdeki bakterileri ve kötü 
kokuları yüzde 99 oranında yok eden 
dolap, altı parça kıyafet alabiliyor. 
Dolabın mobil uygulaması ya da 
kapağındaki ekran üzerinden ceket, 
takım elbise, kot pantolon gibi farklı 
kıyafetler için özel ayarlar yapılabiliyor. 
Kablosuz internet bağlantılı dolap işi 
bittiğinde mobil uygulamayla kullanı-
cıya uyarı gönderiyor. Dolabın fiyatının 
ise 2-3 bin dolar civarında olacağı 
tahmin ediliyor.
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ZARARLI OTLARI YOK EDEN BIR      
TEKNOLOJI GELIŞTIRILDI

Blu River Technology, görüntü işle-
me ve yapay zeka yardımıyla sadece 

istenmeyen zararlı otların yok edilme-
sini sağlayan bir ürün geliştirdi. Zararlı 

otlarla mücadele için kullanılan kim-
yasal maddeler çevreye zarar veriyor, 
insan sağlığını etkiliyor ve gereğinden 

fazla kullanıldığı için de çiftçileri eko-
nomik zarara uğratıyor. Firmanın “gör 
ve püskürt” adını verdiği teknolojiyle, 

ilaçlama makinesi tarladaki bitkileri 
ayırt ederek sadece zararlı otlara ilaç 

püskürtüyor. Böylece gereksiz kimya-
sal madde kullanımının önüne geçili-

yor. Gör ve püskürt teknolojisiyle ilaç 
kullanımı yüzde 90’a kadar azaltılabili-
yor. Sistem, tarlada tespit ettiği otları 
ve bunların miktarını çiftçiye bildiriyor 
ve ilaç kullanım oranlarında değişiklik 

yapma imkanı sunuyor. 

FARKLI BIR SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBIL

Google’ın sürücüsüz otomobil projeleri 
üzerinde çalışan iki eski mühendisi, 

yeni bir sürücüsüz otomobil girişimi ile 
karşımızda. 2016 yılında Dave Fergu-

son ve Jiajun Zhu tarafından kurulan 
Nuro’nun ekibi daha önce Google, 

Waymo, Apple, Uber, Tesla ve GM gibi 
önemli firmalarda çalışmış kişilerden 

oluşuyor. 
Şehir içi teslimat konusuna odak-

lanmayı tercih eden Nuro, yolcuları 
değil paketleri taşıyacak. Kullanıcıları 

için günlük hayatı kolaylaştırmayı 
hedefleyen Nuro, ev alışverişlerinizi, 

kuru temizlemedeki giysilerinizi veya 
herhangi bir siparişinizi size teslim 

edecek. LIDAR teknolojisi, kameralar, 
radarlar ve sensörlerle donatılan Nuro 

R1, direksiyon, pedallar, sürücü koltuğu 
veya herhangi bir vites koluna sahip 
değil. Rotalarını düzenlemek ve veri 

toplamak için 6 adet sürücüsüz oto-
mobil kullanan Nuro, topladığı bilgiler 

R1 modelini geliştirmek için kullanıyor. 
Nuro, son olarak Kaliforniya eyaletin-
den gerekli izinleri aldı. Bu yıl kamuya 

açık yollarda test sürecine başlayacak.

 DÜNYANIN HER NOKTASINA KAN 
GÖTÜRÜLÜYOR

Rwanda’da hizmet sunan Zipline, 
insansız hava aracı (İHA) kullanarak 

acil kan ihtiyacı olan yerlere kan götü-
rüyor. Mobil uygulama, WhatsApp ya 
da SMS üzerinden gelen talebe göre 

ihtiyaç duyulan kan, tıbben güvenli bir 
şekilde sağlandığı dağıtım merkezinde 

hızlıca paketlenip İHA’ya yükleniyor. 
Kanın beklendiği yere otonom olarak 

giden İHA, kanı kırsaldaki sağlık mer-
kezine bırakıp geri dönüyor. Yapay 
zekanın daha da gelişmesiyle kan 

bankasından alınan kan, ulaşılması zor 
bölgelere dünyanın neresinde olursa 

olsun, hiç insan müdahalesi olmadan, 
otonom İHA aracılığıyla bırakabilecek. 
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KASIYERLIK TARIHE MI KARIŞIYOR?

Yapay zekanın öne çıkması, yakın 
gelecekte pek çok sektörü etkileye-
cek. İnsan gücüyle öne çıkan sektörler 
artık bireyden bağımsız bir şekilde 
yönetilebilecek. Perakende ve hızlı 
tüketim sektörleri, farklı alanlarda 
yapay zeka odaklı çalışmalara hız 
vermiş durumda. Örneğin; Amazon, 
Go adını verdiği fiziksel dükkanlarda 
kasiyer kullanmadan al ve çık türü bir 
alışverişe olanak sağlamaya çalışıyor. 
Dükkana giren müşteri, yapay zeka 
tarafından izlenecek ve raftan hangi 
ürünleri aldığı takip edilerek, müş-
terinin ödemesi gereken tutar daha 
önce oluşturduğu Amazon hesabından 
otomatik olarak düşülecek. Henüz test 
aşamasında olan bu sistem, kasaları ve 
kasiyerleri ortadan kaldırabilir. 

DUBAI’NIN OTONOM POD’LARI

Dubai, taşımacılıkta otonom drone 
taksilerin ardından son olarak otonom 
POD’ları tanıttı. Projenin hayata geçmesi 
ile kendi kategorisindeki mobil araçlar 
Dubai’de kullanıma açılacak. 10 kişilik 
yolcu taşıma kapasitesi olan POD’lar, 
İtalyan şirket NEXT Future Transportati-
on tarafından üretildi. Araçlar tek şarjda 
3 saat mesafe yol alabiliyor. Aracın tek-
rar şarj olması ise 6 saati buluyor. Her bir 
POD birbirine hareket halindeyken bile 
monte edilebiliyor. 
Şirket sözcüleri, birleşmenin 15-20 
saniye içinde gerçekleştiğini ve araçların 
birbirinden ayrılmasının 5 saniye gibi 
bir süreyi bulduğunu söylüyor. Şehir içi 
toplu taşımacılık sistemleri için faydalı 
olabilecek POD’lar saatte ortalama 20 
km gidiyor.  Bu arada araç içinde, yolcu-
ların cep telefonlarına indirdikleri uygula-
madan da içecek siparişi verip ödemeyi 
yine uygulamadan yapabilecekleri bir 
ortam yaratılıyor. Dubaili yetkililer, gele-
ceğin şehir içi toplu taşıma sistemlerinin 
hem elektrikli hem de otonoma dayalı 
olacağına inanıyor. 

 OTONOM GEMILER SEFERE ÇIKIYOR

Hollandalı firma Port-Liner’in yeni 
elektrikli otonom gemisi, ilk yolcu-
ğunu bu yaz Antwerp, Amsterdam 
ve Rotterdam arasında gerçekleşti-
recek. Kanalların Tesla’sı olarak anı-
lan gemi, 6 metre uzunluğunda pillere 
sahip. Üstelik bu piller Hollanda’nın en 
büyük enerji tedarikçilerinden biri olan 
Eneco’nun karbonsuz enerjisinden 
faydalanarak şarj ediliyor. Bu geminin 
kullanımıyla birlikte, nakliye için kullanılan 
yollardaki 23 bin tıra gerek kalmayacak. 
Ağustos ayında piyasaya sürülmesi 
beklenen gemi, 52 metre uzunluğunda 
6.7 metre genişliğinde olacak. 425 
tona kadar 24 nakliye konteynerini 
taşıyabilen bu gemilerden 5’ini ağustos 
ayında Hollanda açıklarında görme-
niz mümkün. Üstelik gemiler 15 saat 
boyunca çalışmalarına olanak sağla-
yan bir pil ömrü kapasitesine de sahip. 
Port-Liner, gemilerin daha geniş olan 
ikici turlarını ise bu yılın üçüncü çey-
reğinde tanıtmayı planlıyor. Şirket, her 
yıl 500 gemi inşa edecek kapasiteye 
ulaşmayı umuyor.
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BU DRONE NEREYE GITTIĞINIZI TAKIP EDIYOR

Kaliforniya merkezli bir girişim olan Skydio, yapay zeka 
destekli drone modeli ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 4 yıldır 

üzerinde çalışılan Skydio’nun R1 modeli, sahip olduğu yapay 
zeka teknolojisi sayesinde uçuş rotasını kendi kontrol edi-
yor. Kendi kendine uçabilen Skydio R1 modeli, herhangi bir 

kontrolcüye sahip değil. Karşısına çıkabilecek her senaryo-
da doğru manevra ve çekim açılarını hesaplayabilen Skydio 

R1, 4Kçözünürlüğünde çekim yapabiliyor ve belirlenen obje-
leri takip edebiliyor. Yapay zeka teknolojisini kullanmak için 

gövdesinde 13 adet kamera bulunduran Skydio R1, kame-
raları sayesinde gerçek zamanlı haritalama, yol planlama ve 
engellerden kaçınma gibi özelliklere de sahip. Gücünü daha 

çok sürücüsüz araçlarda kullanılan Nvidia Jetson TX1 işlem-
cisinden alan Skydio R1, insanların yanı sıra otomobiller veya 
ağaçlar gibi objeleri tanıyabilen bir yazılıma sahip. Skydio R1 

bir kontrolcüye sahip olmasa da iniş ve kalkışı mobil uygula-
ma yardımıyla kontrol edilebiliyor. Skydio R1’in mobil uygu-

lama kontrolleri ise oldukça sınırlı. Tek şarj ile 16 dakika-
lık uçuş süresi sunan Skydio R1, 64 GB’lik dahili depolamaya 

sahip. 40 km saat hızına ulaşabilen Skydio R1, 4K 30fps, 
1080p 60fps ve 1080p 30fps video kaydı yapabiliyor. Şu 

an için sadece ABD ve Kanada’da satışa sunulan Skydio R1 
modelinin fiyatı ise 2 bin 499 dolar. 

/SAĞLIK
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SATIŞ ŞAMPİYONU  
DUSTER ARTIK 
DAHA İDDİALI

DACIA’NIN SINIF LİDERİ MODELİ DUSTER, TÜMÜYLE 
YENİLENDİ VE ÜLKEMİZDE BAYİLERDEKİ YERİNİ ALDI. 
YENİ VERSİYON 100 DUSTER İLK KEZ İNTERNETTEN 

ONLİNE OLARAK SATIŞA ÇIKTI.
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süredir koruyan modeli Duster, tümüyle 
yenilendikten sonra ülkemiz pazarına sunuldu. 
Eylül 2017’deki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk 
gösterimi gerçekleştirilen model, evrim geçire-
rek tamamen yeni bir dış görünüme ve devrim 
niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir 
iç mekana sahip oldu. Yeni dış tasarım, otomo-
bilin güçlü karakterini vurgulayan daha belir-
gin hatlarıyla ön plana çıkıyor. Yeni Duster’ın iç 
mekanı ise müşterilerine kaliteli ve konforlu bir 
alan sunuyor. Araç; yeni modelle birlikte bir ilke 
de imza atıp, online olarak da satışa sunuluyor. 
Yüz müşteri, yeni Duster’ı, pazara sunulmadan 
önce avantajlı olarak satın alabilecek.

10 DUSTER’DAN 1’İNİ TÜRKLER ALIYOR

Dacia Duster ilk tanıtıldığı 2010’dan beri 
dünyada 2 milyon 306 bin 272 adet sattı. 
Türkiye’deyse toplam 92 bin 637 adet 
Duster satış gerçekleştirildi. Dünyada 
satılan her 10 Duster’dan biri Türkiye’de 
müşterilerle buluşuyor. Geçtiğimiz yıl EDC 
otomatik şanzımana kavuştuktan sonra 
satışlarda yaşanan yükselişin yeni modelle 
birlikte daha da artması planlanıyor.

GÜVENLİK SEVİYESİ YÜKSELDİ
4×2 ve 4×4 versiyonları bulunan Duster, aynı 
zamanda gerçek bir SUV’un konforunu ve off-
road becerisini bünyesinde barındırıyor. Ergo-
nomik olarak geliştirilmiş sürüş konumu, pratik 
iç mekan özellikleri ile Yeni Duster’da yolculuklar 
daha konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses 
yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarı-
ya azaltıyor. Yeni Duster, hem yolda hem arazide 
manevra kabiliyetini arttıracak bir dizi sürüş des-
tek ve güvenlik donanımları ile birlikte sunuluyor.

TUTUMLU MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni modelde 360° kamera, hız ayar ve sınırlayıcı, 
yokuş iniş destek sistemi (HDC), yokuş kalkış 
destek sistemi (HSA), elektrik takviyeli direksi-
yon, otomatik yanan farlar, eller serbest Dacia 
kart sistemi, otomatik klima, perde hava yastık-
ları, kör nokta uyarı sistemi alınabiliyor. 

Araçta 1.6 SCe 115 bg (4×2 ve 4×4) ve 1.2 TCe 125 
bg (4×2 ve 4×4) benzinli & manuel 1.6 SCe 115 bg 
motorunun bir LPG versiyonu da opsiyonel olarak 
mevcut. 1.5 dCi 90 bg (4×2) ve 1.5 dCi 110 bg (4×2 ve 
4×4) dizel motorları manuel vites seçeneği ile bir-
leşiyor. 1.5 dCi 110 bg 4×2 versiyonu EDC otomatik 
vites seçeneği de bulunuyor. Dacia’nın C segmenti 
SUV modeli yeni Duster Comfort ve Prestige olmak 
üzere iki donanım seviyesyle 70 bin 900 liradan 
başlayan fiyatlarla satılıyor En üst donanım olan 
dizel, otomatik fiyatıysa 105 bin TL’ye yükseliyor.
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ARAZI USTALARINI KISKANDIRIYOR

Fiyat/fayda oranı yeni versiyonda yükseltilen Duster, arazi koşullarında safkan 
araçları kıskandıracak bir yetenek sergiliyor. Doğru lastiklerle birlikte Duster’ın zorlu 
koşulda aşamayacağı engel neredeyse yok. Yeni Duster Türkiye tanıtımında Izmir 
Zeytinler’de hazırlanan zorlu parkuru Duster başarıyla tamamladı. Bunu 100 km’de 
ortalama 7 lt tüketimle başarması ise daha etkileyici. Ayrıca başarılı izolasyon saye-
sinde iç mekana ulaşan seslerin neredeyse yok edildiğinin üzerini çizmek gerekiyor.
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Otomotivde rekorlar birbiri ardına geliyor. Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi otomotiv sektörü 2017 yılını üretimde ve ihracatta 
tarihi rekorları kırarak kapattı.  Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 
verilerine göre; otomotiv üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 13 arta-
rak 1 milyon 674 bin adede ulaştı ve yaklaşık yarım asırlık Türk 
otomotiv sanayisi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak tarih 
yazdı. Yıl bitmeden 1 milyon barajını aşan otomobil üretimiyse 
2017 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 
18 artışla 1 milyon 121 adet olarak gerçekleşti. Türk otomotiv 
sanayinin yaptığı otomobil üretimi, son 10 yılda neredeyse 2 katı 
büyüme ile bir başka başarı olarak ön plana çıktı.

Otomarsan adıyla 1967 yılında kurulan ve aralıksız üretime devam 
eden Mercedes-Benz Türk, 85.000’inci otobüsünü banttan indir-
di. Türkiye’de üretilen her iki otobüsten birinde imzasını taşıyan 
şirket, geçtiğimiz yıl da Türkiye pazarında şehirlerarası otobüs 
pazarında geleneksel hale gelen liderliğini sürdürmeyi başardı. 
Mercedes, 2017 yılsonu itibarıyla sadece otobüs üretimine 460 
milyon euro yatırım yaptı. Banttan inen 85.000’inci otobüs olan 
yeni Tourismo ise Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Şirket 
ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana 50.000’nin üzerinde 
otobüsün ihracatını gerçekleştirdi. 3.400 çalışanın istihdam edildiği 
Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Travego, Tourismo, Conec-
to, Intouro ve Setra marka araçlar, dünyanın dört bir yanında 
70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye’de
 50 yılda 

85 bin
 otobüs

 üretti

Otomotiv
 rekordan

 rekora 
koşuyor
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Çek üretici Skoda’nın küçük ve başarılı modeli Fabia’nın kapsamlı bir 
makyajdan geçirilen yeni versiyonu Cenevre Otomobil Fuarı’nda gün 
yüzüne çıkacak. LED farları, 18 inç boyuta ulaşabilen jantları, yeni 
gösterge paneli ve yenilenen iç dekorasyonuyla Fabia daha iddialı hale 
gelecek. Aracın akıllı ayrıntılar felsefesi yeni modelde de devam ediyor. 
Depo kapağına monte edilmiş buz kazıyıcı yeni versiyonda lastik diş 
derinliği ölçecek şekilde geliştirilmiş. Yeni Fabia’da yapılan en radikal 
değişiklikse artık dizel motorların sunulmayacak olması. Araçta kul-
lanılacak TSI motorların güçleri 95-100 beygir arasında değişecek. 7 
Kademeli DSG şanzımansa en güçlü motor seçeneğinde alınabilecek. 
Yeni versiyonun Türkiye satışına ise bu yılın yaz aylarında başlanacak.

Audi’nin Amiral Gemisi, A8’in dördüncü nesli Yeni A8, sürüş dinamiz-
mi ve güvenlik sistemlerinin yanında yenilikçi teknolojileriyle de öne 
çıkacak. En prestijli ve konforlu yerin arka sağ koltuk olduğu otomo-
bilde, özellikle arka koltuktaki yolcuların rahatı için yakın geçmişte, 
konsept otomobillerde görülen özellikler hayata geçirildi. Bu özellik-
lerin başında, “Arka koltuk merkezi kontrol kumandası (Rear Seat 
Remote)” geliyor. Yeni Audi A8’in arka koltuğunda bulunan ve bir 
akıllı telefon boyutlarındaki dokunmatik kumanda ile arka koltuktaki 
yolcular ortam aydınlatmasından, bilgi-eğlence sistemine, koltuk-
ların masaj özelliğinden havalandırmaya kadar otomobilin birçok 
özelliğini kontrol edilebilecek. Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı 
üzerinde bulunan OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki 
uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak kullanılıyor. Aynı 
zamanda telefon konuşmaları da gerçekleştirilebiliyor.

Yeni Audi 
A8 tüm

 kontrolleri
 parmaklara

 bırakıyor

Yeni 
Skoda
 Fabia 
dizeli
 rafa 

kaldırdı
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Renault Trucks, 2019’da yeni elektrikli araç serisini satışa 
sunacağını açıkladı. Bu ürün grubu, elektrikli araçların gerçek 
taşımacılık koşullarında müşteriler ile test edildiği on yıllık bir 
deneyime dayanıyor. Şehir içi ve kentsel alanlarda kullanılmak 
üzere tasarlanan elektrikli kamyonlar, Normandiya, Fransa’daki 
Blainville-sur-Orne’deki Renault Trucks fabrikasında üretilecek. 
Dünyaca ünlü lojistik projelerinde tam elektrikli 12-16 tonluk 
çeşitli araçlarıyla gerçekleştirdiği testler, elektrikli kamyonların 
kullanım koşulları, batarya, şarj olanakları ve özel bakım gerekli-
likleri hakkında çok önemli bir alt yapı sağladı.

Ford’un yenilenen ticari modelleri Transit Custom ve Tourneo 
Custom Türkiye’de satışa sunuldu. Ford’un yeni 2.0L EcoBlue 
motoru ile donatılan Custom serisi iddiasını artırıyor. Yeni Transit 
ve Tourneo Custom’ın dinamik ve profesyonel ön görünümü, 
altıgen şekilli ızgarası ve yeni tasarım farlarıyla Ford’un en yeni 
binek otomobilleriyle aynı tasarım DNA’sını paylaşıyor. 105, 130 
ve 170 beygir güç sunan ve önceki motora göre yüzde 13’e varan 
yakıt ekonomisi sağlıyor. 170 beygirlik motorda otomatik şanzı-
man da alınabiliyor. Yeni Transit Custom 87.885 TL’den Tourneo 
Custom 115.845 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Renault’un
 elektrikli 
kamyonu

 2019’da
 yollarda 

Ford
 Tourneo

 ve Transit
 Custom

 yenilendi
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Hyundai, yeni SUV modeli Santa Fe’nin ilk resmi fotoğraflarını 
basınla paylaştı. Yeni Santa Fe, marka adına yepyeni bir sayfa 
açarak gerek tasarım gerekse konfor anlamında çıtayı daha 
da yükseltmeyi planlıyor. D-SUV sınıfının yeni oyuncusu 
Santa Fe, güncel Hyundai modellerinden esintiler sunarken 
markanın son tasarım dilinin bir üyesi olarak da öne çıkıyor. 
Gelişmiş konfor ve güvenlik donanımlarına sahip olacak yeni 
model, bu yılın ortasında satışa sunulacak.

Mercedes’in tümüyle yenilenen en küçük modeli A Serisi üst sınıf 
otomobilleri kıskandıracak gelişmiş özellikleriyle ilkbahar itibariyle 
pazara sunulacak. Otomobil, aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu 
ve krom süslemelerle meşale formlu gündüz farlarına sahip ince 
tasarımlı LED ön farlarıyla yenilikçi ön tasarım, dinamik ve son 
derece çekici bir görünüm sunuyor. Yeni A-Serisi, aynı zaman-
da “Mercedes me connect” teknolojisinde de yeni bir dönemin 
başlangıcı olan yenilikçi araç içi bilgi ve eğlence sistemi “MBUX - 
Mercedes-Benz User Experience” ile donatılan ilk Mercedes-Benz 
modeli konumunda. Bünyesinde barındırdığı yapay zekâ tekno-
lojisiyle öğrenme özelliğine sahip olan MBUX kişiselleştirilebiliyor 
ve kendini kullanıcı davranışlarına uyarlıyor. Yeni Mercedes-Benz 
A-Serisi; A 200, A 250 ve A 180 d olmak üzere ikisi benzinli ve biri 
dizel ilk etapta toplam üç motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Hyundai 
Santa Fe 

çok havalı 
geliyor
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En küçük
Mercedes
 ilkbaharı
 bekliyor
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2003 YILINDAKI SERBESTLEŞMEDEN SONRA SIVIL HAVACILIK ALANINDA HIZLA BIR YÜK-
SELIŞE GEÇEN TÜRKIYE, DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERILEN ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDI. 
HAVACILIK ALANINDAKI BÜYÜMEYLE BIRLIKTE, AVRUPA VE DÜNYADAKI EN ÜST DÜZEY 
TEŞKILATLARIN YÖNETIMLERINDE TÜRKIYE DE SÖZ SAHIBI OLDU.

SİVİL HAVACILIKTAKİ BAŞARISIYLA 
ÖRNEK GÖSTERİLEN TÜRKİYE, 
DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDU

MUHABİR: ZEKİ GÖKTÜRK
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SİVİL HAVACILIKTAKİ BAŞARISIYLA 
ÖRNEK GÖSTERİLEN TÜRKİYE, 
DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLDU

T ürk Sivil Havacılığı, her geçen gün büyümesini sürdürüyor. 2003 yılındaki serbestleşmeden 
sonra, hızlı bir yükselişe geçen Türk Sivil Havacılığı, emniyet ve güvenlik konularında da büyük 

aşama kaydetti. Bu kapsamda 2003 yılından bu yana 454 yasal düzenleme yapıldı. Türkiye, sivil hava-
cılık güvenliğiyle ilgili kritik konularda uluslararası mevzuata uyumluluk oranını yüzde 93’e yükseltti. 
Bir yandan sektörün büyümesinin önü açılırken, bir yandan da emniyet ve güvenlikte pozitif yönlü 
gelişme sağlandı. Örneğin, 2003 yılında sivil havacılık sektöründeki işletmelere toplam 568 denetim 
yapılırken, 2016 yılı sonu itibarıyla bu sayı 4 bine ulaştı. 
2008 yılında Avrupa ülkelerinin SAFA puanı 0.66 iken, bu rakam 2016’da 0.52’ye inmiştir. Türkiye’nin ise 
2008’de 0.79 olan SAFA puanı 2016’da 0.39’a inerek ortalamanın üzerinde bir performans göstermiştir. 
Yakalanan ivme ile birlikte Türkiye, hava ulaştırma anlaşmalarındaki yükselişini de sürdürmektedir. 
Gerçekleştirilen 474 müzakere ile 81 olan Hava Ulaştırma Antlaşması sayısı 169’a yükselmiştir. Frekans 
ve nokta hakkı sayısı ise 10 kattan fazla artış kaydetmiştir. Söz konusu müzakerelerin 200’den fazlası 
Türkiye’nin ev sahipliğinde uluslararası havacılık konferanslarında gerçekleştirilmiştir. 
ICAO’ya üye 191 ülkenin 169’u ile ikili havacılık anlaşması bulunan Türkiye, 13 yıl önce hava taşımacılığında 
ICAO ülkeleri arasında 30. sırada yer alırken, bugün 10. sıraya yükselmiştir. 
Sivil havacılık alanında yapılan atılımlar, bugün dünyaya örnek teşkil etmektedir. Uluslararası arenada gösterilen 
başarı ve gayretler neticesinde Türkiye, uluslararası sivil havacılık alanında Avrupa Sivil Havacılık Konferansı 
(ECAC), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) gibi kurumlarda üstlendiği birçok üst 
düzey görevin yanı sıra son olarak 2016 yılında Dünya Sivil Havacılık Örgütü ( ICAO) Konsey üyeliğine seçilmiştir.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI’NDA 300’E YAKIN MÜŞTERİ İŞLEM MERKEZİ (MİM) İLE 
SEKTÖRDE HER ZAMAN İLKLERE İMZA ATAN CK BOĞAZIÇİ ELEKTRİK, TÜRKİYE’NİN 

LİDER BİLGI VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERI ŞİRKETİ TÜRK TELEKOM’UN İNTERNET 
ÜRÜNLERİNİ DE TEK NOKTADAN TÜKETİCI İLE BULUŞTURACAK.
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CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK 
MÜŞTERİ İŞLEM MERKEZLERİNDE, 

TÜRK TELEKOM ÜRÜNLERİ DE
SUNULACAK
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E nerji ve telekom sektörlerinin lider 
şirketleri CK Boğaziçi Elektrik ile Türk 

Telekom, tüketicilerin hayatını kolaylaştır-
mak adına ortak bir adım attı. CK Boğaziçi 
Elektrik’in İstanbul Avrupa Yakası’nda NKolay 
ve Pratik İşlem bayileri ile iş birliğine giderek 
oluşturduğu ve sayıları 300’e yaklaşan Müş-
teri İşlem Merkezi (MİM) bundan sonra Türk 
Telekom internet ürünleri ile de müşterilerine 
hizmet verecek.
CK Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom 
tarafından 31 Ocak 2018’de lansmanı 
yapılan ve iki aşamadan oluşan iş birliği-
nin ilk adımında; tüketiciler MİM’lerden 
elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra internet 
ürünlerine de ulaşabilecek. Bir süre sonra 
ise Türk Telekom ve CK Boğaziçi Elektrik, 
serbest tüketici kapsamına giren, yani 
ayda 75 TL’nin üzerinde elektrik tüketen 
abonelere ortak kampanya ile özel ürün-
ler ve paketler de sunacak. Tüketici, elek-
trik ve internetle ilgili her türlü hizmeti 
MİM’lerden alırken abonelik, fatura 
ödeme, kampanyalardan yararlanma gibi 
hizmetlere de aynı noktadan ulaşabilecek.

BAKAL: GÜVENLİ İŞLEM MERKEZLERİYLE 
HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Toplantıda yaptığı konuşmada başta İstanbul 
Avrupa Yakası olmak üzere toplam 4,5 milyon 
elektrik tüketicisine hizmet verdiklerini dile 
getiren CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü 
Halit Bakal, “Yaklaşık 1,5 milyon müşterimiz 
sayıları 300’e yakın Müşteri İşlem Merkezi 
(MİM) üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. 
NKolay ve Pratik İşlem iş birliği ile oluşturulan 
bu noktalarda tüketicilerimiz güvenli bir şekil-
de ödeme yaparken CK Boğaziçi Elektrik’in 
avantajlı tarife ve kampanyalarından yarar-
lanabiliyor. Yetkili ödeme noktalarında elek-
triğin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlara ait 
fatura ödeme, para transferi ve benzeri diğer 
işlemleri tek çatı altında toplanmış durumda. 
Enerji sektöründe her zaman ilklere imza atan 
yenilikçi yapısı ile öne çıkan CK Boğaziçi Elekt-
rik, şimdi de Türk Telekom’la iş birliğine gidiyor. 
Attığımız bu adımla tüketicilerin hayatını daha 
da kolaylaştırıyor olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

DOANY: TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE BAĞLAMAK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Toplam 40,5 milyon abone ile Türkiye’nin 
lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi 
Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany, 

yanıt veren şirket olduk. Evde internetin 
yaygınlaşması amacıyla 4 Mbps’ye kadar 
Limitsiz 20 GB internet paketini vatan-
daşlarımıza oldukça erişilebilir fiyatlarla 
sadece 14,90 TL’ye sunduk. Ayrıca, toptancı 
şapkamızla bu paketi diğer internet servis 
sağlayıcı şirketlere hiçbir kâr koymadan 
sunduk ki onlar da müşterilerine benzer 
fiyatta önerebilsinler. Ek olarak, Türk Tele-
kom’un nesnelerin interneti (IoT) alanında 
en önemli değer yaratabileceği alanlardan 
birini enerji sektörü olarak görüyoruz ve CK 
Boğaziçi Elektrik ile başladığımız iş birlikleri 
sayesinde önümüzdeki on yılda talep ve arz 
arasında olabilecek dengesizlikleri ortadan 
kaldırma anlamında önemli sinerjiler ve 
fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyoruz. 
Son olarak, CK Boğaziçi Elektrik ile daha 
fazla tüketiciyi internet dünyasının nimetleri 
ile buluşturmak amacıyla iş birliğine gitme-
kten ve tek noktadan tüketicilerin en temel 
ihtiyaçlarından olan elektrik ve internet 
ürünlerini sunabilmekten büyük heyecan 
duyuyoruz. İleride tüketicilerin faydasına ve 
de ülkemizin kalkınmasına yol açacak yeni iş 
birlikleri yapmaya devam edeceğiz.” 

HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAK

Bu arada yüksek müşteri memnuniyetini 
hizmetlerinin odak noktasına koyan CK 
Boğaziçi Elektrik ve Türk Telekom, iş birliği 
çerçevesinde öncelikle tüm MİM’lerdeki 
çalışanlara yeni süreç ile ilgili özel eğitim 
verdi. Uçtan uca hizmet anlayışı ile zengin 
bir içeriğe sahip mükemmel bir müşteri 
deneyimi yaşatacak yeni sistem çerçe-
vesinde Türk Telekom’un yüksek talep 
gören 14,90 TL’lik 4 Mbps’ye kadar limitsiz 
20 GB internet paketi başta olmak üzere 
kampanyalı ve kampanyasız internet 
ürünlerinin satışı başladı. İş birliğinin ileriki 
dönemlerinde internet dışı ürünler de 
kapsama dâhil olacak. CK Boğaziçi Elektrik 
MİM’lerinde verilecek yeni hizmetlerle ilgili 
tüketiciden herhangi bir ad altında ekstra 
bir ücret alınmayacak.

Türkiye’de internet penetrasyonunun 
yüzde 48, Avrupa’da ise yüzde 72 seviye-
sinde olduğunu hatırlatarak CK Boğaziçi 
Elektrik ile olan iş birliği hakkında şu 
açıklamalarda bulundu:
“Türk Telekom olarak ana hedeflerimiz 
arasında Türkiye’deki internet penetra-
syonunu artırmak ve de ülkemizin her 
noktasında internet kullanımının eşit 
seviyelerde olmasını sağlamak yer alıyor. 
Ancak bu sayede, Türkiye için sürdürülebilir 
bir kalkınma yaratabilir; ülkemizi geleceğe 
bağlayarak dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasında yer almasını sağlayabiliriz. Bu 
hedef ve bilinçle, Sayın Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın 
Mart ayında Kars’ta başlatmış olduğu 
‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine ilk 

NKolay ve Pratik İşlem iş birliği oluşturulan MİM’lerde ilk etapta 
internet ürünlerinin satışı yapılacak. İkinci etapta ise internet 
ve elektrik hizmetine yönelik ortak ürünleri içeren kampanya-
lar da gündeme gelecek. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını tek 
noktadan adresleyebilmeyi amaçlayan ve Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde, 14,90 TL’den başlayan 
cazip internet paketleri tüketicilere ulaşacak.
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VODAFONE TÜRKİYE, 2016/17 MALİ YILINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA 600 EVİN BİR YILLIK 
ELEKTRİK İHTİYACI KADAR TASARRUF ELDE ETTİ. E-FATURAYI TERCİH EDEN VODAFONE’LULA-
RIN ARTIŞI VE ATIK FATURA UYGULAMALARI SAYESİNDE 1,67 MİLYON TON KAĞIT KULLANIMININ 

ÖNÜNE GEÇİLEREK 28 BİN 515 AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ. 

VODAFONE TÜRKİYE, 
4 MILYON TL’YI AŞKIN 
ENERJI TASARRUFU

SAĞLADI

V odafone Türkiye; 2016/17 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, 
ekonomik ve etik konulardaki uygulamalarını ve elde ettiği 

performansı paylaştığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapora 
göre, ilgili mali yılda ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi çalışmalarıy-
la toplam 1,35 milyon kWh tasarruf sağlanarak 600 evin bir yıllık 
elektrik ihtiyacı kadar tasarruf elde edildi. Diğer yandan, e-fatu-
rayı tercih eden faturalı Vodafone’luların oranı mobilde yüzde86’ya, 
sabitte yüzde31’e yükseldi. Atık faturalar ve e-fatura uygulamaları 
sayesinde toplam 1,67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek 
yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesi önlendi. Böylece 130 aracın bir 
yılda atmosfere bırakacağı karbondioksidin uzaklaştırılması sağlandı. 
Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında gerçekleştirdiği enerji tasa-
rrufu çalışmalarıyla toplam 4 milyon TL’yi aşkın tasarruf elde ederken, 
son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleri ile sağladığı toplam tasarruf değeri 
yaklaşık 60 milyon TL’ye ulaştı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:
“Vodafone Türkiye olarak, daha iyi bir bugün yaşamaları ve daha iyi bir 
yarın inşa etmeleri için herkesi birbirine bağlıyoruz. Vodafone Grubu’nun 
2016 yılı başında yayınladığı ‘Sürdürülebilir İş’ stratejisini, bir grup şirketi 
olarak yol haritamız kabul ediyor, sürdürülebilirlik plan ve hedeflerimizi bu 
strateji odağında geliştiriyoruz. Sürdürülebilir iş stratejimizin merkezinde, 

2025’e kadar ‘Kadının Güçlendirilmesi’, ‘Enerji İnovasyonu’ ve ‘Gençlerin 
Becerileri ve İstihdamı’ olarak belirlediğimiz üç önemli küresel dönüşüm 
hedefi yer alıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu üç 
temel hedefin her biri, müşterilerimize ve geniş ölçekte topluma anlamlı 
sosyoekonomik fayda sağlama potansiyeli taşıyor.” 

20 İLDE 22 BİNİ AŞKIN KADINA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Vodafone, dünyada ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışma-
larını 2016/17 mali yılında da sürdürdü. Vodafone Grubu’nun Mart 2017’de 26 
ülkede birden başlattığı, kariyerine belli sebeplerle ara vermiş kadın profesyo-
nelleri iş hayatına geri kazandırmayı amaçlayan, dünyanın en büyük işe alım 
programı “ReConnect” ile 3 yılda bin kadına ulaşılması hedefleniyor.
Diğer yandan Vodafone Türkiye, teknoloji fonksiyonundaki kadın çalışan 
oranını artırmak amacıyla mühendislik fakültelerinde üçüncü sınıfta 
okuyan genç kadınlara yönelik 2016 yılında hayata geçirdiği “Teknolo-
jide Kadın Staj Programı” ile öğrencilere Vodafone bünyesinde 6 aylık 
iki staj yapma imkânı tanıyor. Vodafone Türkiye›de kadın çalışan oranı 
ise yüzde43’e ulaşmış bulunuyor.
Vodafone Türkiye ayrıca, kadınları iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla 
tanıştırarak onların çalışma hayatına katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini 
artırmak hedefiyle başlattığı “Girişimcilikte Önce Kadın Programı” ile 20 ilde 



240 danışmanla 22 bini aşkın kadına girişimcilik, 
iletişim becerileri, mali mevzuat, dijital ve mobil 
teknolojiler ile pazarlama eğitimleri verdi.

VERİ BAŞINA TÜKETİLEN ENERJİDE YÜZDE 
48 AZALMA SAĞLANDI

Vodafone Türkiye, 2016/17 mali yılında baz 
istasyonlarında da enerji inovasyonuna yönelik 
önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Şirket, iklimlen-
dirme ekipmanlarına harcanan enerji miktarını 
düşürmek ve daha verimli duruma getirmek için 
baz istasyonları sahalarında yer alan yaklaşık 385 
eski klimayı yeni nesil klimalarla değiştirdi ve 434 
baz istasyonu sahasında doğal havalandırma 
sistemine geçti. Ayrıca, şebekesindeki 2 bin 62 
baz istasyonunda yer alan eski haberleşme 
ekipmanlarını yenileriyle değiştirdi. 2016/17 mali 
yılında 1.350’nin üzerinde baz istasyonu sahasın-
da jeneratör ve enerji yedekleme sistemlerinin 
uzaktan kontrolü amacıyla M2M teknolojilerinin 
entegrasyonlarını tamamlayan Vodafone Türkiye, 
bir önceki yıla göre 2016/17 mali yılında ağlarında 
taşınan toplam veri başına tüketilen ener-
jide yüzde48’lik azalma sağlandı.

IOT MOBİL BAĞLANTI BAZININ YÜZDE 
65’İNDEN FAZLASINDA SERA GAZI EMİSYO-
NUNDA AZALMA GERÇEKLEŞTİ

Vodafone Türkiye, Vodafone Akıllı Köy, IoT 
çözümleri ve Akıllı Şehir uygulamalarıyla da 
enerji inovasyonu hedefine katkı sağladı. Voda-
fone Akıllı Köy projesiyle tarımsal maliyetlerde 
ortalama yüzde20 azalma, üretimde artış 
sağlamayı hedefleyen şirket, IoT mobil bağlantı 
bazının yüzde65’inden fazlasında sera gazı 
emisyonlarına yönelik azaltıcı önlemlere destek 
veriyor. Diğer yandan, Vodafone IoT teknoloji-
sinin kullanıldığı Akıllı Kavşak çözümleriyle yakıt 
tüketiminde ortalama yüzde6 azalma, Akıllı 
Atık Yönetimi çözümleri sayesinde yüzde30'a 
varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlanıyor. Akıllı 

Prensipleri (WEPs) ve BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin 10 ilkesi (UNGC) doğrul-
tusunda hazırlanan Vodafone Türkiye 7. 
Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin Kasım 
2015›te Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne (BMKİS) gönüllü imzacı 
olmasını takiben yayımladığı ikinci “İlerleme 
Bildirimi” niteliğini taşıyor ve BMKİS’in 10 
ilkesine yönelik uygulamaları ve Birleşmiş 
Milletler’in ana hedeflerine verdiği desteği 
içeriyor.

Otopark çözümleriyle araç sahipleri otoparkların 
doluluk oranını uzaktan gerçek zamanlı takip 
edebilirken, Vodafone IoT teknolojileriyle taksi ve 
belediye otobüslerinin konumu, yakıt tüketimi, 
rölantide kullanımı, kullanıldığı mesafe, sürücü 
davranışları gibi detaylar izlenebiliyor.

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ’NE 
YÖNELİK İKİNCİ “İLERLEME BİLDİRİMİ”   
NİTELİĞİ TAŞIYOR

GRI Standartları, BM Kadının Güçlenmesi 
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DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LİDERLERİNİ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN VE 2008‘DEN BU YANA DEVAM 
EDEN VODAFONE DISCOVER GENÇ YETENEK PROGRAMI‘NDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR. MART 

ORTASINA KADAR SÜRECEK BAŞVURULAR SONUCUNDA EN AZ 40 GENÇ YETENEK, VODAFONE 
TÜRKİYE‘DE TAM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKÂNINA SAHİP OLACAK.
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M evlana Kalkınma Ajansı olarak, 
kurulduğumuz 2009 yılından bugü-

ne kadar Konya ve Karaman’ın rekabet 
gücünün artırılması, bölgeler arası gelişmiş-
lik farklarının azaltılması, bölgemizin yurt 
içinde ve yurt dışında yatırımcılara tanıtıl-

ması amacıyla uygulamış olduğumuz mali 
ve teknik destek programları ile bölgeye 
2017 yılı rakamları ile 160 milyon TL’nin üze-
rinde destek sağlayarak eş finansman ile 
birlikte yaklaşık 293 Milyon TL’lik bir yatırımı 
harekete geçirmiş durumdayız.

Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi 
Projesi, Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi 
Projesi, Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi 
Projesi, Karaman İşgem Kurulma Projesi, 
Karaman Belediyesi Turizm Bilgi Merkezi 
Projesi, Karaman Fuar ve Kongre Merkezi 
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KONYA-KARAMAN BÖLGESI’NE
DESTEKLERİMİZ SÜRÜYOR
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LProjesi ve Taşeli Bölgesi Su Sporları ve 

Doğa Turizmi Projesi gibi bölge için büyük 
önem arz eden projeler de yine ajansımızın 
desteği ile hayat bulmuştur. 
2018 yılında da kar amacı güden 
işletmelere yönelik “Odak Sektörler Mali 
Destek Programı” ve kar amacı gütme-
yen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 
da “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı” bileşenleri olmak üzere iki 
başlık altında bölgeye 25 milyon TL’lik 
Mali Destek, 12 milyon TL’lik Güdümlü 
Proje Desteği, 1 milyon TL’lik Fizibilite 
Desteği, 1 milyon TL’lik Teknik Destek 
olmak üzere toplam 39 milyon TL des-
tek sağlamayı hedefliyoruz. 
15 milyon TL bütçeli “Odak Sektörler 
Mali Destek Programı” çerçevesinde 
ajansımız tarafından Konya’da, savunma 
sanayii, tıbbi alet üretimi ve raylı sistemler 
sektörüne yönelik projeler, Karaman’da 
ise tarım makinelerinin imalatına, ağaç ve 
orman ürünlerinin işlenmesine, kâğıt ve 
kâğıt ürünlerinin imalatına, Karaman için 
büyük öneme sahip olan elmanın kuru-
tulmasına, işlenmesine, depolanmasına 
yönelik projeler kabul edilecektir. 

KARAMAN GUYMAĞI DA DESTEKLENECEK

Bununla birlikte Karaman’ın önemli yerel 
ürünlerinden Karaman Guymağı, Divle 
Obruğu Tulum Peyniri, Ermenek Helvası vb. 
yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması-
na yönelik projeler de ajansımız destekleri 
kapsamında yer alacaktır.
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Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yöne-
timler, üniversiteler, özel idareler, odalar 
ve borsalar, teknoloji geliştirme bölgeleri, 
organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, 
kooperatifler ve birliklerin proje başvuru-
sunda bulunabileceği ve ajansımız tarafın-
dan 10 milyon TL bütçe ayrılan “Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” 
kapsamında ise turizme yönelik doğal, 
tarihi ve kültürel varlıkların altyapılarının 
geliştirilmesi ve iş ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesi konuları önceliklerimiz 
arasında yer almaktadır. 
Bu kapsamda bölgede yer alan Çatal-
höyük, Kilistra, Eflatunpınar, İvriz Kaya 
Anıtı, Değle Ören Yeri, Binbir Kilise, Taşkale 
gibi önemli arkeolojik merkezler, İncesu 
ve Manazan Mağaraları gibi doğal alan-
lara yönelik olarak hazırlanan projeler 
ile elektronik satış salonu, laboratuvar 
kurulması, ihracatı geliştirme merkezi, 
sertifikasyon merkezi, ticari pazarlama 
merkezi, girişimcilik merkezi, özel kuluçka 
merkezi ile öğrencilerin, öğretmenlerin, 
tasarımcıların ve mühendislerin bir araya 
geldiği maker atölyeleri kurulmasına 
yönelik altyapı projeleri ajansımızca des-
teklenecektir.
Ajans olarak, bir yandan yürütmüş 
olduğumuz mali ve teknik destek pro-
gramları ile bölgemizin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve turistik açıdan gelişimine 
katkı sağlamayı amaçlarken bir yandan 
da Konya ve Karaman Yatırım Destek 
Ofislerimiz aracılığı ile “Tek Durak Ofis” 
anlayışı doğrultusunda “ücretsiz” olarak 
verdiğimiz yatırımcılara rehberlik etme, 
işletme kurma süreçlerine yardımcı olma, 
kurumlarla olan bağlantıları kolaylaştır-
ma, izin ve ruhsatlandırma süreçlerini 
koordine etme gibi hizmetlerimizle böl-
gemize yatırımcı çekmek üzere çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.

"Uygulamış olduğumuz 
mali ve teknik destek prog-
ramları ile bölgeye 2017 yılı 
rakamları ile 160 milyon 
TL’nin üzerinde destek sağ-
layarak eş finansman ile 
birlikte yaklaşık 293 Milyon 
TL’lik bir yatırımı harekete 
geçirmiş durumdayız."



Hafifçe 
yaralamak (argo)

Çöğüncek

Uygun, yerinde 
sayılan

Olmamış 
meyve

Yat limanı

Korunmuş olma 
durumu

Güvenlik 
güçlerinde en 
küçük birlik

Yabancı

Din kurallarını 
ve pratiklerini 
toplayan kitap

Lakin

Derviş hırkası

Tehlikeli, 
sarp ve 
zor geçit

Yapı

Yatılı, 
geceye özgü

Kırmızı

Yavaş, ağır

Rütbesiz 
asker

Paraca durumu 
bozuk olan kimse

Toprak eşelemek 
için bir tür araç

İlahi kaynaktan 
gelen rahmet, 
bereket

Havas karşıtı

İlave

Gelecek

Yiğitlikten söz 
eden şiir ya da 

destan

İslam Ansiklopedisi
(kcs.)

Sıvı Kristal Ekran
(ksc.)(ing.)

Uygun, yerinde, 
denk

İslam İşbirliği 
Teşkilatı (ksc.)

Pencere

Yemin

Bir kimsenin 
egemenliğini 

tanıma

Özensiz, gelişigüzel 
payılmış

Metali tel 
durumuna getiren 

araç

Bir tür basım 
makinesi

Bir binek hayvanı

Alkol

Merasim

Su

Tükürme yollu 
hakaret sesi

Yarışma ödülü 
ayaklı kap

Arak

Kumarda ortaya 
sürülen para

Kendisine 
inanılan kimse

Kısaca
"retweet"

Kotlet

Güve ilacı, aspinik

Bazen, kimi vakit

Canlandırıcı

Genişlik

Bir nota

1962 Kars 
doğumlu resimdeki 
Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme 
Bakanımız

Kas

Az önce, daha 
şimdi, yeni

Sıkıştırılacak 
parça ile somun 
arasına konan 

küçük delikli pul 

Galyumun simgesi

Bir Küba dansı

İletişim ortamı

Kur'an surelerini 
oluşturan her bir 

kısım

Peru para birimi

Fena değil 
anlamında 

bir söz
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Yüce, 
ulu, 

yüksek
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