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FİBER AĞ UZUNLUĞUMUZ 
TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNİ 
33 KEZ DOLANIYOR

TÜRK DENİZCİLİĞİNİN
 BÜYÜKLÜĞÜ 18 MİLYAR

 DOLARI AŞTI

DEMİRYOLLARINA 133 MİLYAR 
LİRALIK DEV YATIRIM

127 BİLİM İNSANI 
TEKNOLOJİ ÜRETMEK

 İÇİN TÜRKİYE’YE GELİYOR

ANTALYA, INSTAGRAM’DA 
TÜM DÜNYAYI GERİDE BIRAKTI!

FACEBOOK VE INSTAGRAM’A 
ALKOL VE SİGARA SINIRLAMASI!
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU VE 
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN 
VERİLERİNİ DERLEYEN SERBEST 
TELEKOMÜNİKASYON İŞLETMECİLERİ 
DERNEĞİ ÜLKEMİZİN FİBER AĞ 
UZUNLUĞUNUN 355.028 KM’YE 
ERİŞTİĞİNİ PAYLAŞTI. 

F iber optik, insanın saç teli kalınlığında ve çok hassas 
üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi 

prensibiyle çalışan bir sistem. Fiber optik kablolar, iletimi ışık 
hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştiriyorlar. Bu 
yönleri sebebiyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmış 
durumdalar. İnternetin bu kadar vazgeçilmez olduğu günümüzde 
fiber ağlar çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple ülkelerin 
gelişmişliğindeki önemli kriterlerinden biri de artık, sahip olunan 
fiber ağ uzunluğu olarak gösteriliyor. 

Peki, yıllardan bu yana fiber alt yapı yatırımlarına büyük 
önem verilen ülkemizde fiber ağ uzunluğu ne kadara ulaştı? 
Son rakamlara göre, fiber ağ uzunluğumuz 355 bin kilometreyi 
aşmış durumda ki bu da ülkemizin çevresini 33 kez dolanan 
bir uzunluğa eriştiğini gösteriyor. Fiber alt yapı uzunluğu, 
uzunluğun artması için yapılan yatırımlar ve hedefler bu 
sayımızın kapak konusunda ayrıntıları ile ele alındı. Detayları 
kapak sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 

İletişim, ulaştırma ve teknoloji alanlarında ilgi çekici 
haberlere yer verdiğimiz bu sayımızla sizleri baş başa 
bırakıyoruz. 

Hoşçakalın... 

ÜLKEYİ 33 KEZ                                  
DOLANAN FİBER AĞIMIZ VAR!
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TEKNOLOJİ

24

DEMİRYOLLARI

16

DEMİRYOLLARINA 
133 MİLYAR LİRALIK
DEV YATIRIM

127 BİLİM İNSANI 
TEKNOLOJİ ÜRETMEK
İÇİN TÜRKİYE’YE GELİYOR

TÜRK DENİZCİLİĞİNİN
 BÜYÜKLÜĞÜ 18 MİLYAR
 DOLARI AŞTI

BAKAN TURHAN: “SEKTÖRÜN 
SERBESTLEŞTİRİLMESİ 
UYGULAMALARININ HAYATA 
GEÇİRİLMESİ NOKTASINDA 
ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK. BU 
KAPSAMDA DEMİRYOLLARINA 133 
MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK.”

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMALARIN GELİŞMESİ 
ADINA BAŞLATTIKLARI PROGRAMIN 
SONUÇLARINI AÇIKLAYAN BAKAN 
VARANK, 98’İ TÜRK OLMAK ÜZERE 
127 KİŞİNİN PROJE KAPSAMINDA 
BULUNACAĞINI BELİRTTİ. ÜSTÜN 
ZEKÂLI OLAN BU KİŞİLER, YÜKSEK 
MAAŞLAR KARŞILIĞINDA TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMALAR YAPACAK.

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE’DE 
DENİZCİLİĞİN EKONOMİK 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 18 MİLYAR 
DOLARI AŞTIĞINI VE SEKTÖRÜN 
1 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM 
SAĞLADIĞINI BELİRTTİ.

ALTERNATİF İŞLETMECİLERİN TOPLAM FİBER UZUNLUĞU 73.006 KM 
İKEN TÜRK TELEKOM’UN 282.022 KM FİBER ALTYAPISI BULUNUYOR. 
355.028 KM UZUNLUĞUNDAKİ FİBER ALTYAPININ 157.068 KM’Sİ 
ERİŞİM (ŞEHİR İÇİ) AMAÇLI KULLANILIYOR.
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YAŞAM

30

ANTALYA, INSTAGRAM’DA TÜM DÜNYAYI GERİDE BIRAKTI!
ÜLKEMİZİN TURİZM CENNETİ ANTALYA, INSTAGRAM ÜZERİNDEN 20 MİLYON 

PAYLAŞIMA ULAŞARAK, BU PLATFORM ÜZERİNDEKİ EN POPÜLER ŞEHİR OLDU. 

FACEBOOK VE INSTAGRAM’A 
ALKOL VE SİGARA 
SINIRLAMASI!

UZAY ÇÖPLERİ İÇİN 
GERİ DÖNÜŞÜM 
İSTASYONU KURULACAK

POPÜLER SOSYAL MEDYA 
PLATFORMLARI FACEBOOK VE 
INSTAGRAM, ALKOL VE SİGARA 
REKLAMLARINA YÖNELİK 
KISITLAYICI YAPTIRIMLARA 
HAZIRLANIYOR.

GATEWAY EARTH İSİMLİ BİR 
ARAŞTIRMA TOPLULUĞU, 
2050 YILINDA UZAY ÇÖPÜ 
TEMİZLEME İSTASYONUNU UZAYA 
GÖNDERMEYİ PLANLIYOR.
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SOSYAL MEDYA

28

32
ÇOCUKLARDA 
EKRAN BAĞIMLILIĞINI
ÖNLEMENİN 8 YOLU
TELEVİZYON, CEP TELEFONU, 
TABLET GİBİ ELEKTRONİK 
ALETLER  ASLA ÇOCUĞUN 
OYALANMASI İÇİN TERCİH 
EDİLEN OYUNCAKLAR VEYA 
SORUN ÇÖZÜCÜLER OLMAMALI.

SAĞLIK

34
GÜVENLİK
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ELEKTRONİK SERTİFİKA 
SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu, 2019 yılının ilk çeyreğine ilişkin 
Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. 
“Türkiye Elektronik Haberleşme 
Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri”ne 
göre e-imza sertifika sayısı 3 mil-
yon 452 bin 307’ye yükseldi. Mobil 
imza sertifika sayısı ise 569 bin 
760›a ulaştı. Toplamda 4 milyon 22 
bin 67 sertifika oluşturuldu. 2018 
yılının son çeyreğine oranla e-imza 
sertifika sayısında % 5,8 artış, mobil 
imza sertifika sayısında ise % 2,8 
yükseliş gerçekleşti.

SAHTE FACEAPP 
UYGULAMALARINA DİKKAT

FaceApp uygulamasına gösterilen ilgi, hızlı ve 
kolay yoldan para kazanmak isteyen dolandırı-
cıların ilgisini çekti. Çeşitli yüz değiştirme filtrele-
ri sunan FaceApp uygulamasına hem Android 
hem de iOS platformlarından ücretsiz olarak 
ulaşılabiliyor. Bu yoğun ilgiyi çeşitli şekillerde 
kullanmak isteyen dolandırıcılar son olarak 
uygulamanın sahte bir “PRO” sürümünü yayın-
ladılar. Dolandırıcılar bu sahte sürüm hakkında 
bilgi yaymak için yoğun çaba sarf ediyorlar. 
Google’da FaceApp uygulamasının PRO sürü-
mü şimdiden 200 bin defa aranmış durumda.
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DÜNYANIN İLK MOBİL UYGULAMA FUARI İSTANBUL’DA YAPILACAK

Dünyanın ilk mobil uygulama fuarı olarak düzenlenecek olan Mobilefest, mobil platformlarda 
kullanılan son teknolojileri yatırımcılarla, sektör profesyonelleriyle ve son kullanıcılarla buluş-
turmayı hedefliyor. Festival, 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde H.I.S., MMA (Mobile Marketing Association) ve Atölye Grup iş birliği ile gerçekle-
şecek. Bu etkinlikte markalar için müşteri iç görüsü elde etme fırsatı sunan Mobilefest, aynı 
zamanda da markalara, binlerce kullanıcıyla etkileşim fırsatı sağlamayı amaçlıyor. Yeni marka-
lar ve start-up’lar için uygulamalarını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sunacak olan bu festival-
de, markalar da nihai tüketiciler ile buluşma imkanı bulmuş olacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 
KENDİ ELEKTRİKLİ 
KAYKAYINI ÜRETTİ

Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği 
birinci sınıf öğrencisi Kerem Yıldırım, çocuk-
luğundan beri hayalini kurduğu elektrikli 
kaykayı, yurt odasında tasarladı ve üç 
boyutlu yazıcılar aracılığıyla üniversite labo-
ratuvarlarında üretti. Yurt dışındaki benzer 
kaykayların yüksek maliyeti nedeniyle kendi 
elektrikli kaykayını üretmeye karar veren 
Kerem Yıldırım’ın hayali, bir yatırımcı bulup bu 
ve benzer projelerin piyasaya sürülmesini 
sağlamak ve yeni projeler hayata geçirmek.
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NETAŞ’IN ANA HİSSEDARI ZTE, AVRUPA’NIN 
İLK 5G BANKACILIK UYGULAMASINI BAŞLATTI

Netaş’ın ana hissedarı dünya telekomünikasyon teknolojileri devi ZTE, Avrupa’da bankacılık 
sektörünü 5G’ye taşıyacak ilk adımı attı. Telefonica ve Bank of Santander işbirliği ile 
Avrupa’nın ilk 5G bankacılık uygulamalarını pilot olarak başlattı. Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, 
“Ana hissedarımız ZTE’nin global çaptaki 5G ve ötesi teknolojilerdeki birikimini, telekom ala-
nındaki 52 yıllık deneyimimizle birleştirerek Türkiye’ye kazandıracağız. Türkiye’nin 5G’ye kendi 
teknolojisiyle geçen ülkelerden biri olması için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi

VERİ İHLALİNE UĞRAYAN ŞİRKETLERE 
REKOR CEZALAR KESİLDİ!

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Genel 
Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), yürürlüğe 
girdiğinden beri ilk kez şirketlere ceza kesil-
meye başlandı. AB içerisindeki şirketlere, 
yönetmelik kurallarına uymadıkları için top-
lamda 315 milyon avro ceza kesildi. Veri ihlal-
lerine yönelik verilmiş en büyük ceza British 
Airways’e kesildi. 2018 yılında hackerler 
tarafından müşterilerinin verileri çalınan 
havayolu şirketi, 204 milyon avro ile cezalan-
dırıldı. Ayrıca, hackerlerin konuk rezervasyon 
veri tabanına eriştiğini ve müşteri verilerine 
ulaştığını açıklayan Marriott Otel grubuna da 
yaklaşık olarak 111 milyon avro ceza kesildi. 
AB’nin yüksek miktardaki cezai yaptırımlara 
devam edeceği düşünülüyor. 

Twitter’da kullanıcıların gönderdiği mesajların 
yeniden paylaşılmasını sağlayan ‘retweet’ buto-
nunu 10 yıl önce geliştiren yazılımcı Chris Wet-
herell, “Dört yaşındaki bir çocuğun eline dolu bir 
silahı verdik.” diyerek bu icadından pişman oldu-
ğunu söyledi. Google’ın haberlerinin derlendiği 
Google Reader uygulaması için çalışırken 
dönemin Twitter CEO’su Evan Williams’ın 
davetiyle Twitter’a gelerek retweet butonun 
geliştirilmesini sağlayan Wetherell, bu yüzden 
yalan ve sahte haberlerin çok hızlı yayıldığını 
ve Twitter’da linç kampanyalarının önünün alı-
namadığını düşünüyor.
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HİNDİSTAN’IN AYIN KARANLIK 
YÜZÜNE YOLCULUĞU BAŞLADI

Hindistan’ın ayın karanlık yüzüne indirmeyi 
planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, 
başarıyla fırlatıldı. Sriharikota Uzay 
İstasyonu’ndan fırlatılan uzay aracının 23 
gün sonra ayın yörüngesine girmek için 
manevralara başlayacak. Chandrayaan-2’nin 
toplam 48 gün süren bir yolculuktan sonra 
ayın, hakkında çok az şey bilinen güney kut-
buna inmesi planlanıyor. Bu inişin güney kut-
buna önceki girişimlerden daha yakın ve 
daha yumuşak olması hedefleniyor. 
Chandrayaan-2’yle (Ay Aracı 2) aya ilk defa 
inecek olan Hindistan, her şeyin planlandığı 
gibi gitmesi halinde ABD, Çin ve eski Sovyet-
ler Birliği’nin ardından ayın yüzeyine “yumu-
şak iniş” yapmayı başaran 4. ülke olacak.
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TWITTER’DAKİ 
‘RETWEET’ 
BUTONUNUN 
MUCİDİ 
PİŞMAN! 
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HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

BAKAN TURHAN, TÜRKİYE’DE DENİZCİLİĞİN EKONOMİK 
BÜYÜKLÜĞÜNÜN 18 MİLYAR DOLARI AŞTIĞINI VE SEKTÖRÜN 1 

MİLYONA YAKIN İSTİHDAM SAĞLADIĞINI BELİRTTİ.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, denizcilik sektörün daha 

da gelişmesi, denizlerden sağlanan 
imkânların artması, kaynakların eko-
nomiye kazandırılması ve en etkin 
şekilde kullanılması hususlarına büyük 
önem verdiklerini belirtti.
Turhan, denizlerin genişliği, zenginliği 
ve stratejik üstünlüğünün kendileri 
için önemli olduğunu vurgulayarak, 
“Önemli olan bu alanda üreten, işle-
yen, ışıldayan sektörümüzün de güçlü 
olmasıdır. Çünkü denizcilik sektörü ve 
ekonomisi, dünya ticaretinde önemli 
bir role sahiptir.” diye konuştu.
Uluslararası deniz ticaretinin 2017’de 
yüzde 4’lük büyümeyle son 5 yılın en 
hızlı büyümesini yakaladığını ve geçen 

yılsonu itibarıyla 11 milyar tona ulaş-
tığını dile getiren Turhan, yaklaşık 17 
trilyon dolar olan dünya ticaretinin 10 
trilyon dolarlık bölümünün denizyoluy-
la gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
Turhan, Türkiye’de denizciliğin ekonomik 
büyüklüğünün 18 milyar doları aştığını ve 
sektörün 1 milyona yakın istihdam sağla-
dığını belirterek, altyapıları ve operasyonel 
verimlilikleriyle birden çok limanı, dünya 
sıralamasında üst sıralara taşımanın 
temel hedefleri arasında bulunduğunu 
kaydetti.

“LİMANLARDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU 
YILLIK %3 ARTIYOR”

Bakan Turhan, ticari gelişmelere bağlı 
olarak limanlardaki trafik yoğunluğunun 

yılda ortalama yüzde 3 arttığını dile 
getirerek, bunun, lojistik zincirinin en 
önemli halkasını teşkil eden ve kent 
merkezlerinde veya yakınında hizmet 
veren limanların çevre kirliliği, iş sağlığı 
ve güvenliğiyle yönetim sorunlarını da 
beraberinde getirdiğini söyledi.
Turhan, bu noktada çevrenin korunma-
sı ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma 
kavramı çerçevesinde gelişimlerini sağ-
layabilmeleri için tüm kesimlerinin katkı 
sağlaması gerektiğini ifade ederek, “Biz, 
öncü olup Yeşil Liman Projesi’ni bunun için 
hayata geçirdik. Amacımız limanlarımızda 
çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında 
etkin yönetim bilincinin oluşmasını sağ-
layarak, buraların uluslararası rekabet 
gücünü artırmaktır.” diye konuştu.
Elleçleme ekipmanlarında fosil yakıt 
yerine elektrik tercih edildiğinde, 
hem operasyon maliyetlerinin yüzde 
70-80 azaldığını hem de çevreye 
verilen zararın en alt seviyelere indiril-
diğini vurgulayan Turhan, işletmecile-
rin bunu göz ardı etmeyeceği kanaa-
tinde olduğunu dile getirdi.
Turhan, uluslararası trafiğe açık diğer 
limanların da bu sertifikaya sahip yerler 
olabilmeleri için çalışmaların devam 
ettiğine dikkati çekerek, bu noktada 
herkese büyük görev ve sorumluluklar 
düştüğünü bildirdi.
Denizcilik sektöründeki değişimi etkile-
yecek unsurlar arasında enerji verimliliği, 
çevre dostu taşımacılık, yeşil gemi, yeşil 
liman ve bunlara ilişkin inovasyonların 
geldiğini anlatan Turhan, şunları kaydetti: 
“Limanlarımızı ve gemi inşa sanayimizi 
kapasite, teknoloji ve verimlilik yönle-
rinden geliştirmeli, denizde seyir, can ve 
mal güvenliğini sağlamalıyız. Elbette filo 
yaşının gençleştirilmesi de göz ardı edi-
lecek bir durum değildir.”
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TÜRK DENİZCİLİĞİNİN
 BÜYÜKLÜĞÜ 18 MİLYAR

 DOLARI AŞTI

“Limanlarımızı ve gemi inşa 
sanayimizi kapasite, teknoloji 
ve verimlilik yönlerinden 
geliştirmeli, denizde seyir, can 
ve mal güvenliğini sağlamalıyız. 
Elbette filo yaşının 
gençleştirilmesi de göz ardı 
edilecek bir durum değildir.”
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın önderli-
ğinde ve hükümetlerin destekleri ile 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım 
modları arasında dengeli bir dağılımın 
sağlanması amacıyla demir yollarını 
yeni bir anlayışla ele aldıklarını belirtti. 
Sektörün serbestleştirilmesi uygu-
lamalarının hayata geçirilmesi nok-
tasında önemli adımlar attıklarının 
altını çizen Bakan Turhan, “Yüksek 
Hızlı Tren ve Hızlı Tren ağının yay-

gınlaştırılması, mevcut hatların 
yenilenme sürecinin tamamlanması, 
hatların tamamının elektrikli ve sin-
yalli hale getirilmesi, lojistik merkez-
lerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli 
demiryolu sanayinin geliştirilmesine 
hız verilmesini öncelikli politikalar 
olarak belirledik ve yaptık. Bu kap-
samda demiryollarına 133 milyar 
TL yatırım yaptık. Ülkemiz, Pekin ve 
Londra’yı birbirine bağlayan doğu-
batı demiryolunun orta koridorunda 
bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı. 

ÇİN AVRUPA’YA BAĞLANDI

Turhan, Çin’i Avrupa’ya bağlayacak, 
“Kuşak ve Yol” projesinin orta koridoru 
olan demiryolu hattının en önemli iki bir-
leşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı ve Marmaray ve geri bağlantıla-
rının tamamlandığını belirterek, şöyle 
devam etti: “Böylece, başlangıçta yıllık 
1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük 
taşıma kapasitesine sahip olan Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın, 2034 yılı 
sonunda 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton 
yük taşıması planlanmaktayız.”

BAKAN TURHAN: “SEKTÖRÜN SERBESTLEŞTİRİLMESİ 
UYGULAMALARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ 

NOKTASINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK. BU KAPSAMDA 
DEMİRYOLLARINA 133 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK.”

DEMİRYOLLARINA 
133 MİLYAR LİRALIK

 DEV YATIRIM
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

T üm dünyada büyüyen iletişim ihtiyacı, fiber altyapı 
ağına olan ihtiyacı da artırıyor. Özellikle 2020 yılında 

5G’nin tamamen hayatımıza girecek olması bu altyapı-
nın önemini bir kez daha gözler önüne sermiş durumda. 
Peki, ülkemizdeki fiber altyapı ağının uzunluğu mevcutta 
ne kadar? Bu sorunun yanıtını, Bilgi Teknolojileri Kurumu 
(BTK) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini 
derleyen Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 
(TELKODER) 355.028 km olarak veriyor. 
Türkiye’nin Fiber Haritası’nı çıkartan TELKODER’in 
çalışmasına göre; alternatif işletmecilerin toplam fiber 
uzunluğu 73.006 km iken Türk Telekom’un 282.022 
km fiber altyapısı bulunuyor. 355.028 km uzunluğun-
daki fiber altyapının 157.068 km’si erişim (şehir içi) 
amaçlı kullanılıyor. 
Çalışmada şehirler özelinde hesaplanan kişi başına 
düşen fiber altyapı uzunluk oranları ise dikkat çeki-
yor. 15 milyonu aşan nüfusuyla İstanbul’da erişim için 
kullanılan 47.421 km fiber altyapı ağı bulunuyor ve 
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ALTERNATİF İŞLETMECİLERİN TOPLAM 
FİBER UZUNLUĞU 73.006 KM İKEN TÜRK 

TELEKOM’UN 282.022 KM FİBER ALTYAPISI 
BULUNUYOR. 355.028 KM UZUNLUĞUNDAKİ 

FİBER ALTYAPININ 157.068 KM’Sİ ERİŞİM 
(ŞEHİR İÇİ) AMAÇLI KULLANILIYOR.
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FİBER AĞ UZUNLUĞUMUZ 
TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNİ 

33 KEZ DOLANIYOR



İstanbul’da kişi başına düşen fiber 
altyapı uzunluğunun 3,1 metre 
olduğu vurgulanıyor. Keza, 23.678 
km fiber altyapı uzunluğuna ve 
5.503.985 kişilik nüfusa sahip 
olan Ankara’da kişi başına düşen 
fiber altyapı oranı 4,3 metre olarak 
hesaplanıyor. 4 milyon 320 bini 
aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en 
kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise; 
erişim için kullanılan fiber altyapı 
uzunluğu 17.626 km ve kişi başına 
4 metre fiber altyapı düşüyor.

FİBER ALTYAPININ ARTMASI GEREKİYOR

Gelişmiş internet altyapısına sahip 
olan Stockholm’ün örnek gösterildiği 
raporda; 2 milyonu aşkın bir nüfusa 
sahip şehirde 1.800.000 km fiber alt-
yapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına 
düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 
m olduğu vurgulanıyor. 
Raporda ayrıca Türkiye’de nüfus ora-
nıyla Stockholm’e yakın bir seviyede 
olan Antalya karşılaştırılıyor ve erişim 
için kullanılan fiber altyapı uzunluğunun 
11.166 km olduğu Antalya’da kişi başına 
düşen fiber altyapı uzunluğunun 4,6 m 
olarak hesaplandığına değiniliyor. Bu 
örnekler çerçevesinde ülkemizdeki fiber 
altyapının en az 200 
katı artırılması gerekti-
ğinin altı çiziliyor.

11. KALKINMA PLANI’NDA FİBER 
ALTYAPI YATIRIMI VAR

Türkiye’nin 2019-2023 yılları ara-
sında uluslararası alanda rekabet 
gücü kazanması, ekonomik ve 
sosyal kalkınmasını sağlaması 
amacıyla hazırlanan ve TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda 
da fiber altyapı ağı ile ilgili şu 
değerlendirmeye yer 
veriliyor: 
“Plan döne-
minde işlet-
melerin, vatan-
daşların ve kurumların bilgi 
iletişim teknolojilerini 
(BİT) yaygın kul-
lanmasına hizmet 
edecek önemli ilerle-
meler sağlanmıştır. Bu kap-
samda, genişbant erişim 
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lerinin kullanımı artmış; 2013 yılında 
yüzde 42,5 olan genişbant abone 
yoğunluğu 2018 yılında yüzde 90,8 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
ülkemizin haberleşme altyapısındaki 
toplam fiber kablo uzunluğu 227 bin 
km’den 355 bin km’ye çıkmıştır. Bu 
dönemde hem BİT sektörü reel olarak 
büyümüş, hem de bilgi teknolojileri 
ihracatı önemli ölçüde artmıştır. 
Ayrıca, özellikle e-ticaret ve dijital 
oyun alanında iş yapan yenilikçi girişim 
sayısı yükselmiştir. Diğer taraftan, 
elektronik haberleşme sektöründe 
mobil hizmetlerde altyapıya dayalı 
yoğun rekabet varsa da, aynı gelişme 
sabit altyapıda sağlanamamış olup 
bu alanda altyapıya dayalı rekabetin 
geliştirilmesi ihtiyacı devam etmek-
tedir. Bunun yanı sıra, bilgi teknolojileri 
alanında nitelikli çalışanlara ve özellikle 
yazılım alanında faaliyet gösteren 
firmaların ölçek büyüterek yurt dışı 
pazarlara açılmasını sağlayacak etkin 
politikalara olan ihtiyaç sürmektedir.” 

GENİŞBANTA DEVLET DESTEĞİ

Planda, konuya ilişkin politika ve 
tedbirler de şöyle sıralanıyor: “Elekt-
ronik haberleşme altyapısı kuru-
lumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı 
süreçleri etkinleştirilecek, yüksek 
hızlı ve kaliteli genişbant elektro-
nik haberleşme altyapılarının ülke 
çapında yaygınlaştırılmasına yönelik 
elektronik haberleşme bilgi sis-
temleri, fiber ağ, baz istasyonları, 
geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konu-
larında düzenlemeler yapılacaktır. 
Genişbant altyapıları, ticari olarak 
ulaştırılamayan bölgelerde devlet 

Türkiye’nin 2019-2023 yılları arasında uluslararası alanda 
rekabet gücü kazanması, ekonomik ve sosyal kalkınmasını 

sağlaması amacıyla hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda da fiber 

altyapı ağının geliştirilmesi hedefi yer alıyor. 

11. Kalkınma Planı: “Yüksek 
hızlı ve kaliteli genişbant 
elektronik haberleşme 
altyapılarının ülke çapında 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
elektronik haberleşme bilgi 
sistemleri, fiber ağ, baz 
istasyonları, geçiş hakkı ve 
tesis paylaşımı konularında 
düzenlemeler yapılacaktır.”
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desteğiyle kurulup işletilecektir. 
Bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, 
genişbant altyapılarının gelişmesinin 
zor olduğu bölgelerde altyapı kuru-
lumu teşvik edilecektir. Mobil haber-
leşme altyapısının olmadığı yerleşim 
yerlerine altyapı kurulması sağlana-
caktır. Elektronik haberleşme sek-
töründeki düzenlemeler; hizmette 
ve altyapıda yakınsamanın etkileri, 
teknolojik gelişmeler ile arz ve talep 
dinamiklerindeki bölgesel farklılıklar 
dikkate alınarak güncellenecektir. 
Elektronik haberleşme sektöründe 
yetkilendirme, erişim, arabağlantı, 
kullanıcı hakları ve evrensel hizme-
te ilişkin yapılacak düzenlemelerde 
yakınsamanın etkileri ve yeni gelişen 
teknolojiler de dikkate alınacaktır. 
Frekans kaynakları, 5G ve ötesi 

YERLİ ÜRETİMLE İTHALATIN ÖNÜNE 
GEÇİLECEK 

Yerli üretime de geniş yer verilen plan 
şöyle devam ediyor: “Kamu alımları ve 
kamu tarafından özel işletmecilerle 
yapılan yetkilendirme sözleşmelerin-
deki düzenlemeler vasıtasıyla BİT sek-
töründe yerli katma değer artırılacaktır. 
Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu hiz-
metlerin ölçek ve niteliği ile bu hizmet-
leri sunabilecek firmaların sağlayacağı 
şartlar ilişkilendirilecek, KOBİ ve yeni 
kurulan firmaların da gelişimine imkân 
sağlayacak sağlıklı rekabet ortamı oluş-
turulacaktır. Kamu kurumlarının BİT 
yatırımlarında yerli katma değeri artır-
maya ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, 
bu amaca yönelik kurumsal tedarik 
planları hazırlanacaktır. Kamu kurumla-
rının BİT alımlarına ilişkin sözleşmelerin 

mobil haberleşme teknolojilerine 
geçiş sürecinde teknolojik gelişme-
ler ve uluslararası kuruluşların karar-
ları doğrultusunda tahsis edilecektir. 
Pazar analizleri kapsamında coğrafi 
pazar altında olası bölgesel farklılıklar 
incelenecek, pazar analizi ile getirilen 
yükümlülüklerin, uygun koşulların 
oluşması durumunda farklılaştırıla-
bilmesine yönelik periyodik analizler 
yapılacaktır. Elektronik haberleşme 
sektöründe düzenlemelerin etkin 
şekilde uygulanmasına ve nitelik-
li politika yapımına imkân verecek 
şekilde altyapı envanteri oluşturula-
cak ve güncel tutulacaktır. Elektro-
nik haberleşme altyapısı bilgilerinin 
işletmeciler tarafından Elektronik 
Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemine 
girilmesi sağlanacaktır.” 

yürütülmesinde uyulacak usul ve esas-
lar belirlenecek, kamu kurumlarının BİT 
ürün ve hizmeti tedarik edeceği firma-
lara ilişkin kriterler tespit edilecektir. 

5G ve ötesi teknolojiler için yerli üretim 
destekleri verilecek ve 5G hizmetlerine 
yönelik yetkilendirmelerde belirli oran-
larda yerlilik şartı getirilecektir.”
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Bursa: 2.994.521 kişilik nüfusa sahip Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 
9. 959 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise; 3,3 m.

Antalya: 2.426.356 kişilik nüfusuyla Antalya’nın fiber altyapı uzunluğu 
11.166 km ve kişi başına düşen fiber altyapı oranı 4,6 m.

Adana: 2.220.125 kişilik nüfusuyla Adana’nın fiber altyapı uzunluğu 
8.235 km ve kişi başına düşen fiber altyapı oranı 3,7 m.

Konya: 9.057 km’lik fiber altyapı uzunluğu bulunan Konya 2 milyon 205 bini 
aşkın bir nüfusa sahip ve şehirde kişi başına 4,1 m fiber altyapı düşüyor.

Şanlıurfa: 4.406 km fiber altyapı uzunluğuna sahip Şanlıurfa’nın nüfusu 2 
milyona yaklaşıyor. Şehirde kişi başına 2,1 metre fiber altyapı düşüyor.

Gaziantep: 2 milyonu aşkın nüfusu bulunan ve 5.668 km fiber altyapı 
uzunluğuna sahip ve kişi başına düşen fiber altyapı oranı 2,7.

Kocaeli: 1.906.391 kişilik nüfusa sahip olan Kocaeli de ise 6.987 km fiber 
altyapı bulunuyor, kişi başına düşen fiber altyapı oranı ise 3,6 metre.

TÜRKİYE’NİN DİĞER BAZI İLLERİNDE KİŞİ BAŞINA 
DÜŞEN FİBER ALTYAPI ORANLARI İSE ŞÖYLE:

 Avrupa Konseyi’nin açıkladığı “Ev 
Halkı Fiber Yaygınlık Oranları” %10,8’dir.

 Sabit genişbant aboneliği 
oranı ortalama 16,03’dür. 

 Akamai verilerine internet 
hızları ortalaması 15,3 Mbps 
iken, Türkiye’de 7,6’dır.

 Fiber abone oranı 2018 dör-
düncü çeyrek sonunda %3,76 
olarak belirlenmiştir.

 2018 üçüncü çeyrek sonun-
da 345.275 km olan toplam 
fiber uzunluğu 2018 dördüncü 
çeyrek sonunda 355.028 km 
olarak belirlenmiştir.

ÜLKEMİZDE FİBER ALTYAPIYA 
İLİŞKİN RAKAMSAL VERİLER ŞÖYLE:



S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, TÜBİTAK’ın destekleri kap-

samında 2002’den bu yana 236 bin 447 
bilim insanının desteklendiğini, yeni bilim 
insanlarının yetiştirilmesi için yoğun çaba 
gösterdiklerini söyledi.
TÜBİTAK’ın genç yetenekleri keşfetmek 
için 25 yıldır olimpiyatlar düzenlediğini, 
bölgesel ve uluslararası düzeyde orga-
nizasyonlarda yer aldığını anımsatan 
Varank, “Ülkemizi temsil eden öğrencile-
rimiz şimdiye kadar 114 altın, 308 gümüş 
ve 393 bronz madalya alarak üstün bir 

başarı gösterdiler. Bu başarı düzeyinin 
her geçen yıl artarak devam etmesi biz-
leri ayrıca memnun ediyor. Gençlerimiz, 
bu yıl düzenlenen matematik, biyoloji, 
fizik olimpiyatlarında 5 altın, 7 gümüş ve 
10 bronz madalya kazanarak bizleri bir 
kez daha gururlandırdı.” diye konuştu.
Varank, TÜBİTAK’ın itibarını çeşitli yalan 
haberler ve iftiralarla zedelemeye çalı-
şan çevrelerin bu başarıları görmezden 
geldiğini dile getirerek, gençlere her 
koşulda sahip çıkmaya devam edecek-
lerini bildirdi.

TÜRKİYE’DEKİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARIN GELİŞMESİ 
ADINA BAŞLATTIKLARI PROGRAMIN SONUÇLARINI AÇIKLAYAN 
BAKAN VARANK, 98’İ TÜRK OLMAK ÜZERE 127 KİŞİNİN PROJE 
KAPSAMINDA BULUNACAĞINI BELİRTTİ. ÜSTÜN ZEKÂLI OLAN 

BU KİŞİLER, YÜKSEK MAAŞLAR KARŞILIĞINDA TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMALAR YAPACAK.

127 BİLİM İNSANI 
TEKNOLOJİ ÜRETMEK

 İÇİN TÜRKİYE’YE 
GELİYOR

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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TERK ETMEYECEĞİZ”

Çocukların bilimsel düşünmeyi alışkanlık 
haline getirmesi ve yenilikçi yönlerinin 
öne çıkması amacıyla bilim merkezleri ve 
deneyap teknoloji atölyeleri kurduklarını 
belirten Varank, bilim merkezlerini ziyaret 
edenlerin sayısının 3 milyonu aştığını, 
12 pilot ilde 2 bine yakın öğrencinin de 
deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim 
almaya başladığını anlattı.
Varank, 2020 sonuna kadar 81 ilin tama-
mında deneyap teknoloji atölyelerinin 
faaliyete geçmesini amaçladıklarını ifade 
ederek, “2023’e kadar 50 bin teknoloji 
yıldızı yetiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi. 
Dünyanın vicdanlı ve etik değerlere sahip 
çıkan bilim insanlarına ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Varank, “Nerede doğdu-
ğu, hangi şartlar altında büyüdüğü hiç 
önemli değil, bu ülkenin hiçbir gencini 
imkânsızlıklara terk etmeyeceğiz. Gere-
kirse 780 bin kilometrekareyi tarayarak, 
o cevherleri tek tek bulacağız. Destek-
lerle, teşviklerle, sağlanan burs ve kredi 
imkânlarıyla onların yanında olmaya 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ÖZEL SEKTÖRE 16 YILDA 12 MİLYAR 
LİRALIK AR-GE HACMİ OLUŞTURDUK”

Varank, TÜBİTAK’ın mevcut destek ve 
teşvik programlarını Türkiye’nin hedef 
ve ihtiyaçları doğrultusunda revize 
ederek yeni programlar geliştirdiklerine 
işaret ederek şöyle konuştu: “Bu kap-
samda, özel sektöre yönelik destekleri, 
son yıllarda hem çok çeşitlendirdik 
hem de finansman boyutunu iyileştir-
dik. Özel sektöre 16 yılda 16 bin proje 
için 12 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluş-
turduk. Her yıl ortalama bin projeye 
500 milyon liranın üzerinde geri öde-
mesiz destek sağlıyoruz. 20 bin 155 
akademik projeye ise 10 milyar liranın 
üzerinde katkı sağladık. Bu yıl itibarıyla 
da bu projelere verdiğimiz destekleri 
yüzde 100’e yakın oranda artırdık.”
Türkiye’yi dünyadaki tüm bilim 
insanları için bir cazibe merkezi 
yapmaya çalıştıklarını vur-
gulayan Varank, bu hedef 
doğrultusunda Uluslararası 
Lider Araştırmacılar Programı’nı geçen 
yıl başvuruya açtıklarını, değerlendirme 
sonuçlarını da açıkladıklarını hatırlattı.

Programa olan ilgi ve başvuruların 
Türkiye’ye duyulan güveni gösterdiği-
ne işaret eden Varank, destek kazanan 
araştırmacılardan 58’inin ABD’den 16’sının 
İngiltere’den, 9’unun Almanya’dan ve 8’inin 
de Hollanda’dan başvuru yaptığını bildirdi.

ARAŞTIRMACILARIN YÜZDE 66’I 
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE 
ÇALIŞACAK

Varank, başvuru yapanlar arasında 
dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden 
araştırmacıların da olduğuna dikkati 
çekerek, “Yine destek kazanan araş-
tırmacılar arasında Amazon, Apple, 
Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi 
global şirketlerde görev yapmak-
ta olan isimler söz konusu. Benzer 
şekilde, CERN, CNRS, Max Planck 
Institute gibi öncü araştırma kuruluş-
larında çalışan araştırmacılar da yine 
bu programla Türkiye’ye dönecekler. 
Desteklenecek adayların 84’ü yurt 
dışındaki araştırma üniversitelerinde, 
21’i enstitülerde, 21’i de özel sektör 
kuruluşlarında deneyim kazanmış 
isimler.” dedi.
Bakan Varank, araştırmacıların çalı-
şacakları kurumlara ilişkin de şu 
bilgileri verdi: “Araştırmacıların 66’sı 
ülkemizde bulunan devlet üniversite-
lerinde, 42’si vakıf üniversitelerinde, 
11’i özel sektör kuruluşlarında, 7’si 
araştırma altyapılarında ve biri de bir 
kamu kuruluşumuzda çalışacak. En 
çok desteklenen üniversiteler arasın-
da Boğaziçi Üniversitesi 15 projeyle 
ilk sırada, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi ve Koç Üniversitesi 14’er projeyle 
ikinci sırada ve İstanbul Teknik Üni-
versitesi de 9 projeyle üçüncü sırada 
yer alıyor. Özel sektör kuruluşları 

içinde Arçelik birinci sıradayken, 
araştırma altyapılarında nano-
teknoloji merkezleri Sabancı 
SUNUM ve Bilkent UNAM birinci-

liği paylaşıyorlar. Ayrıca belirt-
mek isterim ki ülkemize kazan-
dırdığımız lider araştırmacıların 
her birinin 5 doktora öğrencisi 

yetiştirmesini de hedefliyoruz.”
Varank, bilim insanları ve girişimcileri 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini yürütmek 
üzere Türkiye’ye davet etmeyi sürdüre-
ceklerini dile getirdi.

EN ÇOK BAŞVURU ABD, İNGİLTERE VE 
ALMANYA’DAN

Varank, Uluslararası Lider Araştırmacı-
lar Programı için 243 başvuru aldıklarını 
belirterek şunları kaydetti: “Başvu-
rular, alanında ilk 100 üniversiteden, 
en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2 
bin 500 özel sektör kuruluşundan, ilk 
250 kamu kurum ve enstitülerinden 
olmak üzere ağırlıklı olarak ABD, İngil-
tere ve Almanya’dan yapıldı. Başvu-
ruları, teknik bilimler, sağlık bilimleri, 
sosyal ve beşeri bilimler, yaşam ve 
tarım bilimleri ile temel bilimler olmak 
üzere 5 alanda, alanında uzman pane-
listler değerlendirdi. Teknik bilimler 
alanında 74, yaşam bilimleri alanında 
18, temel bilimler alanında 16, sosyal 
ve beşeri bilimler alanında 12 ve sağlık 
bilimleri alanında 7 başvuru belirlenen 
eşik değerin üzerinde puan aldı. Bu 
değerlendirmeler sonucunda 21 farklı 
ülkeden, 98’i Türk 29’u yabancı olmak 
üzere, alanında lider 127 bilim insanı ve 
araştırmacı, Türkiye’nin yazacağı yeni 
başarı hikâyesinin bir parçası olmaya 
hak kazandı.”
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Destek kazanan araştırmacılar arasında 
Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, 

Siemens, Volvo gibi global şirketlerde 
görev yapan isimler var. 
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T ürkiye’nin Instagram’da bir rekora 
imza attığı ortaya çıktı. Sade-

ce ülkemizin değil, dünyanın en ünlü 
tatil noktalarından biri olan Antalya 
her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği 
yapıyor. Bu kapsamda son dönemde 
Instagram’da en çok paylaşımın yapıldığı 
destinasyonun Antalya olduğu açıklandı.
Instagram üzerinde Antalya’da yapılan 
20 milyonun üzerinde paylaşım bulu-
nuyor. Antalya’nın ardından 15 milyon 
paylaşım ile İbiza geliyor. Böylece son 

dönemde Instagram’da en popüler şehir 
Antalya oldu.
Dünya genelinde Instagram’da popülerle-
şen bir diğer bölge ise Bodrum. Bodrum’da 
yapılan Instagram paylaşımlarının sayısı 
9 milyona ulaştı. Alanya ise toplamda 4.2 
milyon gönderiye ev sahipliği yapıyor.

SOSYAL MEDYANIN TURİZMDEKİ 
ÖNEMİ ARTIYOR

Paylaşımların bu kadar artmasının yeni 
turistlerin gelmesini de sağladığı belir-

tiliyor. Günümüzde insanlar tatil yeri 
seçerken Instagram gibi platformlarda 
paylaşılan fotoğraf ve videoları inceliyor.
Turizmde 2019’u rekorlar yılı ilan eden 
Antalya’ya 6 ayda gelen yabancı turist 
sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 16,3’lük artışla 5 milyon 591 bin 
996’ya ulaşmıştı.
Sosyal medyanın etkisi ile talep patlaması 
yaşayan ülkemizde birçok rota ve tatil 
noktası bulunuyor ki bunların başında hiç 
şüphesiz Doğu Ekspresi yer alıyor. Resmi 

rakamlara göre; Doğu Ekspresi, geçen yıl 
436 bin 755 kişiyi ağırladı, bu rakam bir 
zamanlar 20 bine kadar gerilemişti. 
Geçmiş yıllarda neredeyse kullanılma-
yan Van Gölü Ekspresi de geçen yıl 269 
bin yolcu taşıyarak kendi tarihinde bir 
rekora imza attı. Instagram geçtiğimiz 
günlerde de kendi hesabındaki Van Gölü 
Ekspresi fotoğrafı ile Türk kullanıcıların 
beğenisini kazanmıştı. 
Bunlara ek olarak ülkemizde Salda Gölü, 
Kaputaş Plajı, Karagöl, Pokut Yaylası ve 

Lavantalar Diyarı Kuyucak Köyü de sos-
yal medyanın etkisi ile yıldızını parlatan 
noktalar arasından ilk sıralarda yer alıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI REK-
LAM BÜTÇESİNİ DİJİTALE KAYDIRIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy da geçtiğimiz günlerde yaptı-
ğı bir açıklamada, çağa uygun tanıtım 
yapacaklarını sosyal medya ve dijital 
ortam reklamlarına ağırlık vereceklerini 
belirterek, şunları kaydetmişti: “Offli-

ne tanıtıma çok önem verildi bugüne 
kadar, doğruydu da ama artık geldiğimiz 
çağda ‘offline’ın çok çok etkisi yok. 2019 
itibarıyla reklam bütçelerimizin ciddi 
şekilde arttığını göreceksiniz, reklam 
kampanyalarımızın şeklinin değiştiğini 
göreceksiniz. Çağa uygun ‘YouTuber’lar, 
‘Trendsetter’lar gibi sosyal medyada ses 
getirecek tanıtım kampanyaları yapa-
cağız. Türkiye’nin algısını değiştirecek, 
turizm algısını değiştirecek çalışmalar 
yapacağız.” 

ÜLKEMİZİN TURİZM CENNETİ ANTALYA, INSTAGRAM 
ÜZERİNDEN 20 MİLYON PAYLAŞIMA ULAŞARAK, BU 
PLATFORM ÜZERİNDEKİ EN POPÜLER ŞEHİR OLDU. 

ANTALYA, INSTAGRAM’DA 
TÜM DÜNYAYI GERİDE BIRAKTI!

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

28  bağlantı noktası  AĞUSTOS 2019 AĞUSTOS 2019  bağlantı noktası  29

INSTAGRAM KULLANIMINDA DÜNYA ALTINCISIYIZ

2019 yılı itibari ile dünyada en fazla 
Instagram kullanıcısına sahip ülke 
Amerika oldu. 110 milyon kullanıcı 
ile listede lider olan Amerika’nın en 
yakın rakibinden neredeyse iki katı 
fark ile önde olduğu analiz edildi. 
Amerika’nın hemen ardından da 66 
milyon kullanıcı ile Brezilya’nın 2’nci, 
64 milyon kullanıcı ile Hindistan’ın 
3’üncü olduğu görülürken listenin 

devamında yer alan ülkelerin sırasıyla 
Endonezya, Rusya, Türkiye, Japonya, 
İngiltere, Meksika ve Almanya 
olduğu saptandı. Böylelikle listenin 
6’ncı sırasına yerleşen Türkiye’nin 34 
milyon Instagram kullanıcısı olduğu 
görüldü. Instagram kullanıcılarının 
toplam sayısının ise geçen yıla göre 
50 milyonun üzerinde artışla 850 
milyonu aştığı kaydedildi.



F acebook, kendisi ve Instagram 
içerisindeki alkol, elektronik siga-

ra ve tütün ürünleri ile alakalı tüm özel 
satışları ve ticareti yasakladı. Buna ek 
olarak önemli bir adım daha atıldı. Bun-
dan sonra alkol, elektronik sigara ve 
tütün ile alakalı birçok paylaşım sadece 
18 yaş üstündeki kişilere gösterilecek. 
Kullanıcıların paylaştığı alkol ve sigara 
içeren gönderileri 18 yaşın altındaki kişiler 
göremeyecek. Paylaşımlar yapay zekâ 
yardımı ile otomatik olarak gizlenecek.
Facebook tarafından yürürlüğe koyulan 
ve bünyesinde barındırdığı Instagram’ı da 
etkileyen kural her iki platform üzerinde 
ürünlerin satışını ve hatta çekiliş ile hediye 
edilmesini bile kapsıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA 
VERİLECEK

Facebook ve Instagram’da çok sayfa sayfa 
ve grup mevcut. Uygulamaya konacak 
olan yeni kurallar gereği, ihlal yaptığı tespit 
edilen sayfa ve grup yöneticileri cezalandı-
rılacak. Sosyal medya devinin almış olduğu 
yeni karar ile kullanıcılarını kötü alışkanlık-
lara karşı korumak istediği görülüyor. Geç-
tiğimiz yıl ABD’nin önde gelen elektronik 
sigara üreticilerinden Juul, Instagram’da 
kendi ürünün tanıtımını yapmıştı.
Ancak satılan ürün gençler arasında salgı-
na neden olduğu iddia edilmişti. Bu hafta 
içerisinde konuyla ilgili yeni bir kongre 
düzenlenecek ve Juul yetkililerinin ifade 
vermesi bekleniyor. Facebook’un almış 

olduğu yasaklama kararının bu haftaki 
kongre ile alakası olmadığı belirtiliyor.

FACEBOOK, KISA SÜRE ÖNCE DEV BİR 
CEZA YEMİŞTİ 

Bu cezanın arkasında Cambridge 
Analytica‘nin 87 milyondan fazla kişinin kişisel 
bilgilerine habersiz olarak ulaşması yer alıyor. 
Daha sonra sayısı artan bu verileri kullana-
rak Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde 
özelleştirilmiş propaganda çalışmaları yapıldı-
ğı belirtilmiş, konu hakkında CEO Mark Zuc-
kerberg ABD kongresi karşısında ifade dahi 
vermişti. ABD Federal Ticaret Komisyonu, kısa 
süre önce önemli bir karar vermiş ve sosyal 
medya platformu Facebook‘u tam 5 milyar 
dolar para cezasına çarptırılmıştı.  

GELECEKTE DAHA BÜYÜK ADIMLAR 
ATILACAK

Instagram başta olmak üzere alkol 
ve tütün satışı yapan tüm Facebook 
gruplarını kapsadığı belirtilen yasak, 
özellikle çocuklar için hayati önem 
arz ediyor. Evet, çocuklar gündelik 
yaşamlarında da bu ürünlere ulaşa-
biliyor ancak bu yaş gurubu için art 
arda çıkan reklamların da oldukça kötü 
etkileri bulunuyor. 
Firma, Marketplace içerisinde alkol 
ve tütün satışına uzun süredir izin 
vermiyor. Bu adımla birlikte müca-
dele daha iyi hale geliyor. Ayrıca 
gelecekte daha büyük adımların atı-
lacağı da söyleniyor. 
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POPÜLER SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI FACEBOOK VE 
INSTAGRAM, ALKOL VE SİGARA REKLAMLARINA YÖNELİK 

KISITLAYICI YAPTIRIMLARA HAZIRLANIYOR.

FACEBOOK 
VE INSTAGRAM’A 

ALKOL VE SİGARA 
SINIRLAMASI!



G eçmiş uzay keşiflerinden kalan, 
hâlihazırda çalışan uydular ve 

eski roket parçaları da dâhil olmak 
üzere dünyanın yörüngesinde yakla-
şık 22.000 büyük nesne var. Uzay-
daki astronotların düşürdüğü tüm 
donanımları ve çarpışan uydulardan 
yaklaşık 1 cm’ye kadar olan çöpleri de 
dâhil edersek bu rakam yaklaşık bir 
milyonun üzerine çıkıyor.
Bahsi geçen rakamların küçümsenme-
si gerekiyor ancak her yıl, daha fazla 

RİSK POTANSİYELE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Bu büyük risk ise çeşitli çözümler üret-
mek için en büyük kaynak durumunda. 
Uzay temizliği için oldukça zahmetli bir 
çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Gateway 
Earth Development Group, uzay çöp-
lerini temizlemek için projeler üreten, 
dünyanın çeşitli yerlerinden akademis-
yenleri toplayan ve bu büyük riski büyük 
bir potansiyele dönüştürmeyi amaçla-
yan bir çalışma topluluğu. Bu araştırma 
topluluğu, 2050 yılında eski uyduları ve 

uydu ve roket fırlatıldığından dolayı 
bu araçların uzay çöpleriyle çarpışma 
olasılığı giderek artıyor. Bir uyduyu 
kaybetmek, belki sadece TV yayınla-
rının aksamasına ya da hava tahmin-
lerinde biraz daha zorlanmalara neden 
olabilir diye düşünebilirsiniz ancak bu 
uyduların olası bir uzay çöpü ile çarpış-
ması durumunda, uçaklar başta olmak 
üzere hava araçları doğru bir şekilde 
çalışamaz ve insanlar olası tehlikeler-
den oldukça geç haberdar olabilirler.

lığı” adı veriliyor ancak GEO’daki yaşamı 
sona eren tüm uyduların tamamı mezar-
lığa ulaşamıyor. Mezarlığa gönderilen 
uyduların %80’i mezarlığa ulaşırken %20’si 
ise uzay çöpü olarak yörüngede dolaşıyor. 
Üstelik uzay çöpleri temizlenmezse bun-
dan 15 yıl sonra güneş enerjisi verimliliği 
sadece %24 oranlarına düşebilir.
Hem uzay çalışmalarını hem de yer-
yüzünü ilgilendiren bu uzay çöplerini 
temizlemek için ise Gateway Earth, yılda 
tam 8 milyar dolar harcamayı planlıyor.

yörünge, her geçen gün daha da yoğunla-
şarak kullanılamaz hâle geliyor. Birçok çöp, 
zaten LEO’yu besliyor ancak LEO’nun ayakta 
kalması için çalışmalar da devam ediyor. Bu 
durum GEO için çok daha zor.

GÜNEŞ IŞIĞININ AZALMA RİSKİ VAR!

GEO’da bir uydu ömrünün sonuna geldi-
ğinde, uydu sahipleri uyduları uluslararası 
olarak kabul edilmiş bir koruma bölgesin-
den yaklaşık 300 km ile 400 km uzağa 
terk ediyorlar. Bu bölgeye “Uzay Mezar-

diğer uzay çöplerini toplayabilen ve geri 
dönüşüme sokan tamamen işlevsel bir 
uzay istasyonu kurmak için çalışıyor.
Bilindiği gibi uydularda iki ana yörünge 
mevcut. Düşük Dünya Yörüngesi (LEO), 
dünyanın yaklaşık 200 km ile 1.000 km 
yukarısında yer alıyor. Bir de Geostatio-
nary Dünya Yörüngesi (GEO) var ki bu da 
36.000 km’de uyduları etkiyen kuvvetler-
le aynı yerde kalmalarına yardımcı oluyor. 
LEO’da çok kalabalık ve zincirleme reaksiyo-
nunda daha fazla çöp oluşuyor. Bu sebeple 
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GATEWAY EARTH İSİMLİ BİR 
ARAŞTIRMA TOPLULUĞU, 
2050 YILINDA UZAY ÇÖPÜ 
TEMİZLEME İSTASYONUNU 
UZAYA GÖNDERMEYİ 
PLANLIYOR.

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL
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UZAY 
ÇÖPLERİ İÇİN 
GERİ DÖNÜŞÜM 
İSTASYONU 
KURULACAK



G ünümüzde çocuklar tablet, telefon 
ve televizyon ekranıyla çok küçük 

yaşlarda tanışıyor. Aileler de çocukla-
rının ekran bağımlılığı için adeta savaş 

Karaceylan Çakmakçı, “Çocuğunuzu 
3 yaşından önce ekranlarla tanıştır-
mayın, örnek olun, rehberlik edin ve 
kurallar belirleyin.” diyor. 

veriyor. Çocukların çok erken yaşlarda 
ekranlarla tanışmaması gerektiğini 
belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Figen 

oynadığı, hangi videoları izlediği, ekran 
başında neler yaptığı ciddi olarak denet-
lenmeli, eğitici içerikli kullanılması da teş-
vik edilmeli.

ÇOCUK 14 YAŞINDAN ÖNCE SOSYAL 
AĞLARDA BULUNMAMALI

Bilgisayarda girdiği platformalar, sosyal 
medya kullanımı ve tehlikeleri ile ilgili 
bilgiler çocuğa mutlaka öğretilmeli. 14 
yaşından önce çocuğunuz sosyal ağlar-
da bulunmamalı. Daha büyük çocuklar 
için sosyal ağları kullanmak önemli hale 
gelir. Ergenlik çağındaki çocukların 
internet hayatının ilkelerini öğrenmesini 
sağlayın. Ergenin sosyal medya hesap-
larını takip edeceğinizi belirtin ancak 
hesapları üzerinden yorum yapmak ya 
da kişisel alanını ihlal edecek davranış-
larda bulunmaktan kaçının. 

ÇOCUĞUNUZU RİSKLER KONUSUNDA 
BİLGİLENDİRİN

Kendi başına internette gezinmesine izin 
verdiğiniz yaşa geldiğinde, çocuğunuz 
internetin olası tehlikeleri hakkında bilinç-
lenmiş olması gerekir. Çocuğunuz internet 
zorbalığına nasıl cevap verileceğini, gizlilik 
ayarlarının önemini ve nasıl yapılacağını, 
kişisel verilerin erişime açık olmasının teh-
likeli sonuçlarını, belge indirmeyi ve intihalin 
ne demek olduğunu öğrenmiş olmalı.

MODEL OLUN
Çocuklar sıklıkla anne-baba davranışlarını 
taklit ederler. Ebeveyn telefonla uğraştı-
ğından daha uzun süreyi kitap okumaya 
ayırıyorsa, çocuğunun da benzer bir tercih 
yapma olasılığı da artar. Dolayısıyla dijital 
araçlarla kendi ilişkinizi gözden geçirin. 
Bunlara ne kadar zaman harcıyorsunuz? 
Mesajlarınızı, haberleri, e-postaları ne 
sıklıkla kontrol ediyorsunuz? Kendinize 
internetsiz, dijital araçsız saatler ya da 
günler ayırıyor musunuz?

ÇOCUĞUNUZA DİJİTAL ALETLERİ KUL-
LANMADA REHBERLİK EDİN, KONTROLÜ 
BIRAKMAYIN

Bilgisayar, telefon, televizyon veya tablet 
gibi elektronik aletlerin kullanım amacının 
sadece eğlence amaçlı olmadığını çocu-
ğunuza öğretin. Çocuğun cep telefonu-
nun kontrol edileceği, şifre konulmasının 
istenmediği, sosyal medya hesaplarının 
ebeveyn tarafından takip edilme zorunlu-
luğu çocukla birlikte anlaşılarak bir kurala 
bağlanmalı.

ÇOCUĞUNUZUN İLGİLENDİĞİ İÇERİKLE-
RİN NELER OLDUĞUNA VE NİTELİKLE-
RİNE DİKKAT EDİN

Aşağı yukarı orta öğretim bitene kadar 
çocuğun internet erişimi ebeveyn kont-
rolünde olmalı. Çocuğun hangi oyunları 

Çakmakçı, ailelere ekran bağımlılığı konu-
sunda 8 önemli öneride bulunuyor:

ÇOCUĞUNUZU EKRANLA TANIŞTIRMAK 
İÇİN ACELECİ OLMAYIN

3 yaşına kadar çocuklar hiçbir elektronik 
alete maruz kalmamalı. Televizyon, cep 
telefonu, tablet gibi elektronik aletler 
asla çocuğun oyalanması için tercih edilen 
oyuncaklar veya sorun çözücüler olmamalı. 
Ayrıca eğer çocuğun yeme sorunu varsa, 
yemek yedirmek için veya evde bakım 
veren kişinin çocuğu oyalama amacıyla 
ekranı tercih etmesi, henüz beyin gelişimi 
devam eden çocuklara ciddi zarar verebilir. 
Erken yaştan itibaren ekrana maruz kalan 
çocuklarda dil gelişiminde gecikmeler, 
öğrenme ve dikkat sorunları en önemlisi de 
gerçekle kurguyu ayırt etmesi olgunlaş-
mamış çocuklarda ciddi kaygı ve davranış 
bozukluklarına zemin hazırlayabilir.

EKRAN SAATİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ 
SAATİNİ TANIMLAYIN

Çocukla karşılıklı yapacağınız bir anlaş-
ma ile ekran saatini tanımlayın. “Bu 
saat diliminde ister televizyon izle, ister 
tabletinle, istersen de cep telefonunla 
vakit geçirebilirsin. Ekran iznin şu saatte 
başlar, şu saatte biter” diyerek net sınır 
ve kurallarınızı belirleyin. 36 aya kadar 
ekranla temas olmamalı. Tek istisna aile 
bireyleri ile yapılacak görüntülü görüş-
meler olabilir.  36 ay -5 yaş arası en fazla 
günlük bir saat ile, 6 yaş sonrasında ise 
2 saatle sınırı olmalı. Büyük yaş grubu 
çocuklarda ekran süresinin, çocuğunu-
zun uykusundan, fiziksel aktivitelerin-
den ve sağlıklı gelişimi için gerekli diğer 
etkinliklerden çalmasına izin vermeyin.

EKRANI YASAKLAMAK YERİNE ALTER-
NATİFLER ÖNERİN
Ekran saatlerine uymayan bir çocuğunuz 
varsa, sinirlenip yasaklar koymak ya da 
ceza vermek çatışmaya davetiye çıkarır. 
Bunun yerine beraberce başka şeyler 
yapmayı önermek, çocuğun yaşına, onun 
ve sizin tercihlerinize bağlı olarak bir şey-
ler sunmak uygun olabilir. Beraber kutu 
oyunları oynamak, mutfak faaliyetleri, 
bisiklete binmek, yürüyüş yapmak ya da 
çocuğun tercih ettiği her şey alternatif 
olabilir. Sunulan öneriler mutlaka çocuk 
için cazip olmalı ve tercih edilebilmeli. 
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3 YAŞINA KADAR ÇOCUKLAR HİÇBİR ELEKTRONİK ALETE 
MARUZ KALMAMALI. TELEVİZYON, CEP TELEFONU, TABLET GİBİ 

ELEKTRONİK ALETLER ASLA ÇOCUĞUN OYALANMASI İÇİN TERCİH 
EDİLEN OYUNCAKLAR VEYA SORUN ÇÖZÜCÜLER OLMAMALI.

ÇOCUKLARDA 
EKRAN BAĞIMLILIĞINI
 ÖNLEMENİN 8 YOLU

HABER: MELİKE BETÜL KUVEL

Ekran saatlerine uymayan bir çocuğunuz varsa, sinirlenip yasaklar 
koymak ya da ceza vermek çatışmaya davetiye çıkarır. Bunun yerine 

beraberce başka şeyler yapmayı önermek, çocuğun yaşına, onun ve 
sizin tercihlerinize bağlı olarak bir şeyler sunmak uygun olabilir.



Y enilenebilir enerji ve temiz kaynaklar denildiği zaman her-
kesin aklına ilk gelen 2 seçenek, güneş enerjisi ve rüzgâr 

enerjisi. Bazı araştırmacılar ise bir başka önemli kaynağın ayakları-
mızın altında olduğuna inanıyor. 
Tokyo Teknoloji Enstitüsü ve Saroh Endüstri, yeni bir batarya 
hücresi geliştirdi. Bu hücrenin özelliği, termal enerjiyi elektrik 
enerjisi olarak depolayabilmesi. Yeni hücreler, enerji toplamak için 
herhangi bir sıvı ya da buhar akışına ihtiyaç duymadığı gibi, alışıla-
geldik jeotermal merkezlerindeki gibi yüksek sıcaklığa da ihtiyaç 
duymadan çalışmaya devam ediyor.

SICAK ZEMİNE GÖMÜLECEK ŞEKİLDE BATARYA ÜRETİLDİ

STC (Duyarlılaştırılmış termal hücre) adı verilen yapıya sahip bu 
batarya hücreleri, iki elektrotun arasında yer alan üç katmandan 
oluşuyor. Bu katmanlardan biri ETM adı verilen elektron iletim 
katmanı, biri Germanyum katmanı, biri de katı, bakır iyonlarını ile-
ten elektrolit katmanı olarak sıralanıyor. Bu batarya, sıcak zemine 
gömülecek şekilde üretildi. 

Bataryanın üretiminin altında yatan fikir ise oldukça basit. Yer-
deki ısı, yarı iletken tabakadaki elektronları harekete geçirerek 
ETM tabakasına geçmelerine neden oluyor. Bunun üzerine o 
elektronlar, elektrotlar üzerinden geçerek elektrolite ulaşıyor. 
Burada oksitlenme ve indirgenme reaksiyonları gerçekleşiyor. 
Bu işlemler sonucunda düşük enerjili elektronlar yarı iletkene 
geri dönüyor ve işlem tekrar başlıyor.
Ekip, bataryanın bu döngüyü ne kadar uzun süre gerçekleştirebi-
leceğinden emin olmadığı için denemeler yaptı. Çalışmalara göre, 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA HEP 
GÖKYÜZÜNE BAKSAK DA ARADIĞIMIZ 
ÇÖZÜM YER ALTINDA OLABİLİR. YENİ BİR 
ARAŞTIRMA SAYESİNDE ISIYI ELEKTRİK 
ENERJİSİ OLARAK DEPOLAYABİLEN 
BATARYA ÜRETİLDİ.

ISIYI 
ELEKTRİĞE 
ÇEVİREN 
JEOTERMAL 
BATARYA 
GELİŞTİRİLDİ

MUHABİR: MELİKE BETÜL KUVEL

indirgeme reaksiyonları durduğunda batarya da çalışmayı bırakıyor-
du. Bunun sebebi ise farklı türdeki bakır iyonlarının farklı bölgelere 
gitmesi olarak gösteriliyordu.

DIŞARIDAN ISI ALDIĞI SÜRECE ÇALIŞACAK

Sorunun çözümü için yapılması gereken ise tahmin edilenden çok 
daha kolay bir şey oldu: bataryayı bir ısı kaynağına gömmek. Batar-
ya, dışarıdan ısı aldığı sürece çalışmayı sürdürebiliyor. Bu durumu 
uzmanlar ‘yarı-kalıcı” olarak nitelendiriyor.

Araştırmacılardan Sachiko Matsushita, bu yöntem sayesinde genelde 
düşük kaliteli olarak görülen ısı enerjisinin büyük bir yenilenebilir enerji 
kaynağına dönüşebileceğini söylüyor. Bu yöntemde radyasyondan 
çekinmeye, pahalı yakıtlardan korkmaya, güç üretiminde dengesizlik-
lere yer olmadığını belirten araştırmacı, projesine güveniyor.
Araştırma ekibi, tasarımın biraz daha iyi hale getirilmesi gerektiği-
ni belirtse de en nihayetinde ısıyı da yenilenebilir enerji kaynakları 
arasına getireceklerine inanıyor. Ekibin çalışması, Journal of Mate-
rials Chemistry A dergisinde yayımlandı.



R adyasyon, kendisini oluşturan 
parçaları bir arada tutama-

yan aşırı derecede şişmiş atomik 
çekirdeğin, çok fazla proton ya da 
nötrona sahip olması durumunda 
kendiliğinden bozunumu sonrası 
dışarıya fırlatılan dalga ya da par-
çacığa verilen ad. Radyoaktiflik ise 
ışıma üreten çekirdeksel bozunum 
süreci olarak tanımlanıyor.
Birçoğumuzun son zamanların popüler dizi-
si Chernobyl ile daha yakından tanıdığı rad-
yoaktiflik ve radyoaktivite aslında günlük 
yaşamımızın bir parçası ve gün içerisinde 
karşılaştığımız temas ettiğimiz malzemele-
rin çoğunda radyasyon var. Bilim insanlarına 
göre bir insan yılda ortalama 620 milirem 
dozluk radyasyona maruz kalıyor.
Peki, bu radyasyonun kaynağı nedir 
sorusuna baktığımızda karşımıza doğal 
arka plan radyasyonu ve insan yapımı 
kaynaklar çıkıyor. Bu iki kaynağın yıllık 
olarak aldığımız radyasyona katkısı ise 
neredeyse eşit düzeyde.

SOLUDUĞUMUZ HAVADA RADYASYON VAR

Soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya 
yediğimiz yiyeceğe kadar neredeyse her 
şeyde radyoaktif elementler bulunur, 
bunlar doğal arka plan radyasyonu olarak 
tanımlanıyor. Bunların bir kısmı molekül-
lerimizle birleşiyor ve çekirdek bozundu-
ğunda da ufak dozda radyasyona maruz 
kalmış oluyoruz.
SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı’nda 
radyasyon güvenliği uzmanı olan Sayed 
Rokni, bununla ilgili olarak, “Hoşumuza 
gitse de gitmese de arka plan ışınımına 
maruz kalacağız. Ne yaparsak yapalım 
bu var olacak. Böyle bir öğüt vermemem 
gerekirdi ama yine de diş röntgeni çektir-
mekten uzak durulmasını söyleyeceğim. 
Yeryüzü kaynaklı radyasyona maruz kal-
mamayı seçme şansımız ise yok. İnsan 
türü ve çevremizdeki her şey, çağlar 
boyunca doğal kaynaklardan radyasyon 
alarak evrildi. Radyasyon bizi dönüştürdü. 
Dolayısıyla kabul edilebilir bir radyasyon 
düzeyi olduğuna kuşku yok.” diyor.

RADYASYONUN YARISI MEDİKAL KAYNAKLI

Doğal arka plan radyasyonu olmayan her şey 
ise insan yapımı kaynaklı ve bunun %48’ini 
medikal işlemler oluşturuyor. Kalan %2’lik kısım 
ise çeşitli tüketim ürünlerinden kaynaklanıyor. 
Ayrıca maruz kaldığımız radyasyon da yıllar 
ilerledikçe artış gösteriyor. Örneğin 1980’lerde 
bir kişinin yıllık maruz kaldığı radyasyon 360 
milirem seviyesinde yer alıyordu. Yani geçen 
yaklaşık 40 yılda, maruz kaldığımız radyasyon 
miktarı neredeyse 2 kat artmış durumda.
Tükettiğimiz yiyeceklerde en sık bulunan 
radyo aktif element potasyum-40 ve bu 
element Brezilya fındığı, muz, havuç, pata-
tes, çeşitli fasulye türleri ve kırmızı ette de 
bulunuyor. Yani sadece yiyecek ve su ile 
maruz kaldığımız radyasyon dozu 30 mili-
rem ki bu da radyasyon değeri 0,01 milirem 
olan muzdan 3 bin tane yemekle eşdeğer.
Radyasyona maruz kaldığımız ürünler ara-
sında 1960’lar öncesinden kalma bazı eski 
seramikler, sarı ve yeşil tondaki bazı antika 
cam eşyaları, yangın dedektörü ve hatta 
granit mutfak tezgahları da bulunuyor.

SOLUDUĞUMUZ HAVA DÂHİL NEREDEYSE HER ŞEYDEN 
RADYASYONA MARUZ KALDIĞIMIZI BİLİYOR MUYDUNUZ? BİR İNSAN 
YILDA ORTALAMA 620 MİLİREM RADYASYONA MARUZ KALIRKEN, 

BUNUN YARISI İNSAN FAKTÖRÜNDEN KAYNAKLANIYOR.
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BİR İNSAN 
YILDA NE KADAR 

RADYASYONA 
MARUZ KALIYOR?

HABER: AHMET SELİM KUVEL
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Soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya yediğimiz yiyeceğe kadar 
neredeyse her şeyde radyoaktif elementler bulunur, bunlar 

doğal arka plan radyasyonu olarak tanımlanıyor.
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B ankacılık başta olmak üzere e-ticaret, telekomünikasyon ve 
çağrı merkezi gibi sektörlerde pek çok şirket tarafından ter-

cih edilen yapay zeka tabanlı chatbotların havacılık sektöründe de 
kullanımı artıyor. SITA’nın verilerine göre havayollarının %68’i hava-
alanlarının %42’si 2020’ye kadar yapay zeka tabanlı sanal asis-
tanlar ile hizmet vermeyi planlıyor. Türkiye’deki diyalog bazlı yapay 
zeka çözümleri şirketi Cbot’un Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş 
özellikle KLM ve Singapur Airlines gibi Uzak Doğu’da faaliyet gös-
teren havayolu  şirketlerinin bu alandaki yatırımlar yaptığını akta-
rırken Türkiye havacılık sektöründe de bu uygulamaların şirketlere 
hem maliyet avantajı hem de gelir artışı sağlayacağını vurguluyor. 
Mete Aktaş’a göre Türkiye’deki müşteriler havacılık hizmetlerine 
entegre edilecek chatbotlarla; rezervasyon, bilet alma, check-in 
yapma, kayıp bagaj sorgulama gibi birçok işlemi kolayca ve kısa 
sürede yapabilir. Cbot’un %41’ini domine ettiği finans sektöründeki 
deneyimlerini Türkiye havacılık sektörüne aktarmaya hazırlandığını 
da ifade eden Aktaş; bu uygulamaları Google Asistan, Alexa gibi 
sesli asistanlar, WhatsApp Business, Messenger, Google RCS gibi 
popüler mesajlaşma uygulamalarına da entegre edilmesinin hava-
cılık sektöründe yeni bir dönemi başlatacağını vurguluyor.

 YURTDIŞINDA BAŞARILI ÖRNEKLERİ BULUNUYOR
“Müşteri yoğunluğu ve müşteri taleplerinin hızla değiştiği göz önünde 
bulundurulduğunda havacılık sektörü de chatbotların sunduğu yeni kişi-
selleştirilmiş müşteri deneyimleriyle ciddi gelir artışları sunacağı bir alan.” 
diyor. Mete Aktaş şu açıklamayı yapıyor: “Chatbotlar artık hayatımızın 
her alanında bizlere kolaylıklar sağlıyor. Örneğin bir pizzayı chatbot aracı-
lığıyla sipariş etmek, chatbottan tavsiyeler alarak finans yönetimi yap-

mak hatta bir chatbot ile şakalaşmak bile mümkün. Aynı uygulamaları 
havacılık sektöründe de rahatlıkla görebiliriz. Sizi tanıyan seyahat alışkan-
lıklarınızı bilen yapay zekaya sahip asistanınız uçak biletinizi alabilir, check-
in yapabilir, kayıp bagajınızı sorgulayabilir, otel rezervasyonunuzu yapabilir 
hatta avantajlı uçuş önerilerinde dahi bulunabilir. Yurt dışında birçok başarılı 
örneğini görüyoruz. Türkiye’de de havacılık sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin bu uygulamaları yatırım gündemine aldığını biliyoruz. Biz Cbot 
olarak finans sektöründeki referanslarımızın gücü ve gelişmiş yapay zeka 
teknolojimizle havacılık sektörüne özel başarılı bir havayolu sanal asista-
nını hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı ciddi anlamda yoğunlaştırmış 
durumdayız.”

CHATBOTLAR HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ BİR DÖNEM 
BAŞLATACAK     

Chatbotların havacılık sektöründe kullanılması halinde yeni bir 
döneme girileceğinin de altını çizen Metin Aktaş, chatbotların kul-
lanıcıların aradıkları hizmete kolay bir biçimde erişebilmesini sağla-
masının yanı sıra satış ve pazarlama süreçlerinde yaratacağı katma 
değer ile şirketlerin gelirlerinde ciddi oranda artışa imza atacağını 
belirtiyor. Havacılık sektöründe müşterilerden gelecek soruların 
çok geniş kapsamda ve çeşitli olabileceğinin de farkında oldukları-
nın altını çizen Aktaş şu bilgileri paylaşıyor: “Chatbotlarımız karşı-
laşabilecekleri farklı sorulara ve sohbet tiplerine cevap verebilecek 
şekilde eğitiliyor. Sohbet sırasında konunun değişmesi durumunda 
bile hızlıca adapte olarak gereken cevabı üretiyor ve sonrasında ana 
konuya tekrar dönüş sağlayabiliyor. Bu sayede havacılık sektörün-
de oluşabilecek beklenmedik sorulara da cevaplar üreterek kullanı-
cılara bekledikleri hizmeti sağlıyor.”

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAYGIN OLARAK KULLANDIĞI CHATBOTLAR 
HAYATIMIZIN HER ALANINA GİRİYOR. HAVACILIK SEKTÖRÜ CHATBOTLARLA 

HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR. 

YAPAY ZEKA 
UÇAK BİLETİNİZİ ALACAK
 VE CHECK-IN YAPACAK

MUHABİR: MELİKE BETÜL KUVEL

Sizi tanıyan seyahat alışkanlıklarınızı bilen yapay zekaya sahip 
asistanınız uçak biletinizi alabilir, check-in yapabilir, kayıp bagajınızı 
sorgulayabilir, otel rezervasyonunuzu yapabilir hatta avantajlı uçuş 

önerilerinde dahi bulunabilir.
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MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

TÜRKİYE İKİNCİ EL ONLINE BİNEK VE HAFİF TİCARİ 
ARAÇ PAZARI 2019 YILI İLK YARIYIL SONUÇLARINA 

BAKILDIĞINDA SATIŞ RAKAMLARINDA GEÇEN 
SENENİN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %0,3 ORANINDA 

ARTIŞ YAŞANIRKEN, İLK 6 AYIN ZİRVESİNDE 
RENAULT YER ALDI. 

YILIN 
İLK YARISINDA 

İKİNCİ ELİN LİDERİ 
RENAULT OLDU

O cak-Haziran 2019, 1. yarıyılda ikinci el online pazarda 
en çok tercih edilen otomotiv markası 115 bin 432 adet 

satışla Renault oldu. Renault bu dönemde ikinci el online toplam 
pazarındaki satışların %14’ünü tek başına gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve INDICATA’nın hazırladığı 
“Türkiye Otomotiv Sektörü İkinci El Online Pazar Trendi Haziran 
2019” verilerine göre, bu yılın haziran ayında ikinci el online otomobil 
ve hafif ticari araç pazarında toplam 122.631 adet satış gerçekleşti. 
2018 yılı aynı dönemine göre satışlar %18 oranında arttı. Söz konusu 
satışlar Ocak-Haziran döneminde 838.379 adet olurken, geçen yılın 
aynı dönemine göre pazarda %0,3 artış gerçekleşmiş oldu. Yılın ilk 
yarısında ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların %75’i satılır-
ken, buradaki yıllık artış da %2,2 olarak gerçekleşti.

İşte Türkiye’de yılın ilk 6 ayında ikinci el online otomobil ve hafif ticari 
araç pazarında en çok satılan ilk 8 marka ve modeller: 
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Ülkemizde faaliyet gösteren en eski markalardan biri 
olan Ford, 83 bin 364 adetlik satışı ile yılın ilk yarısında 
ikinci el online pazarda en çok tercih edilen 4. marka 
oldu. Markanın bu dönemde en çok satılan modeli ise 
23 bin 749 adetle Focus oldu. 

2019 yılının ilk 5 ayında otomobil ve hafif ticari araç 
satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gerileme 
yaşasa da Fiat yaptığı 24 bin 548 adetlik satışla başarılı 
bir performans sergilemişti. Marka yılın ilk yarısında 
da 83 bin 374 adetlik ikinci el satışı ile de birçok rakibini 
geride bıraktı. Bu dönemde markanın en çok satılan 
modeli 15 bin 821 ile Linea oldu.

Ocak-Haziran 2019, 1. yarıyılda ikinci el online 
pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 
115 bin 432 adet satışla Renault oldu. Renault 
bu dönemde ikinci el online toplam pazarında-
ki satışların %14’ünü tek başına gerçekleştirdi. 
Renault’un bu dönemde en çok tercih edilen 
modeli ise 22 bin 39 adetlik satış performansı ile 
Fluence modeli oldu.  

SIFIR 
SATIŞLARIN 
LİDERİ FIAT 
 3. SIRADA

YILIN İLK 
6 AYINDA 
ZİRVEDE 

RENAULT 
VAR 

FORD 
2. ELDE 

4. SIRADA 
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Ülkemizde yatırım yapacağı iddiaları ile son dönemde 
en çok konuşulan markalardan biri olan Volkswagen 
109 bin 840 adetle yılın ilk yarısında ikinci elde en çok 
tercih edilen ikinci marka oldu. Markanın bu dönemde 
en çok satılan modeli ise 26 bin 44 adetle Passat oldu. 
Volkswagen’in kuracağı iddia edilen fabrikanın ağırlıklı 
olarak üreteceği modelin de Passat olacağı ve bir yılda 
üretilecek 40 bin Passat modelinin, sadece Türkiye 
pazarına sunmayı planladığı ifade ediliyor.

VOLKSWAGEN
 İKİNCİ 

SIRADA 
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2017 yaz ortalarında Fransız PSA Grubu bünyesine giren 
Opel, yeniden yapılanma sürecinin ardından faaliyetlerine 
hız vermiş durumda. 2019 yılının ilk 6 ayında 45 bin 207 
adetlik satışı ile ikinci el online pazarda en çok tercih edilen 
5. marka olan Opel eski günlerine de göz kırpıyor. Mar-
kanın bu dönemde en çok satılan modeli ise 20 bin 148 ile 
Astra olurken, Astra satışları markanın genel satışlarının 
da yarıya yakınını gerçekleştirmiş durumda. 

Sportif tasarımı, güçlü ve kaliteli duruşu ile özellik-
le genç tüketicilerin yoğun rağbet gösterdiği BMW 
ikinci el performansı ile dikkat çekiyor. Türkiye’de 
ilk 6 ayda ikinci el online pazarında 41 bin 587 
adetlik satış performansı gösteren markanın en 
çok satılan modeli ise 14 bin 446 adetle 5 serisi 
araçları oldu. 

ASTRA
 SATIŞLARI

 OPEL’İ 
İLK  5’E 
SOKTU

İLK 6 AYDA 
41 BİNDEN 

FAZLA İKİNCİ EL 
BMW SATILDI

Lüks, kalite ve güvenilirlik denilince ülkemizde uzun 
yıllardır akla ilk gelen markalardan biri olan Mercedes-
Benz, kullanıcılarının yüzünü ikinci eldeki satış perfor-
mansı ile de güldürmeyi başarmış durumda. Bu yılın 
Ocak-Haziran döneminde ikinci el online pazarda 44 bin 
306 adetlik bir satış performansı sergileyen Mercedes-
Benz’in söz konusu dönemde en çok satılan modelleri 
ise C sınıfı araçları oldu.

MERCEDES-
BENZ 

İKİNCİ 
ELDE DE 

ÇOK İDDİALI

Otomobil ve hafif ticari araçlar kategorisinde yılın ilk 5 
ayında 8 bin 354 adet sıfır Hyundai satılmıştı. Markanın bu 
dönemde en çok satılan otomobili bin 878 adetle Tucson 
olurken, en çok satan hafif ticari modeli ise 419 adetle 
H-100 olarak kayıtlara geçmişti. Yılın ilk yarısında 37 bin 
453 adet ikinci el Hyundai online araç satışı olurken, en çok 
satılan model de 13 bin 705 ile Accent olarak kayıtlara geçti.

HYUNDAI
 ACCENT

 İLE ZİRVEYE
 TUTUNDU
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‘’PTT HER YERDE’’ SLOGANINDAN HAREKETLE HİZMET 
YELPAZESİNİ GENİŞLETEN PTT AŞ, “DENİZ POSTASI” 

UYGULAMASINI TANITTI.  UYGULAMAYLA BİRLİKTE MOBİLİZE 
DENİZ TAŞITLARI İLE KARADAKİ PTT İŞ YERLERİNDE VERİLEN 

TÜM HİZMETLERE, ARTIK DENİZDEN DE ULAŞILACAK. 
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1 79 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında 
hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 

AŞ), Deniz Postası hizmetiyle sektöre yeni bir soluk getirecek. 
Dünyada örneği bulunmayan hizmet sayesinde, karadaki işlemler 
denizde de yapılabilecek. PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı’nın ortak çalışmaları sonucunda hayata geçen uygulama, 
İstanbul merkezli başlayacak ve ihtiyaca göre yaz aylarında nüfus 
yoğunluğu yaşanan turistik bölgelerde de müşterilerle buluşacak.
Tanıtım toplantısında konuşan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Mobilize Deniz Taşıtlarının kara-
daki PTT şubeleri gibi tam kapasite hizmet vereceğini söyledi. 
Konuşmasında PTT AŞ’nin Türkiye’nin dünyadaki sesi olmak için 
büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Bozgeyik, şöyle konuştu: 
“Ülkemizin köklü kurumu PTT AŞ, 179 yıllık hizmet tecrübesini, 
çağın gerekleri ve imkânları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran 
yeniliklere dönüştürerek faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşılabilir ve 
erişebilir hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün de ülkemizin 
her yerinde her hizmeti vermek için gece gündüz çalışan bir eki-
bimiz var. Biz inanıyoruz ki; PTT çalışır, hayat değişir.”
Dünyada örneği bulunmayan ‘Deniz Postası’ hizmetini hayata 
geçirdikleri için kurum adına büyük bir gurur yaşadıklarını vurgu-

PTT AŞ’DEN 
DENİZDE DE 

ULAŞILABİLİR 
HİZMET
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PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: 
“Türkiye’nin dünyadaki sesi olmak için çalışıyoruz. Hizmeti denizde 

de vatandaşın ayağına götürüyoruz”

layan Bozgeyik, “PTT AŞ, topluma sunduğu ürün ve hizmetlerin 
daha erişilebilir ve ulaşılabilir olması için bütün lojistik ve teknolojik 
imkânları kullanarak donanımlarını geliştirmeye devam ediyor.” 
dedi. Bozgeyik, PTT AŞ’nin müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet 
anlayışı sunma hedefiyle çalıştığını belirterek, “Kurumumuz, 
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmalarına 
ağırlık veriyor. Mobil araç uygulaması PTT AŞ’nin son dönemde 
geliştirdiği önemli uygulamalardan birisi. Teknolojinin her geçen 
gün daha yoğun olarak kullanıldığı PTT AŞ uygulamaları ile hizmeti 
vatandaşın ayağına götürüyoruz.” diye konuştu.

ADALAR ARASI KARGO GÖNDERİMİ YAPILACAK

Mobilize Deniz Taşıtları, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan 
yerleşim yerlerinin liman bölgelerinde faaliyetlerini sürdüre-
cek. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tatil 
bölgelerinde Deniz Postası ile döviz işlemlerinin kolaylıkla 
gerçekleştirilmesi planlanırken, uygulamanın başlayacağı 
çoğu ilde adalar ile ana kara arasında özel kargo taşımacılığı 
yapılabilecek. Kış aylarında ise kıyı kentlerinin iş potansiyeli 
yüksek olan liman ya da iskelelerinde işlemlerin aksatılmadan 
yürütülmesi amacıyla Mobilize Deniz Taşıtı hizmet verecek.
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G ençlik markası Vodafone FreeZone ile, 
tutku alanı oyun olan gençlere ulaşma-

ya devam ediyor. Bugüne kadar ağırlıklı ola-
rak espor tutkunu gençlere ulaşan Vodafone 
FreeZone, yeni dönemde esporun yanı sıra 
mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oyna-
yan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel 
turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven genç-
ler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye 
ulaşacak. Yeni iletişim stratejisini “Vodafone 
FreeZone ile oynuyoruz, izliyoruz, oyunlara 
akıyoruz” mottosu üzerine kuran Vodafone 
FreeZone, bu doğrultuda Gamer Paketleri’nin 
de kapsamını genişleterek, YouTube’a ek 
olarak, internetten yemeyen PUBG Mobile ve 
Discord ile de gençlere oyun deneyimini sınır-
sız yaşama imkânı sunacak.

HEDEF DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Voda-
fone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone 
FreeZone olarak, oyun dünyasındaki varlığı-
mızı artırıyoruz. En büyük destekçilerinden 
biri olduğumuz esporun yanı sıra tüm oyun 
ve oyuncuları sahiplenerek daha geniş bir 
kitleye ulaşmak istiyoruz. Yeni dönemde 
oyun tutkunu tüm gençlerin Vodafone 
FreeZone ile oyun oynamasını, izleme-
sini ve oyunlara akmasını hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda, mobil oyun oynayanlara 
Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız 

PUBG Mobile, bilgisayar oyunu oynayanlara 
Gamer Paketlerimiz kapsamında sınırsız 
Discord ve hediye Zula Altın, oyunlarla ilgili 
eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan 
içerikleri izlemeyi sevenlere ise Gamer 
Paketlerimiz kapsamında sınırsız YouTube 
ve paket haricinde Vodafone FreeZone 
Şampiyonluk Ligi sponsorluğumuz ile gelen 
birçok fayda sunuyoruz. Vodafone FreeZo-
ne olarak, tutku alanı oyun olan gençlere 
destek olmaya devam edeceğiz.”

VODAFONE FREEZONE AYRICALIKLARIN-
DA YENİ DÖNEM 

Vodafone FreeZone’un 26 yaş altı gençler için 
tarifeye ek olarak geliştirdiği Gamer Paketleri, 
ayda 20 TL’ye tekrar eden ve haftada 12 TL’ye 
tekrar etmeyen iki ayrı paket halinde sunulu-
yor. “Gamer Paketleri” ile oyunsever gençler, 
YouTube, PUBG Mobile, Discord gibi içerikleri 
internetinden yemeden izleyebiliyor. Yurtdışı 
seyahatlerinden oyun bilgisayarlarına kadar 
efsane hediyeler kazanma şansı yakalayan 
Gamer Paketi sahibi gençler, ayrıca her ay 
Zula oyununda hediye altın da kazanabiliyor. 

VODAFONE FREEZONE, YENİ DÖNEMDE ESPORUN YANI SIRA MOBİL OYUN OYNAYAN, 
BİLGİSAYAR OYUNU OYNAYAN, OYUNLARLA İLGİLİ EĞLENCELİ VEYA PROFESYONEL 

TURNUVALARDAN İÇERİKLERİ İZLEMEYİ SEVEN GENÇLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE DAHA 
GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞACAK. 

VODAFONE FREEZONE, 
OYUN DÜNYASINDAKİ VARLIĞINI 

ARTIRIYOR
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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: 
“Vodafone FreeZone olarak, oyun dünyasındaki varlığımızı 
artırıyoruz. En büyük destekçilerinden biri olduğumuz 
esporun yanı sıra tüm oyun ve oyuncuları sahiplenerek daha 
geniş bir kitleye ulaşmak istiyoruz.”

PUBG Mobile, “PlayerUnknown’s 
Battlegrounds” oyununun mobil 
cihazlara özel tasarlanmış versiyonu 
olarak piyasaya sunuldu. Yeni nesil 
grafik özellikleriyle en az PC versiyo-
nundaki kadar güçlü ve etkili bir grafik 
ve ses deneyimi sağlıyor. Ücretsiz 
oynanabilen PUBG Mobile, oyunculara 
mobil ortamda çokoyunculu aksiyon 
keyfini en üst düzeyde yaşatıyor. Gün-
lük 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı 
bulunan PUBG Mobile, 2018’de Golden 
Joystick Ödülleri’nde “Yılın En İyi Mobil 
Oyunu”, GooglePlay Ödülleri’nde ise 
“Yılın En İyi Oyunu” seçildi.

PUBG MOBİLE NEDİR?

Sesli sohbet programı Discord, 
kullanıcılarına sunucular üzerinden 
sesli sohbet, resim, ses, video, GIF 
gönderme özellikleri sunuyor. Discord, 
kullanıcılara en sevdikleri konularda, 
özellikle de oyun oynama konusun-
da, arkadaşları ve favori toplulukları 
ile bağlantı kurma imkânı veriyor. 
Ücretsiz sunulan ve kullanıcılara kendi 
sunucularını açma imkânı da veren 
Discord, sistem dostu bir uygulama 
olduğundan, rahatlıkla oyun oynamayı 
mümkün kılıyor. Discord uygula-
masının bilgisayar sürümü olduğu gibi 
mobil sürümleri de bulunuyor.

DİSCORD NEDİR?

Vodafone 
Türkiye İcra 

Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin 

AKSOY



Ç eyrek asırdır Türkiye için çalışan Turk-
cell, yerli ve milli teknolojilerin üre-

timini desteklemeye devam ediyor. 4.5G 
şebeke kurulum çalışmaları kapsamında 
Turkcell’in girişimleri ile gündeme gelen ve 
üretilen yerli mobil iletişim antenleri canlı 
şebekede abonelere hizmet vermeye 
başladı. ASELSAN’ın ürettiği antenler ilk 
olarak İstanbul Pendik’te hizmet veren 
sahaya yerleştirildi. Turkcell yerli 5G uyumlu 
antenleri 4.5G mobil şebekesinde kullan-
maya başlayan ilk operatör oldu.
Baz istasyonlarında kullanılan anten-
leri, yerli ve milli ürünlerle değiştirme 
hedefiyle yola çıkan Turkcell, teknik 
ihtiyaçlarını ASELSAN ile paylaştı ve 
antenlerin geliştirilme sürecinde de 
aktif biçimde yer aldı. 2016 yılında 
başlanan antenlerin prototip deneme 
çalışmaları, 2018 yılında Ankara ve 
İstanbul olmak üzere iki canlı sahada 
gerçekleştirilmişti. 4.5G şebekesinde 
kullanılacak antenler için ASELSAN ile 
Turkcell arasında 2017 yılı Ocak ayında 
imzalanan işbirliği sözleşmesinin ardın-
dan ise 2018 yılı Eylül ayında da toplam 
2030 adet anten siparişi için tedarik 
anlaşması yapılmıştı. 

“YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER 
GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz 
Sezgin, “Türkiye’nin teknoloji tüketen 
değil, üreten bir ülke olması yolun-
da Turkcell olarak çalışmalarımızı hız 
kesmeden sürdürüyoruz. Sunduğu-
muz sürdürülebilir ve güvenilir iletişim 
hizmetlerimizde kullandığımız teknolo-
jilerin de yurt içi olanaklarla üretilmesi 
için çalışıyoruz. Turkcell’in girişimleriyle 
geliştirilmeye başlayan; değişen teknik 
ve teknolojik ihtiyaçlarımız doğrultu-
sunda ASELSAN’ın ürettiği antenleri 
canlı şebekemizde kullanmaya başladık. 
Yeni antenlerimizin kurulumuyla bera-
ber, artık iletişim altyapımızın birçok 
önemli bölümünde yerli ve milli tekno-
lojileri kullanır hale geldik” dedi.

“5G’DE DE ÜRÜNLER VERMEYİ 
HEDEFLİYORUZ”

ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Tek-
nolojileri Sektör Başkanı ve Genel 
Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan 
ise, “ASELSAN, 1975’ten beri yerli 

ve milli haberleşme sistemleri için 
çalışıyor. Bugün, Ekim 2018’de 
Turkcell ile birlikte başladığımız Yerli 
4.5G Baz İstasyonu Anteni Üretim 
projemizin ürünlerinin canlı şebe-
kelerde kullanımına başlanıyor. 
Mutluyuz, gururluyuz. Teknolojik ve 
maliyet açısından yabancı ürünlerle 
rekabet edilebilir bir düzeye gelmiş 
bulunmaktayız. Canlı şebekelerde 
kullanımıyla beraber sahalardan gele-
cek bilgilerin geliştirmelerimize daha 
fazla ışık tutacağını düşünüyoruz. 
4.5G’de kazandığımız bilgi ve tecrübe 
ve Turkcell’in destekleri ile 5G’de de 
ülkemiz için ürünler vermeyi planlıyo-
ruz.” diye konuştu.
İlk aşamada ASELSAN üretimi yaklaşık 
1000 antenin yıl sonuna kadar Turkce-
ll’e ait 250 baz istasyonunda kullanıl-
maya başlanması hedefleniyor.
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ASELSAN TARAFINDAN ÜRETİLEN YERLİ VE MİLLİ 4.5G MOBİL İLETİŞİM ANTENLERİ 
TURKCELL’İN ŞEBEKELERİNDE HİZMET SUNMAYA BAŞLADI. TURKCELL MÜHENDİSLERİNİN 
DE KATKILARIYLA 5G UYUMLU OLARAK GELİŞTİRİLEN ANTENLERİN YAKLAŞIK 1000 ADEDİ 

YIL SONUNA KADAR TURKCELL ALTYAPISINA ENTEGRE EDİLECEK. 

ASELSAN VE TURKCELL’DEN
 İLK YERLİ VE MİLLİ 5G UYUMLU 

MOBİL İLETİŞİM ANTENİ

ASELSAN üretimi yaklaşık 
1000 antenin yıl sonuna 
kadar Turkcell’e ait 250 baz 
istasyonunda kullanılmaya 
başlanması hedefleniyor.
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ASELSAN Haberleşme ve Bilgi 
Teknolojileri Sektör Başkanı 
ve Genel Müdür Yardımcısı 
Bayram GENÇCAN

Turkcell Şebeke 
Teknolojilerinden 

Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 

Gediz SEZGİN



SE
K

TÖ
R

D
EN

SE
K

TÖ
R

D
EN T ürkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Tele-

kom, 2019 yılının ilk altı ayına ait finansal ve operasyonel 
sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un, 2018’de yakaladığı güçlü 
büyüme performansını 2019’un ilk yarısında da sürdürdüğü 
görülürken, 2008’deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi 
ilk yarı büyüme ve FAVÖK değerlerine ulaşıldı. 2019’un ilk altı 
ayında yüksek faaliyet kârlılığı ile öne çıkan Türk Telekom, toplam 
abone sayısını da yılın ilk yarısında oldukça güçlü bir şekilde net 1 
milyon 57 bin artışla 47 milyona yükseltti. 

%15,8’LİK REKOR BÜYÜME

2019’un ilk altı ayında yüzde 15,8 büyüme ile 11,2 milyar TL gelir 
elde eden Türk Telekom böylelikle 2008’deki halka arzdan bu 
yana ilk altı aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını 
gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi önce-
si kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 
artarak 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi 
sayesinde geçen yıla göre 6,9 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK 
marjı ise yine en yüksek ilk yarı değeri olan yüzde 47,8’e ulaştı. 
Yılın ilk yarısında satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor 
büyüme ve FAVÖK kârlılığındaki yüksek artış sonucunda Türk 
Telekom’un net kârı da 745 milyon TL olarak gerçekleşti. Yerli 
ve milli teknoloji çözümleriyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom’un yatırım 
harcamaları da 2019’un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi. 

İLK ALTI AYDA 1 MİLYON 57 BİN NET YENİ ABONE KAZANDI

Yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin net abone kazanımı sağlayan 
Türk Telekom, toplam abone sayısını 47 milyona taşıdı. Türk 
Telekom’un toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11,1 
milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin 
artışla 22,4 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil 
aboneler içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 41’den yüzde 50’ye yükseldi.

“GÜÇLÜ BİR İVME İLE ORGANİK BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

2019 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını 
değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, yaka-
ladıkları güçlü ivmeyi 2019’un ilk altı ayında elde ettikleri 
rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirterek şöyle devam 
etti: “Sürdürülebilir etkin gider yönetimi ve verimlilik pro-
gramlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde 
gelirlerimiz ile birlikte FAVÖK ve FAVÖK marjımızı da rekor 
seviyeye çıkararak 2008’deki halka arzdan bu yana en yük-
sek ilk altı aylık değerine ulaştırdık. Doğru strateji, uygulama 
ve de etkin gider yönetimi sayesinde 2019’un ilk altı ayında 
745 milyon TL net kâr elde ettik. Yılın ilk altı aylık dönemin-
de kaydettiğimiz finansal ve operasyonel sonuçlar, abone 
artışına odaklanan, operasyonel verimliliği hedefleyen ve 
müşteri deneyimini önemseyen stratejimizi yüksek ener-
jimizle birleştirerek başarıyla yürüttüğümüzü ortaya koy-
uyor. Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon şirketi ola-
rak, farklı müşteri ihtiyaçlarını hedef alan geniş ürün yelpaz-
emizle en iyi müşteri deneyimine odaklanarak sürdürülebilir 
büyüme sağlamaya devam edeceğiz.”

“DÖVİZ RİSKİMİZİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTIK”

Türk Telekom’un yabancı para riskini de geçen yıla göre 
önemli ölçüde azalttıklarını ifade eden Doany, “Döviz etki-
sinden korunmak için kullandığımız türev ürünlerin de 
etkisiyle, 2018’in ilk yarısında 2,4 milyar dolar eşdeğerinde 
olan net açık yabancı para pozisyonumuzu 2019’un ilk altı 
ayı itibarıyla 794 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. 
Borçluluk oranımız da dünyadaki benzer diğer büyük tele-
kom operatörlerinden daha düşük seviyede seyrediyor. Türk 
Telekom’un geçen yılın ilk yarısı 1,93 olan borçluluk oranı (Net 
Borç/FAVÖK), 30 Haziran 2019 itibarıyla 1,76 puana inmiş 
durumda. Yabancı para riskinden ve de borçluluktan bu denli 
hızlı bir şekilde arınmış güçlü bilanço ile tüm paydaşlarımız 
için daha öngörülebilir bir net kâr akışı sağlayacağız.” dedi.

TÜRK TELEKOM YILIN İLK YARISINDA REKOR GELİR ARTIŞI İLE YÜZDE 
15,8 BÜYÜDÜ. İLK ALTI AYDA 745 MİLYON TL NET KÂR ELDE EDEN TÜRK 

TELEKOM, FAVÖK İÇİN BELİRLEDİĞİ YILLIK ÖNGÖRÜSÜNÜ DE YUKARI 
YÖNLÜ REVİZE ETTİ 

Türk Telekom CEO’su 
Dr. Paul Doany: “Yılın 
ilk altı aylık döneminde 
kaydettiğimiz finansal 
ve operasyonel 
sonuçlar, abone artışına 
odaklanan, operasyonel 
verimliliği hedefleyen 
ve müşteri deneyimini 
önemseyen stratejimizi 
yüksek enerjimizle 
birleştirerek başarıyla 
yürüttüğümüzü ortaya 
koyuyor.” 

TÜRK TELEKOM’DAN 
745 MİLYON TL NET KÂR 
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Türk Telekom CEO’su           
Dr. Paul DOANY



H uawei, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nu 
yayınladı. 11 yıldır her sene düzenli 

olarak yayınlanan raporda Huawei, sürdürü-
lebilirlik stratejisini dört ana madde üzerinde 
konumlandırdı: Dijital dönüşüm, güvenlik, 
çevre koruması ve uyumlu bir ekosistem.
Şirketin üst düzey yöneticilerinden Liang 
Hua, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 
“Dijital dönüşümü çoğaltmak ve dünyanın 
bağlantı gereksinimlerini karşılamak için tüm 
gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Dijital 
hizmetleri daha ekonomik ve herkes için eşit 
olarak, erişilebilir kılmak hem sosyal hem de 
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için 
üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.” dedi. 
Çevreyi korumanın da Huawei’nin sürdürüle-
bilir kalkınma girişimlerinin önemli bir bileşeni 
olduğunu belirten Liang, “Gelecekteki iletişim 
ağları için enerji verimliliği büyük önem kaza-
ndı. Daha fazla veri iletmek için daha az enerji 
kullanmalı ve güç sistemlerinin genel enerji 
tüketimini azaltmalıyız. Bilgi ve iletişim tekno-
lojileri bu konuda bize yardımcı olabilir.” dedi.

“HUAWEI 5G’Sİ YEŞİL BİR TEKNOLOJİNİN 
ÜRÜNÜ OLACAK”

Huawei, 5G’de bölge başına düşen güç 
tüketimini, sektör ortalamasının %20 altına 
düşürmeyi başardı. Konuyla ilgili değerlen-
dirmede bulunan Huawei Sürdürülebilir Kal-
kınma Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Kevin Tao, “Sektör ortalamasının 
önemli derecede altında olan bu yüzde mik-
tarına ulaşmamızda, şirketimizin geliştirdiği 

yeni yonga setleri, sistem yazılımı, gelişmiş 
donanım ve ısı dağıtma teknolojileri öncü 
oldu. Bu yenilikçi teknolojiler, Huawei’nin 
5G’sini daha verimli hale getirdi. Doğru 
çözümler ile Huawei 5G’si yeşil bir teknoloji-
nin ürünü olacak.” dedi.
Dijital teknolojinin faydalarını her insana, 
eve ve kuruluşa sunmak istediklerinin 
altını çizen Kevin Tao şunları söyledi: “Bu 
amaçla, TECH4ALL adlı küresel bir dijital 
katılım girişimi başlattık. Örneğin, RuralStar 
çözümümüz, 2018 sonu itibariyle 40 milyon 
kırsal bölge sakinini birbirine bağladı. Şu 
anda dünya çapında üç milyardan fazla kişiye 
iletişim hizmetleri sunuyoruz ve dünya 
çapında güvenli ağ işlemlerini desteklemeyi 
taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdümüzü yerine 
getirme noktasında ise büyük bir sorumlu-
luk duygusuyla hareket ediyoruz. Örneğin 
7,7 büyüklüğündeki deprem Endonezya›yı 
vurduğunda Huawei olay yerindeki ilk ve tek 
satıcıydı.»

2018 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNUN 
ÖZETİ

Dijital Dönüşüm ve Kapsama: Teknoloji 
azınlık için değil, çoğunluk için olmalıdır, 
ancak bunu gerçeğe dönüştürmek için uzun 
bir yol var. GSMA’ya göre, dünyadaki hane 
halklarının yüzde 66’sı bağlantısız kalıyor 
ve dünyadaki dört milyar insanın internet 
erişimi yok. Buna ek olarak, dünya çapında 
iki milyardan fazla insanın güvenilir mobil 
genişbant servisi yok. Huawei, bağlantısız 

topluluklara karşı sorumluluk taşıyarak 
hareket ediyor. Bu nedenle, Huawei küresel 
dijital katılım girişimi TECH4ALL’u başlattı.
Güvenlik ve güvenilirlik: Tamamen bağlı, akıllı 
bir dünya güvenlik ve güvenilirlik üzerine 
kurulu. Huawei, siber güvenlik ve gizlilik koru-
masını en önemli önceliklerinden biri haline 
getirdi. Önümüzdeki beş yıl içinde, Huawei 
tüm endüstriyi etkileyen siber güvenlik ve 
gizlilik sorunlarına daha iyi yanıt vermek, 
yazılım mühendisliği yeteneklerini geliştirmek 
için 2 milyar ABD doları yatırım yapacak.
Çevresel koruma: Huawei, temiz, verimli, 
düşük karbonlu ve dairesel bir ekonomi 
oluşturmayı destekliyor. Huawei, üretim ve 
operasyonları sırasında olumsuz çevresel 
etkileri en aza indirmeyi taahhüt ediyor. 
Huawei, endüstrilerin enerji tasarrufu 
sağlamaları, emisyonlarını azaltmaları ve 
döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunmaları 
için yenilikçi ürünler ve çözümler kullanıyor. 
Şirket, düşük karbonlu bir toplum oluştur-
mak için tüm endüstri ortaklarıyla birlikte 
çalışmaya devam ediyor. Huawei 2018’de 
temiz enerji kaynaklarından yaklaşık 45.000 
ton emisyon düşüşünü gerçekleştirerek, 
yaklaşık 932 milyon kWh elektrik kullandı.
Sağlıklı ve uyumlu ekosistem: Huawei, 
sağlıklı ve uyumlu bir ekosistemi hede-
fleyen topluluklar ve endüstri ortakları ile 
el ele çalışıyor. 2018 yılında Huawei, yerel 
sürdürülebilirliği ve büyümeyi desteklemek 
için dünya çapında 177 destek programı 
oluşturdu.
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HUAWEI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİNİ DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM, GÜVENLİK, ÇEVRE KORUMASI VE UYUMLU BİR 

EKOSİSTEM ÜZERİNE KONUMLANDIRDI. 
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HUAWEI 2018
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

RAPORU’NU YAYINLADI

Huawei Üst Düzey Yöneticisi Liang Hua: “Dijital hizmetleri daha ekonomik ve 
herkes için eşit olarak, erişilebilir kılmak hem sosyal hem de ekonomik kalkınmaya 

katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.”

Huawei 
üst düzey 

yöneticilerinden 
Liang HUA
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