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BAKAN TURHAN, 
BÜTÇE SUNUMUNDA 
ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ. 
ULAŞTIRMADA YAPILAN 
YATIRIMLARI KALEM 
KALEM AÇIKLADI.

Y ıl sonu Bakanlıkların bütçelerini 
açıkladıkları yoğun bir dönem... 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan da Bakanlığın 2020 yılı 
bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. 
Bakan Turhan, bütçe sunumunda 
önemli bilgiler verdi. Ulaştırmada 
yapılan yatırımları kalem kalem 
açıkladı. Turhan, Bakanlığın ulaştırma 
ve haberleşme alanında çok büyük 
ve önemli projeleri, 2003'ten bu yana 
757,2 milyar lira yatırım yaparak 
hayata geçirdiğini belirtti. Yatırım 
harcamalarında yüzde 62'lik payla 
karayolunun birinci sırada yer aldığını 
ifade eden Turhan, yatırımların daha 
hızlı tamamlanarak vatandaşların 
hizmetine sunulabilmesinin önemine 
işaret etti. Turhan, 198,5 milyar 
liralık kamu-özel iş birliği (KÖİ) 
projesini başlattıklarını bildirerek, 
söz konusu yatırımların yüzde 
77'sinin tamamlandığını, yapımı 
devam eden KÖİ projeleriyle 45,5 
milyar liralık daha yatırımın ülkeye 
kazandırılacağını kaydetti. Bakan 
Turhan’ın açıkladığı verilerin detayları 
kapak haberimizde yer alıyor. 

Bu sayımızda, kapak haberimiz 
dışında, ulaştırma, teknoloji, iletişim 
konularında yaşanan son gelişmelere 
güncel ulaşabilirsiniz. 

2020’nin herkese güzellikler 
getirmesi dileği ile... 

Hoşçakalın...
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ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİ 
KULLANIMINDA
EBEVEYNLER BAŞROLDE! 

İŞTE 2019’UN 
EN DİKKAT ÇEKİCİ 
5 ZARARLI 
YAZILIMI!
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KÜRESEL 
TİCARETTE 
YENİ SOLUK
BAKAN TURHAN, BAKÜ-TİFLİS-
KARS DEMİRYOLU HATTI’NIN ÇİN İLE 
TÜRKİYE ARASINDAKİ YÜK TAŞIMA 
SÜRESİNİ BİR AYDAN 12 GÜNE, 
MARMARAY’IN BU HATTA ENTEGRE 
OLMASIYLA DA UZAK ASYA İLE BATI 
AVRUPA ARASINDAKİ SÜREYİ 18 GÜNE 
DÜŞÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, “ASYA 
İLE AVRUPA ARASINDAKİ 21 TRİLYON 
DOLARLIK TİCARET HACMİNİ DİKKATE 
ALDIĞIMIZDA, MESELENİN ÖNEMİ 
KOLAYLIKLA ANLAŞILACAK.” DEDİ.

İNTERNETİ SORUMLU KULLANMA 
KONUSUNDA TOPLUMSAL 
BİR FARKINDALIK YARATMAYI 
AMAÇLAYAN SAMSUNG 
ELECTRONİCS TÜRKİYE, ‘İNTERNETİ 
TADINDA KULLAN’ KAMPANYASI 
KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI 
‘ÇOCUĞUNLA ARANA EKRAN KOYMA’ 
ADLI ÜÇÜNCÜ VİDEOSUNU DİJİTAL 
PLATFORMLARDA PAYLAŞTI.

YILIN EN İLGİNÇ KÖTÜ AMAÇLI 
YAZILIMLARI MERCEK ALTINA 
ALINDI. ARALARINDA TÜRK KRIPTO 
PARA KULLANICILARINI HEDEF 
ALAN BİR ZARARLI DA VAR.

TURHAN, ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALTYAPISI İÇİN 2003’TEN 
BU YANA 757,2 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDIĞINI BELİRTEREK, 
YATIRIM HARCAMALARINDA KARAYOLUNUN BİRİNCİ SIRADA 
OLDUĞUNU AÇIKLADI.
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PARA KAZANDIRAN 
ŞEFFAF BAVULLARA 
İLGİ ARTIYOR
GEZGİNLERİN ŞEFFAF BAVULU OLMA 
HEDEFİYLE KURULAN PABBLER, 
YÜZDE YÜZ TÜRK MÜHENDİSLERİN 
GELİŞTİRDİĞİ VE E-TİCARET 
SİTELERİNİN YURTDIŞINA GÖNDERMEK 
İSTEDİKLERİ ÜRÜNLERİN DAĞITIMI 
ESASINA DAYALI BİR YAZILIM ŞİRKETİ 
OLARAK HİZMET VERİYOR.
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ŞİRKETLERDE 
MOBİL CİHAZ GÜVENLİĞİ 
İÇİN 8 İPUCU
ŞİRKETLERDE MOBİL CİHAZLARIN 
KULLANIMININ YAYGIN BİR HALE 
GELMESİ, İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNDE 
KOLAYLIKLAR SAĞLARKEN, GÜVENLİK 
TEHDİTLERİNİN DE KAPIYI ÇALMASINA 
NEDEN OLUYOR. 

GÜVENLİK

38
GİRİŞİM

YOLLARDA KARLA MÜCADELEYE SIKI TAKİP
TURHAN, KARLA MÜCADELE MERKEZİ’ NDE 68 BİN 254 KİLOMETRELİK YOL AĞI, KAMERA 
VE BİLGİ SİSTEMLERİYLE 7 GÜN 24 SAAT ANLIK TAKİP EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

GÜNDEM

22
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30
EVİMİZİN HER İHTİYACINI 
ONLINE OLARAK 
TEDARİK EDİYORUZ
YEMEKSEPETİ’NİN ONLİNE MARKET 
ÜRÜNLERİ SİPARİŞ PLATFORMU 
BANABİ; HİZMET VERDİĞİ İSTANBUL, 
ANKARA, İZMİR, BURSA, ESKİŞEHİR 
VE ANTALYA’DAKİ KULLANICILARININ 
SİPARİŞ ALIŞKANLARINI VE ÖNE ÇIKAN 
SONUÇLARI AÇIKLADI. 
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HUAWEI TEST OTOMASYON 
PLATFORMU TÜBİTAK 
TARAFINDAN ONAYLANDI

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi›nde 
görev alan Türk mühendisler, yazılım 
alanında farklı protokolleri destekle-
yen ve kullanıcılara uçtan uca fonk-
siyon ve iş yükü test yeteneği 
sağlayan Test Otomasyon 
Platformu’na (TAP) imza attı. Hua-
wei, 1501 Destek Programı kapsa-
mında TÜBİTAK tarafından da 
onaylanan platform için, Test Oto-
masyon Platformu’nun daha ileriye 
taşınması amacıyla, yazılım geliştiri-
ci arayışını da sürdürüyor.

TWITTER 2019’UN EN ÇOK 
KONUŞULAN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Twitter, 2019’da da Türkiye gündeminin nab-
zını tuttu. Türkiye’de Twitter’ın 2019 sohbet-
lerinde en çok adı geçen isim Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sohbetlere 
ağırlığını koyan isim oldu. Türkiye’de Twitter 
sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim 
dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop 
müzik grubu BTS olurken, Haluk Levent 
şaşırtmadı, Twitter’ın 2019’da en çok konuşu-
lan ünlü isim oldu. Athena’nın solisti Gökhan 
Özoğuz da en çok konuşulan ünlü isimler ara-
sında yer aldı.
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TİKTOK TÜRKİYE BAŞARISINI KUTLADI

Kısa video paylaşım uygulaması TikTok, 2019 yılında Türkiye’de ulaştığı başarıyı 
büyük bir etkinlikle kutladı. TikTok bu yıl Türkiye’de ulaştığı başarıyla kısa mobil 
video platformları arasındaki lider konumunu pekiştirdi. Yaratıcı kategoriler, ilham 
veren interaktif kampanyalar ve her türlü yaratıcılığı sergilemeye imkan veren pek 
çok şarkı da bu platformda ilk kez keşfedildi. Etkinlikte2019 yılında TikTok’ta en çok 
başarılı olan içerik üreticileri çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

ROBOT REFAKATÇİLER GELİYOR 

Nüfus artış hızı ve yaşam süresinin uzama-
sı, sağlık hizmetlerine talebi arttırıyor. 
KPMG’nin hazırladığı rapora göre hastane-
lerde sunulan hizmetlerin çoğunlukla acil 
durumlar için olduğunu dikkate alan küresel 
sağlık sektörü, hastane ziyaretlerini azalta-
cak formüller üretiyor. Telefon uygulamala-
rıyla hasta rehberliği, giyilebilir medikal 
teknolojiler, biyometrik veri akışı sağlayan 
çiplerin yanı sıra refakatçi robotlar da yakın-
da hayatımıza girecek. Robot refakatçiler 
hastane sonrası bakımı üstlenecek.

E-ARŞİV FATURA İÇİN SON TARİH 1 OCAK 2020 

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv Fatura 
uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi. Yaklaşık 100 bin işletmenin 
e-arşiv uygulamasına geçeceği tahmin ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
tarafından e-dönüşüm alanında kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Resmi 
Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tari-
hinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 
Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil 5 Bin 
TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak GİB 
tarafından sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi 
zorunlu hale getirildi.

2019’DA ZARARLI YAZILIM 
ÇEŞİTLİLİĞİ %13,7 ARTTI 

Kaspersky’nin web antivirüs çözümü, 
2018’de toplam 21.643.946 adet tekil zararlı 
nesne (kodlar, açıklar ve çalıştırılabilir dosya-
lar) tespit ederken 2019’da bu sayı 
24.610.126’ya çıktı. Yaşanan bu artışın ardın-
da, genellikle etik dışı reklamcılar tarafından 
kullanılan HTML sayfaları ve kodlarının sayısı 
ve çeşitliliğinin artması yatıyor. Ayrıca, inter-
net üzerinden kredi kartı bilgisi çalan prog-
ramların sayısındaki dikkat çekici yükseliş de 
yaşanan toplam artışın sebepleri arasında 
yer alıyor. Bu programlar saldırganlar tarafın-
dan e-ticaret sitelerine yerleştiriliyor ve kul-
lanıcıların kredi kartı verilerini topluyor.

OYUNFOR, TÜRKİYE’NİN 2019 YILI 
OYUN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Dijital oyun platformu Oyunfor, 2019 yılı 
için Türkiye’deki oyun dünyasıyla ilgili ista-
tistiklerini paylaştı. Oyunfor’un verilerine 
göre Türkiye’deki oyun severlerin 2019’da 
en çok oynadığı ve para harcadığı oyunlar 
PUBG Mobile ve Fortnite oldu. İstatistikler, 
Türkiye’deki kadın oyuncuların daha çok 
mobil ve savaş oyunlarını tercih ettiği, 50 
yaş üstü erkeklerin ise strateji oyunlarına 
yöneldiklerini ortaya koydu. Kısa süre önce 
düzenlenen Black Friday indirimlerinde en 
beğenilen oyunların da yer aldığı verilerin 
yanı sıra, Türkiye’deki oyun severlerin 
ortalama harcamasının Avrupa’nın geri-
sinde kaldığı görüldü.

PTT’DEN “YAZMA MOTİFLERİ” 
KONULU RESMİ POSTA 
PULLARI

PTT AŞ tarafından Tokat’a özgü 
yazma motiflerine yer verilerek 
hazırlanan altı değerli “Yazma Motif-
leri” konulu resmi posta pulları 16 
Aralık 2019 tarihinde tedavüle 
sunuldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından 
tedavüle sunulan “Yazma Motifleri” 
konulu resmi posta pulları (19x26 
mm boyutunda) 10 Kuruş, 50 Kuruş, 
1 Türk Lirası, 2,40 Türk Lirası, 8,40 
Türk Lirası, 19 Türk Lirası bedelle PTT 
iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.
gov.tr web adresinde ve filateli cep 
uygulamasında satışa çıktı.
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BAKAN TURHAN, BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI’NIN ÇİN İLE 
TÜRKİYE ARASINDAKİ YÜK TAŞIMA SÜRESİNİ BİR AYDAN 12 GÜNE, 

MARMARAY’IN BU HATTA ENTEGRE OLMASIYLA DA UZAK ASYA 
İLE BATI AVRUPA ARASINDAKİ SÜREYİ 18 GÜNE DÜŞÜRDÜĞÜNÜ 

BELİRTEREK, “ASYA İLE AVRUPA ARASINDAKİ 21 TRİLYON 
DOLARLIK TİCARET HACMİNİ DİKKATE ALDIĞIMIZDA, MESELENİN 

ÖNEMİ KOLAYLIKLA ANLAŞILACAK.” DEDİ.

Ç in'Wden yola çıkıp Marmaray›ı kullanarak Avrupa›ya 
geçen ilk yük treni China Railway Express Ankara 

Garı’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı törenle uğur-
landı. Törende konuşan Turhan, üç kıtayı birbirine bağlayan 
Türkiye›nin jeostratejik ve jeopolitik önemine işaret etti. Tur-
han, hem coğrafi konumu hem de tarihi ve kültürel sürekliliğiy-
le Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karade-
niz ülkesi olan Türkiye›nin söz konusu coğrafyaların ekonomik 
ve sosyal gelişiminde önemli role sahip olduğunu ifade etti. 

“KITALAR ARASINDA KESİNTİSİZ VE KALİTELİ ULAŞTIRMA 
ALTYAPILARI TESİS ETTİK”

Türkiye’nin mevcut pozisyonunu daha da güçlendirmek adına son 
yıllarda çok çeşitli ulaşım bağlantıları sağlamalarının yanı sıra kori-
dorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma 
altyapıları tesis ettiklerini anlatan Turhan, “754 milyar doları bulan 
yatırımla ulaştırma ve haberleşme altyapımızı güçlendirerek ulus-
lararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamla-
mak önceliklerimiz arasında yer aldı.” ifadesini kullandı. Çin, Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine bağlayarak büyük bir altyapı ve 
ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol” proje-
sine özel önem verdiklerini anlatan Turhan, bu kapsamda Türkiye-
Azerbaycan ve Gürcistan’ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata 
geçen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü’den Kars’a 
ilk seferini yapan China Railway Express’in dünya demiryolu taşı-
macılığına yeni bir yön verdiğini söyledi. 

“YÜK TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM”

Turhan, 30 Ekim 2017’den itibaren faaliyette olan hattın, Asya ve 
Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı alanında yeni dönemin 

habercisi olduğunu dile getirerek, söz konusu hatla Türkiye’nin, 
Pekin’den Londra’ya uzanan orta koridorun ve Kazakistan’dan 
yine Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolu’nun en önemli bağlantı 
noktası haline geldiğini kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı’nın, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 
güne, “asrın projesi” Marmaray’ın bu hatta entegre olmasıyla da 
Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü-
nü belirten Turhan, “Asya ile Avrupa arasındaki 21 trilyon dolarlık 
ticaret hacmini dikkate aldığımızda, meselenin önemi kolaylıkla 
anlaşılacak. Yaklaşık 5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı 
Demir İpek Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli 
alternatif oldu.” değerlendirmesinde bulundu. 

“11 BİN 483 KİLOMETRELİK YOL 12 GÜNDE KAT EDİLECEK”

Bakan Turhan, yolculuğuna Çin’in Xi’an şehrinden başlayan ve 
42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China Railway 
Express’in (Çin Demiryolu Ekpresi) toplam uzunluğu 820 metre 
olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak 11 
bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat edeceğini bildirdi. Yükün, 
Bakü-Tiflis-Kars hattını ve Marmaray’ı kullanarak orta koridor 
üzerinden taşınmasının, diğer koridorlara göre zaman ve enerji 
tasarrufu sağlayacağını dile getiren Turhan, “Bu, hem bölgesel 
hem de küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım. 
Dolayısıyla binlerce kilometre yol kat eden bu trene, demiryolu 
taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgelemesi hasebiyle, 
gururla bakıyoruz.” dedi. Turhan, bu projenin, ülkelere ticari kazanç 
sunmasının yanında toplumlar arası bağların güçlenmesine ve kül-
türler arası etkileşim hızlanmasına da büyük katkı sağlayacağını 
ifade ederek, Türkiye’ye kadar hiçbir aksama ve sorun yaşamadan 
ulaşan trenin, Prag’da sonlanacak tarihi yolculuğunu başarıyla 
tamamlayacağına inandığını söyledi.

KÜRESEL 
TİCARETTE 

YENİ SOLUK
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın

www.tamoan.com.tr
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H ürriyet Gazetesi Ankara bürosuna konuk olan Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, gündeme iliş-

kin açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul hakkında da açıkla-
malar yapan Turhan, ÇED sürecinin tamamlandığını, planlama 
sürecinin de bitmek üzere olduğunu söyledi. İstanbul ve 
Çanakkale Boğazlarının, deniz ulaşım taleplerini karşılamak-
ta zorlandığına değinen Turhan, “Kanal İstanbul, bir ulaşım 
projesidir ve bu boğazdaki geçiş taleplerini karşılamamız için 
şarttır.” diye konuştu. Finansmanla ilgili görüşmeleri sürdür-
düklerini ifade eden Turhan “Çinliler de ilgileniyor ama en çok 
ilgili olan Benelüks ülkeleri. Finansman şartlarına bağlı olarak, 
20 milyar doları bulacak bir proje. Projenin 5 milyar doları, 
çevre yollar, projeden etkilenecek enerji ve ulaşım sistemle-
rine yönelik mevcut altyapıma deplasmanı için kullanılacak. İlk 
ihale bunun için yapılacak. Deniz ulaşımından tahminimiz yılda 
bir milyar dolara yakın bir gelir bekliyoruz.” diye konuştu.

5G STAJI

5G’nin gelecekte ulaşım da dâhil olmak üzere tüm ekonomik 
sektörleri yöneteceğini belirten Turhan, operatörlerin 5G’de 
yerlilik şartı sınırına uymaması durumunda nasıl bir yol izlenece-
ğine ilişkin bilgi verdi. 5G yetkilendirmesinde yerlilik şartı ile ilgili 

operatörlere esneklik tanınabileceğini belirten Turhan, “Altya-
pımız olgunlaşmalı. Turfanda sebze gibi olmamış sebzeyi piya-
saya sürmek doğru değil. 5G’yi ilk kez İstanbul Havalimanı’nda 
uygulayacağız. İlk etapta operatörlere esneklik tanınacak, bir staj 
mahiyetinde işlem yapılacak.” dedi.  

ÜÇÜNCÜ PİST 29 EKİM’DE

İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan 
Bakan Turhan üçüncü pist inşaatının sürdüğünü ifade ederek, 
“Haziran ayını zorluyoruz ancak, 29 Ekim’de hizmete girecek 
gibi görünüyor. Dünyada yalnızca ABD›de uygulanan üç piste 
eş zamanlı iniş kabiliyetine Türkiye de kavuşmuş olacak.” 
dedi. İstanbul Havalimanı metrolarında Gayrettepe hattını 
önümüzdeki yılın sonunda hizmete alınacağını belirten Bakan 
Turhan, Halkalı hattının 2021 yılı sonunda devreye gireceğini 
ifade etti. Havalimanı istikametinde günde 350 bin yolcu taşı-
ma kapasitesine ulaşılacağını söyleyen Turhan, “Yerli ve milli 
elektrikli tren çalışmalarımız da tamamlanma noktasına geldi 
diyebilirim. Proje, Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ fabrikamızda 
devam ediyor. 2020 yılı içerisinde test sürüşlerini yapacağız. 
İlk prototipin ardından da gelecek olan talepler doğrultusunda 
seri üretime geçeceğiz.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE 5G ALTYAPISININ İLK OLARAK İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 
UYGULANACAĞINI AÇIKLAYAN BAKAN TURHAN, “İLK ETAPTA 

OPERATÖRLERE ESNEKLİK TANINACAK.” DEDİ.

İSTANBUL HAVALİMANI’NA 
“5G” GELİYOR
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ULAŞTIRMADA 
757.2 MİLYAR LİRA

YATIRIM
TURHAN, ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

ALTYAPISI İÇİN 2003’TEN BU YANA 
757,2 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDIĞINI 

BELİRTEREK, YATIRIM HARCAMALARINDA 
KARAYOLUNUN BİRİNCİ SIRADA 

OLDUĞUNU AÇIKLADI.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

B akan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin 

görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonunda sunum yaptı. Bakan Turhan, 
ulaştırma altyapısı ve bilgi iletişim sektö-
rünün, dünyanın nabzı olduğunu dile geti-
rerek, başlatılan yerli ve milli üretim hamle-
lerinin, ulaşım ve iletişim altyapı çalışmala-
rının en önemli meyveleri olduğuna dikkat 
çekti. Turhan, bakanlığın ulaştırma ve 
haberleşme alanında çok büyük ve önemli 
projeleri, 2003’ten bu yana 757,2 milyar lira 

yatırım yaparak hayata geçirdiğini belirtti. 
Yatırım harcamalarında yüzde 62’lik payla 
karayolunun birinci sırada yer aldığını 
ifade eden Turhan, yatırımların daha hızlı 
tamamlanarak vatandaşların hizmetine 
sunulabilmesinin önemine işaret etti. Tur-
han, 198,5 milyar liralık kamu-özel iş birliği 
(KÖİ) projesini başlattıklarını bildirerek, 
söz konusu yatırımların yüzde 77’sinin 
tamamlandığını, yapımı devam eden KÖİ 
projeleriyle 45,5 milyar liralık daha yatırı-
mın ülkeye kazandırılacağını kaydetti.
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“KARAYOLU ULAŞIMININ KALİTESİNİ 
ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Turhan, 2003’te 6 bin 101 kilometre olan 
bölünmüş yol ağını, 27 bin 123 kilomet-
reye çıkardıklarını belirterek, “Böylece 
trafik güvenliğini arttırarak kazalarda-
ki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme 
giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat 
konforunu arttırdık, süresini kısalttık, 
ortalama hız 88 kilometreye çıktı. Tra-
fik akışının yoğunlaştığı doğu-batı kori-
dorlarının yüzde 90’ını ve kuzey-güney 
koridorlarının da yüzde 86’sını tamam-
layarak yol standartlarını yükselttik.” 
ifadelerini kullandı. Son 17 yılda tünel 
uzunluğunu 9 kat, köprü ve viyadük 
uzunluğunu ise 2 kat arttırdıklarını bildi-
ren Turhan, karayolu ulaşımının kalitesini 
arttırmak için yol iyileştirme çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyledi.

“AVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ 
GEÇİŞİ 48 MİLYONU GEÇTİ”

Kamu Özel İş birliği projesi olan Avras-
ya Tüneli’nin, Marmaray’dan sonra 
İstanbul Boğazı’na deniz altında yapı-
lan ikinci geçiş olduğunu ifade eden 
Turhan, tünelle Kazlıçeşme-Göztepe 
arası seyahat süresinin 100 dakika-
dan 15 dakikaya indiğini anımsat-
tı. Projeyle sağlanan yakıt ve zaman 
tasarrufu yanında çevreyi koruma-
sının etkisiyle ülkenin prestij projele-
rinden birisi olduğunu anlatan Turhan, 
“Açıldığı günden bugüne 48 milyonu 
aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli, 
Türkiye’ye 2,5 milyar lira katkı sağ-
ladı.” değerlendirmesinde bulundu. 
Turhan, kıtaları bağlayan bir diğer pro-
jenin ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
olduğunu ifade ederek, “ Yatırımları-
mız insanlarımızın hayatını kolaylaş-
tırmanın yanında girişimcilerin tercih-
lerini de etkiliyor. Bunun en somut 
örneklerini yakın zamanda yaşadık.” 
dedi. Ülkenin en stratejik mega projesi 
olan Kanal İstanbul’u hayata geçir-
mek için de çalıştıklarını belirten Tur-
han, “Kanal İstanbul Projesi dünya 
tarafından yakından takip ediliyor. 
Teknik çalışmaları tamamladık. ÇED 
çalışmalarında son aşamaya geldik. 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı-
nın kesinleşmesini müteakip ihalesine 
çıkacağız.” dedi.

“2020 YILI İÇİNDE YENİ ALINAN 
YHT SETLERİYLE VERİMLİ İŞLETME 
MODELİ HAZIRLAYACAĞIZ”

Bakan Turhan, son 17 yılda demiryol-
larına toplam 137,5 milyar lira yatırım 
yaptıklarını bildirdi.
Demiryolu yatırımları hakkında bilgi 
veren Turhan, 2009’dan itibaren Yük-
sek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğine baş-
ladıklarını, yeni hat yapımının yanı sıra 
mevcut konvansiyonel hatları yenile-
diklerini anlattı.Turhan, “2020 yılı içinde 
yeni alınan YHT setleriyle verimli işlet-
me modeli hazırlayarak, öncelikli ola-
rak Ankara-İstanbul hattında ekspres 
seferlerle seyahat süresini yarım saat 
kısaltacağız.” dedi. Turhan, ana hatlar-
daki yenilemeyle yük taşımacılığında da 
artış olduğuna dikkati çekerek, 2017’de 
28,5 milyon ton olan yük taşımasının, bu 
yılın sonunda 32,6 milyon tona ulaşma-
sını beklediklerini kaydetti.
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Son 17 yılda tünel 
uzunluğunu 9 kat, köprü 
ve viyadük uzunluğunu 
ise 2 kat arttırdıklarını 
bildiren Turhan, karayolu 
ulaşımının kalitesini 
arttırmak için yol 
iyileştirme çalışmalarını 
sürdürdüklerini söyledi.
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EKONOMİYE 15,5 MİLYAR LİRA KATKI 
SAĞLANDI”

Bakanlık tarafından üstlenilen kent içi 
raylı sistemlerin uzunluğunun 802 kilo-
metre olduğunu belirten Turhan, bunun 
314 kilometresinde hizmet verildiğini, 
180 kilometresinde ise yapım çalışma-
larının sürdüğünü söyledi. Bakanlığın 5 
ilde gerçekleştirdiği 9 raylı sistem pro-
jesiyle Türkiye ekonomisine 15,5 milyar 
lira katkı sağladığını dile getiren Tur-
han, “Bu projelerde 1 milyar 440 mil-
yon yolcu taşındı. Günlük 285 seferle 
ortalama 373 bin kişinin seyahat ettiği 
Gebze-Halkalı banliyö tren hattının hiz-
mete alınmasıyla yolda geçen süre 185 
dakikadan 115 dakikaya indi. Bazı günler 
500 bini geçtiğimiz bu hatta hedefi-
miz 700 bin yolcu taşımak. İstanbul’un 
kent içi raylı sistem şebekesinin önemli 
bir kısmını bakanlığımız üstlendi. 81,4 
kilometrelik kısmını işletmeye açtık. 
85,3 kilometrenin yapımına devam edi-
yoruz. 44,4 kilometrenin ise proje ve 
ihale sürecindeyiz.” değerlendirmesin-
de bulundu.

“HAVACILIKTAKİ GELİŞME 
GÖSTERGELERE DE YANSIDI”

Havacılığa yapılan yatırımlar ve düzen-
lemeler sayesinde Türkiye’nin, dünya 
ortalamasının üzerinde büyüme per-
formansı gösterdiğini anlatan Turhan, 
havacılıktaki gelişmenin göstergele-
re de yansıdığını, havalimanı sayısını 2, 
toplam yolcu sayısını 6, uçak sayısını 
3, kargo kapasitesini 7, sektör cirosu-
nu 12, istihdamı ise 3 katı aşan şekilde 
arttırdıklarını vurguladı. Ülkenin en stra-
tejik mega projesi olan Kanal İstanbul’u 
hayata geçirmek için de çalıştıkla-
rını belirten Turhan, şöyle devam etti: 
“İstanbul Boğazı’nda tehlikeli madde 
taşıyan gemilerin oluşturduğu risk 
giderek artıyor. Yıllık ortalama geçen 
gemi sayısı 44 bin. İstanbul Boğazı’nın 
tarihsel dokusunun yanında, seyir, can, 
mal ve çevre emniyeti için planladığımız 
Kanal İstanbul Projesi dünya tarafından 
yakından takip ediliyor. Teknik çalış-
maları tamamladık. ÇED çalışmalarında 
son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli 
Çevre Düzeni Planının kesinleşmesini 
müteakip ihalesine çıkacağız.”

“5G’NİN İLK UYGULAMASINI 
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA 
YAPACAĞIZ”

Turhan, en ileri teknolojileri vatandaş-
lara sunabilmek için çalışmalara devam 
ettiklerini belirterek, 4,5G’den sonra 
hedefin 5G ve ötesi teknolojiler oldu-
ğunun altını çizdi. Bu alanda yapılan 
çalışmalar hakkında da bilgi veren Tur-
han, “5G’nin ilk uygulamasını İstanbul 
Havalimanı’nda yapacağız. Bu sayede 
işletmecilerimiz ileriye yönelik 5G ope-
rasyonlarını test etme şansına sahip 
olacaklar.” dedi.

kullanım hakkına sahip olduğu yeni Ku 
frekans bant aralığında da hizmet suna-
cağız.” diye konuştu.Turhan, Türkiye’nin 
en büyük Ar-Ge projesi Yerli Haberleş-
me Uydusu Türksat 6A’nın da 2022’de 
hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Bakanlığın, SHGM, KGM ve BTK 2020 
yılı toplam bütçe ödeneği 36 milyar 232 
milyon 336 bin lira olarak öngörüldü-
ğünü ifade eden Turhan, geçen sene-
ye oranla yaklaşık yüzde 19’luk artış 
olduğunu, bakanlığın 2020 bütçesinin 
de 2019’a göre yaklaşık yüzde 4 arttı-
ğını söyledi.

Turhan, Türksat’ın yapılan yatırımlarla 
Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülkede 
yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu 
kapasitesine eriştiğini dile getiren Tur-
han, böylece uydu haberleşme hizmet-
lerinin dışa bağımlı olmadan, kesinti-
siz ve güvenli bir şekilde sağlandığını 
kaydetti. Uydu haberleşme kapasite-
sinin geliştirilmesi kapsamında üretimi 
devam eden Türksat 5A’nın 2020, 5B’nin 
2021’de uzaya fırlatılmasını ve hizmete 
alınmasını hedeflediklerini belirten Tur-
han, “Böylece dünyada sadece 5 ülkenin 
Türkiye, İsveç, Fransa, Japonya, İsrail’in 

Turhan, “2020 yılı içinde yeni alınan YHT setleriyle 
verimli işletme modeli hazırlayarak, öncelikli olarak 
Ankara-İstanbul hattında ekspres seferlerle seyahat 
süresini yarım saat kısaltacağız.” dedi.
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K arla mücadele çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanı M. Cahit Turhan, Karayolları Genel 
Müdürlüğünce (KGM) açılan Karla Müca-
dele Merkezi’nde 68 bin 254 kilometrelik 
yol ağının kamera ve bilgi sistemleriyle 7 
gün 24 saat anlık takip edildiğini bildirdi. 
Kış mevsiminde vatandaşların güvenli ve 
konforlu yolculuk yapmaları için yurt gene-
linde, kar ve buzla mücadele çalışmaları 
yapıldığını anlatan Turhan, yolların önem 
dereceleri, fiziki durumu, trafik hacmine 
göre her yıl “Kış Programı Haritası” hazır-
lanarak, Jandarma ve Emniyet birimleri 
ile paylaşıldığını söyledi. Turhan, 9 bin 735 
iş makinesinin 5 bin 750’sinde araç takip 
sistemi, 250’sinde de kamera bulunduğunu 

ifade ederek, “Araç takip sistemi sayesinde 
iş makinelerinde karla mücadele çalışmala-
rı sırasında bir arıza yaşanması durumunda 
hemen müdahalede edilerek, takviye ekip 
gönderiliyor. Karayolları Genel Müdürlü-
ğünce açılan Karla Mücadele Merkezi’nde 
68 bin 254 kilometrelik yol ağı, kamera ve 
bilgi sistemleriyle 7 gün 24 saat anlık takip 
ediliyor. Karla mücadele kapsamında bu 
yıl 432 merkezden 12 bin 146 personelin 
görev yapacak.” diye konuştu.

“ALO 159 HATTI 7/24 ÜCRETSİZ 
HİZMET VERİYOR”

Bakan Turhan, karayolları hakkında bilgi 
alınabilecek “Alo 159” hattının 7 gün 24 
saat hizmette olduğunu dile getirdi. Yol-

larda araçların kaymasını önlemek için 
yaklaşık 419 bin 757 ton tuz, 371 bin 148 
metreküp tuz agregası (kum ve çakıl karı-
şımı), 4 bin 12 ton kimyasal çözücü ve 100 
ton ürenin depolandığını aktaran Turhan, 
her duruma karşı hazırlı olmak için gerekli 
çalışmaların yapıldığına dikkati çekti. Tur-
han, trafik akışının yoğun olduğu Bolu Dağı 
Tüneli ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sul-
tan Mehmet Köprülerine yerleştirilen sabit 
kameralar sayesinde, buraların merkezden 
canlı olarak izlendiğini kaydetti. Araçlara kış 
lastiği takılmasının öneminde değinen Tur-
han, emniyet kemeri konusunda da duyarlı 
olunması gerektiğini vurguladı.

“HAVALİMANLARI DA KIŞA HAZIR”

Turhan, havalimanlarındaki hazırlıkların 
tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, 
“Havalimanlarında karla mücadele hiz-
metleri kapsamında 304 özel maksatlı 
araç kullanılacak. Ayrıca kar mücadele 
hizmetleri konusunda eğitimli ve dene-
yimli yaklaşık 700 personel görev yapa-
cak. Karla mücadele hizmetlerinde kul-
lanılmak üzere havalimanlarında bin 730 
ton ‘de-icing’ sıvı malzeme bulunuyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tur-
han, İstanbul Havalimanı’nda, 26 çekerli 
tip kombine kar mücadele, 15 kompakt tip 
kombine kar mücadele, 8 kar püskürtme 
(rotatif), 28 kar küreme ve “de-icing” sıvı 
serpme aracının burada hizmet verece-
ğini kaydetti. Ayrıca, 18 uçak ve köprü altı 
“FOD” ve kar temizleme aracı ile 3 pist 
frenleme ölçüm cihazının bulunduğunu 
ifade eden Turhan, havalimanı işletmecisi 
İGA tarafından 900 ton “de-icing” sıvı 
malzeme sipariş edildiğini bildirdi.

“YHT SETLERİ, DİZEL LOKOMOTİF VE TREN 
DİZİLERİ HAZIR BULUNDURULACAK”

Turhan, kışın demiryolu hatlarının sürekli 
açık tutulması için 24 saat esasına göre 
tüm personelin teyakkuzda olacağını da 
dile getirerek, “Ağır kış şartlarının hüküm 
sürdüğü doğu bölgeleri ile yüksek hızlı 
demiryolu hattı için Konya’da kar küre-
me araçları ve ekibi hazır bekletilecek. 
Gerektiğinde yüksek hızlı trenlerin seyir 
hızı düşürülecek.” dedi. Turhan, yüksek 
hızlı tren işletmeciliğinde yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı yedek YHT setleri, 
dizel lokomotif ve tren dizilerinin de hazır 
bulundurulacağını kaydetti.

TURHAN, KARLA MÜCADELE 
MERKEZİ’ NDE 68 BİN 254 

KİLOMETRELİK YOL AĞI, KAMERA VE 
BİLGİ SİSTEMLERİYLE 7 GÜN 24 SAAT 

ANLIK TAKİP EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

YOLLARDA 
KARLA MÜCADELEYE 

SIKI TAKİP
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YILIN EN İLGİNÇ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARI 
MERCEK ALTINA ALINDI. ARALARINDA TÜRK 

KRIPTO PARA KULLANICILARINI HEDEF ALAN BİR 
ZARARLI DA VAR.
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İŞTE 2019’UN 
EN DİKKAT ÇEKİCİ 

5 ZARARLI YAZILIMI!
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S iber güvenlik kuruluşu ESET, “bilgi-
sayar virüsü” terimini 1983 yılında 

terminolojiye kazandıran akademisyen-
ler Dr. Frederick Cohen ve Dr. Leonard 
Adleman’in anısına, yılın en ilginç kötü 
amaçlı yazılımlarını mercek altına aldı. 
Önceden önlem almanın önemine dikkat 
çekmeyi hedefleyen ESET, yıl  boyunca 
nelerle karşılaştığımızı hatırlatıyor. Arala-
rında Türk kripto para kullanıcılarını hedef 
alan bir zararlı da var. İşte, ESET’e göre bu 
yıl ortaya çıkan en ilginç zararlı yazılımlar. 

MACHETE

Machete, siber casusluk operasyonları 
için ağırlıklı olarak Venezuela’da olmak 
üzere Ekvador, Kolombiya ve Nikaragua’da 
da kullanılmış bir kötü amaçlı yazılımdır. 
Operatörler, Machete’yi hedefli kimlik avı 
aracı olarak kullanıyor ve çoğunlukla ordu, 
eğitim, polis veya dış ilişkiler alanlarında 
devlet kuruluşlarını hedef alıyor. Bu etkin-
liğin arkasındaki grup, gezinme rotalarını 
içeren dosyaların peşine düşüyor ve hem 
genel ofis dosyalarını hem de özel coğrafi 
dosyaları çalmayı hedefliyor. 
Machete, kurbana odaklanan ve genellikle 
grubun önceden çaldığı gerçek belgeleri içe-
ren e-postalarla iletiliyor. Bu e-postalarda, 
çalıştırıldığında ekran görüntüsü alabilen, tuş 
vuruşlarını günlüğe kaydedebilen, panoya 
erişebilen, dosya alıp şifreleyebilen ve kur-
banın coğrafi konum bilgilerini toplayabilen 
kötü amaçlı yazılımın olduğu bir bağlantı 
veya ek bulunuyor. 

ANDROID/FILECODER.C

Android fidye yazılımı örneklerindeki iki yıllık 
azalmanın ardından görülmesi nedeniyle 
dikkat çekici bir keşif olan bu fidye yazılımı, 
mobil cihazlardaki dosyaları şifreleyerek bu 
dosyaların şifresinin çözülmesi için Bitcoin 
cinsinden ödeme talep ediyor. Yazılım, sal-
dırganların indirilebilecek Android dosyaları 
içeren bir etki alanına kurban çekmek için 
gönderi ve yorumları kullandığı çevrimiçi 
forumlar yoluyla dağıtılıyor. 
İndirildiğinde bu kötü amaçlı yazılım dos-
yaları, yalnızca dosyaları şifreleme değil, 
kurbanın rehberindeki kişilere metin mesajı 
gönderme kapasitesine de sahip. Yazılımı 
daha çok yaymak için kullanılan bu mesajlar 
alıcılara, bir uygulamada fotoğrafları bulun-
duğunu ve bu durumu çözmek için bağlan-
tıya tıklamaları gerektiğini söylüyor. 

ANDROID/FAKEAPP.KP

Bu kötü amaçlı yazılım, bir Türk kripto 
para birimi olan BtcTurk’ün oturum açma 
kimlik bilgilerini avlamak için kullanıldı. Bu, 
Google’ın mart ayında SMS tabanlı iki fak-
törlü kimlik doğrulamasını (2FA) koruma 
amaçlı olarak getirdiği kısıtlamaları aştığı 
keşfedilen ilk kötü amaçlı yazılımdır. 2FA, 
şirket tarafından kullanıcıya metin mesa-
jıyla tek seferlik bir parola gönderilmesi gibi 
yollarla kullanıcıların kimliğini doğrulamak 
için kullanılan bir güvenlik önlemidir.
SMS mesajlarını önlemek Google’ın yeni 
kısıtlamalarıyla daha zor hale geldiğin-
den bu uygulama, bunun yerine cihazın 
ekranında görünen bildirimleri okuya-
rak tek seferlik parolaları elde ediyor. 
BtcTurk uygulamasının kimliğine bürü-
nen bu kötü amaçlı yazılım, bildirimleri 
kapatma özelliğine de sahip. Yani kurban 
hiçbir bildirim almadan saldırgan, dolan-
dırıcılık işlemleri gerçekleştirebiliyor. 

VARENYKY

Varenyky, özellikle Fransa’daki kişileri hedef 
alan ve çeşitli istenmeyen e-postalar dağı-
tan bir kötü amaçlı yazılımdır. Varenyky, 
Temmuz ayında bir şantaj girişimi başlat-
mış ve bunu yaymak için fatura belgeleri 
gibi görünen e-posta eklerini kullanmıştı. 
Kurbanın belgedeki makroları etkinleştir-
mesi halinde bilgisayar ele geçirilmekte ve 
kullanıcının ekranı saldırgan tarafından kay-
dedilebilmekteydi. Bu kötü amaçlı yazılımın 
amacı, şantaj amacıyla kullanılmak üzere 
kurbanın pornografik içerik izlediğine dair 
kanıt elde etmekti.

ECHO VE KINDLE IÇIN KRACK

Ekim ayında ESET, Amazon Echo ve en az 
bir Amazon Kindle nesli de dahil olmak üzere 
pek çok Wi-Fi özellikli cihazın hâlâ Anahtar 
Yeniden Yükleme Saldırılarına (KRACK) 
karşı savunmasız olduğunu keşfetti. Wi-Fi 
ağlarındaki zayıflıklardan faydalanan KRACK 
güvenlik açıkları, 2017 yılında Mathy Van-
hoef ve Frank Piessens tarafından zaten 
keşfedilmişti.
Ancak iki yıl sonra içinde bulunduğumuz 
duruma bakıldığında KRACK’lerin hâlâ ciddi 
bir tehdit olduğu görülüyor. Keşfedilen 
güvenlik açıkları, saldırganların Hizmet Reddi  
(DoS) saldırıları yürütmek, ağ iletişimlerini 
kesmek ve parolalar gibi hassas bilgileri elde 
etmesini sağlıyor. 
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ÇOCUKLAR İÇİN                        
TAVSİYE EDİLEN SÜRE

Amerikan Pediatri Birliği’nin 
açıkladığı verilere göre; 1 
yaşın altındaki bebeklerin 
ekran karşısında bulunmaması 
öneriliyor. 2 ila 5 yaş arasında, 
kontrollü olarak, günde en fazla 
bir saat ekrana bakması tavsiye 
ediliyor. Bu zamanlamanın 
yatmadan 1 saat önce ya da 
sabah kalktığında ilk 1 saat içinde 
olmaması gerekiyor. Çocukların 
yatak odalarında ekranların 
olmaması da oldukça önemli.
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İNTERNETİ SORUMLU KULLANMA KONUSUNDA TOPLUMSAL BİR FARKINDALIK 
YARATMAYI AMAÇLAYAN SAMSUNG ELECTRONİCS TÜRKİYE, ‘İNTERNETİ TADINDA 
KULLAN’ KAMPANYASI KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI ‘ÇOCUĞUNLA ARANA EKRAN 

KOYMA’ ADLI ÜÇÜNCÜ VİDEOSUNU DİJİTAL PLATFORMLARDA PAYLAŞTI.

ÇOCUKLARIN 
TEKNOLOJİ KULLANIMINDA
 EBEVEYNLER BAŞROLDE 

G elişme çağında olan çocuklar mobil 
teknolojilerin bulunduğu bir ortamın 

içerisinde büyüyorlar. Aileler çocuklarına 
yemek yedirirken, arkadaşlarıyla vakit 
geçirirken ya da meşgul olduklarında 
çocuklarını oyalamak için onlara mobil 
cihazlarını veriyor. Bu durum çocuğun 
bilişsel ve psikolojik gelişimi üzerinde 
olumsuz etki yaratabiliyor. İnternette 
daha uzun vakit geçirmeleri, yaşıtlarıyla 
daha az iletişim kurmalarına ve yalnızlığa 
itilmelerine sebep oluyor. ‘İnterneti Tadın-
da Kullan’ isimli dijital farkındalık kam-
panyasıyla dikkatleri internetin sorumlu 
kullanımına çeken Samsung Electronics 
Türkiye, kampanyasına Çocuğunla Arana 
Ekran Koyma videosuyla devam ediyor. 
Konuya dair değerlendirmelerde bulunan 
Samsung Electronics Türkiye Kurumsal İle-
tişim ve Pazarlama İletişimi Direktörü Dilge 
Berktaş, şunları söyledi: “İnterneti Tadında 
Kullan dijital farkındalık kampanyamızdaki 
amacımız bilim insanları, akademisyenler ve 
konunun uzmanlarıyla el ele vererek, inter-
neti doğru kullanma konusunda toplumsal 
bir farkındalık yaratmak ve bu alanda yararlı 
olmak. Telefondan tablete, bilgisayardan 
giyilebilir cihazlara kadar çok sayıda elekt-
ronik cihazın üreticisi Samsung Electronics 
olarak, bu konuda kendimize özel bir rol 
biçiyor ve sorumluluk üstleniyoruz. Ekim 
ayında başlattığımız kampanyamızda 
bugüne kadar 14 milyon gösterim elde 
ettik. 3 milyon tekil kişiye ulaştık ve sosyal 
medya kullanıcılarının yüzde 99’undan 
pozitif geri dönüşler aldık. Bugün de 
Çocuğunla Arana Ekran Koyma videosunu 
sizlerle paylaşıyoruz. Kampanyamız süre-
since internetin doğru kullanımı sonucunda 
çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçir-
mesinin önemi üzerine uzmanlarla birlikte 
konuşacağız, yol göstereceğiz, kaynaklar 
paylaşacağız, internetle birlikte mutlu bir 
yaşamın inceliklerini birlikte oluşturacağız.”

AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Rodop-
man Arman ise şu açıklamalarda bulundu: 
“Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında; 
çocukların ekran başında geçirdiği zamana 
ilişkin ilk defa yayımladığı kılavuzda, 5 yaşın 
altındaki çocuklarda öğrenme, dil eğitimi ve 
sosyal beceriler edinmenin yanı sıra obe-

zite, uyku sorunları ve yaşamlarının ileriki 
dönemlerinde karşılaşabilecekleri diğer 
hastalıkların önlenebilmesi için fiziksel ola-
rak aktif olmaları ve yeterli uyku alabilmeleri 
gerektiği vurgulanıyor. Bebekler ve küçük 
çocukların pasif olarak televizyon veya diğer 
ekranların başında bırakılmaması ve 2 yaşın 
altındaki çocukların da interaktif bilgisayar 
oyunları dahil ekran başında sabit olarak 
zaman geçirmemesi açısından ailelere 
büyük görev düşüyor ve bu konuda aktif 
çaba göstermeleri gerekiyor. Bu dönemde 
kurulan göz kontağı sayesinde ortaklaşa 
dikkat dediğimiz beceri gelişiyor ve küçük 
çocuklar sosyal ipuçlarını, gözlerden akıl 
okumayı ardından da karşılıklı sosyal ilişki-
lenmeyi öğreniyorlar. 2-4 yaş çocukların ise 
ekran başında günde 1 saatten fazla vakit 
geçirmemesi için aileleri devamlı uyarıyoruz. 
Çocukları emzirirken, ağladıkları esnada 
veya yemek yeme konusunda zorlandıkları 
ilk dakikada ellerine mobil cihazların veril-
mesi ruhsal gelişimlerinin yanı sıra özellikle 
anne baba veya birincil bakım vericiyle 
güven ilişkisi açısından son derece riskli bir 
tablo yaratıyor. Çocuklar bu durumlarda 
kendilerini sakinleştirici ve oyalayıcı bece-
rileri bir türlü geliştiremiyor ve beklemeye 
tahammül gösteremiyor. Teknolojik bakıcılık 
yerine, ebeveynlerin çocukları ile aralarına 
giren ekranı bir kenara bırakıp kaliteli zaman 
ayırması, birebir ilişki kurma, birlikte keş-
fetme ve paylaşma içeren bir ilişki tarzını 
benimsemek çok önemli.”



“GENÇLERİN YÜZDE 40’I YALNIZ HİSSEDİYOR”

Gelişen teknolojiyle beraber yalnızlığın insanlar üzerindeki etkilerine 
işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İngiltere’de 8,5 milyon insanın 
yalnız yaşaması üzerine ülkede “Yalnızlık Bakanlığı” kurulması ile ilgili 
çalışmaların sürdüğünü söyledi. 
İngiltere’de Manchester Üniversitesi ile BBC’nin ortak yaptığı 55 bin 
üzerinde kişinin katıldığı çalışmaya değinen Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, “Yalnızlığın Anatomisi” isimli bu çalışmanın dünyanın en geniş 
çaplı araştırma olduğunu kaydederek, “Bu çalışmanın sonuçlarında 
16-24 yaş arasında yalnızlık oranı yüzde 40 olarak tespit edilmiş. İleri 
yaşlarda bu oran yüzde 27. Beklenenin tersi bir oran çıktı. Genellikle 
beklenen yalnızlığın yaşlanınca artmasıdır. Bütün ezberler bozuldu. 
Gençlik ve ergenlik dönemi sosyalleşme dönemidir. Hem aileye bağlı 
hem özgür hissetmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde genç 
kendini yalnız hissediyor. Bu durum insanlığın geleceği açısından risk 
oluşturuyor. Bu kişiler 40-50 yıl sonra daha da yalnız hissedecek. Bu 
kişiler arasında intihar oranları daha yüksek.” diye konuştu. 

“SOSYAL GÜVEN DUYGULARI DÜŞÜK KİŞİLER YALNIZLIK HİSSEDİYOR”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, söz konusu çalışmaya göre ayrımcılı-
ğa maruz kalanların kendini yalnız hissettiğini belirterek “Yal-
nızlıktan utanılıyor. Yalnız insanların empati ihtiyaçları daha 
yüksek. Sosyal güven duyguları düşük, online arkadaşları 
daha çok. Engellilik ve sağlık sorunları olan kişiler daha fazla 
yalnızlık hissediyor.” dedi. 

“GENÇLERDE SOSYAL İZOLASYON ÇOK FAZLA”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlaşmanın insanı ruhsal açıdan etkilediğini 
belirterek “Yalnızlığın, içe kapanmanın yoğun şekilde yaşandığı şizof-
reni gibi bozukluklar var. Şizoid tipi kişilik özellikleri var. Kaçıngan kişilik 
özellikleri var. Bu kişiler kalabalıklar içerisinde yalnızdırlar. Gençlerde 
sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyon çok fazla. Dijital bağımlılık da 
yalnızlığın sebeplerinden birisi.” dedi.

“BATI ÜLKELERİ KALİFORNİYA SENDROMU YAŞIYOR”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1995 yılında Amerika’nın Oklahama eya-
letinde Timothy McVeigh tarafından gerçekleştirilen ve 168 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan saldırıdan bahsederek kötücül duygular ser-
gilemek için psikolojik olarak hasta olmanın şart olmadığını söyledi. 
Batı medeniyetlerinin Kaliforniya Sendromu yaşadığını kaydeden 
Tarhan sözlerine şöyle devam etti: “Bu sendromun hedonizm, nar-
sizm, yabancılaşma ve yalnızlık, mutsuzluk gibi belirtileri var. Send-
romu yaşayan insanlar empati yoksunu, kimseyi beğenmiyorlar, 
güç elindeyse kendilerini en büyük görüyorlar.” 

YALNIZLIKLA MÜCADELE ETMEK İÇİN TAVSİYELER...

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlıkla mücadele etmek için rastgele 
iyilikler yapılması gerektiğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu: 
“Ben yalnızım benimle ilgilenin, diyen insan yalnız kalır. Ama kişi, 
‘Yalnız kim var onunla ilgileneyim’ derse çok dost bulur. Yalnızlığa 
çözüm de bunun içerisinde. Yalnız insanlara nasıl yardım ederim 
diye rastgele iyilik projeleri yapmamız lazım. Rastgele iyilik pro-
jeleri diğer insanların yalnızlığını giderir. Bencil insanlardan uzak 
durmak, sosyal kulüplere girmek yararlı olabilir. Hedef arkadaşın 
olsun. İnsanları özellikle yakın çevreni dost kabul et.” 

Ü sküdar Üniversitesi tarafından “21. Yüzyılda Birey, Toplum 
ve Yalnızlık” başlığı ile düzenlenen Uluslararası Yalnızlık 

Sempozyumu’nda “yalnızlık” çok boyutlu bir şekilde ele alındı. 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlığın birey ve toplum üzerindeki 
psikolojik etkilerine değindi. Dijital bağımlılığın da yalnızlığın 
sebeplerinden birisi olduğunu kaydeden Tarhan, gençlerde 
sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyonun çok fazla olduğu-
nu söyledi. Dünyada yapılan çalışmalarda gençler arasındaki 
yalnızlık oranlarının yaşlılara oranla yüksek çıktığını belirten 
Tarhan, “Genellikle beklenen yalnızlığın yaşlanınca artmasıdır. 
Bütün ezberler bozuldu. Gençlik ve ergenlik dönemi sosyalleş-
me dönemidir. Bu dönemde genç kendini yalnız hissediyor. Bu 
durum insanlığın geleceği açısından risk oluşturuyor.” dedi.

“TOPLUMUN BÜYÜK KESİMİ YALNIZ HİSSEDİYOR”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Moder-
nizmin Kâbusu Yalnızlık» başlıklı açılış konferansında, yalnızlığın birey 
ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerine değindi. Dünyada yalnızlığın 
bilimsel araştırmalarda ön plana çıkarılan bir konu olduğunu ifade ede-
rek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Büyük evler, küçük 
aileler; yüksek zekâ daha az ilişki; sosyal medyada yüzlerce arkadaşa 
rağmen gerçek bir dosta sahip olunamaması bugünün gerçeği olarak 
karşımıza çıkıyor. Sosyal ve ekonomik anlamda hareketlilik olmasına 
karşın toplumun büyük kesimi yalnızlık yaşıyor.” dedi.

DİJİTAL BAĞIMLILIĞIN DA YALNIZLIĞIN 
SEBEPLERİNDEN BİRİSİ OLDUĞUNU KAYDEDEN 
TARHAN, GENÇLERDE SOSYAL İZOLASYON 
VE PSİKOLOJİK İZOLASYONUN ÇOK FAZLA 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
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DİJİTAL 
BAĞIMLILIK 
YALNIZLIĞIN 
SEBEPLERİNDEN BİRİ
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YEMEKSEPETİ’NİN ONLİNE MARKET 
ÜRÜNLERİ SİPARİŞ PLATFORMU BANABİ; 
HİZMET VERDİĞİ İSTANBUL, ANKARA, 
İZMİR, BURSA, ESKİŞEHİR VE ANTALYA’DAKİ 
KULLANICILARININ SİPARİŞ ALIŞKANLARINI 
VE ÖNE ÇIKAN SONUÇLARI AÇIKLADI. 

EVİMİZİN 
HER İHTİYACINI 
ONLINE OLARAK 
TEDARİK EDİYORUZ
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N isan 2019’da Yemeksepeti’nin onli-
ne market ürünleri sipariş platfor-

mu olarak hizmet vermeye başlayan ve 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, 
Antalya, Trabzon ve İzmit’teki kullanıcı-
lara ulaşan Banabi; 6 ildeki kullanıcılarının 
sipariş alışkanlarını açıkladı. 
Tüm şehirlerdeki kullanıcıların online market 
ürünleri siparişinde en fazla sipariş verdik-
leri ürünler su, atıştırmalık ve dondurma 
olurken, diğer tercihler kentlere göre farklılık 
gösteriyor.  
Kullanıcılar, acil ihtiyaçlarını pratik bir 
şekilde giderebildikleri online market 
siparişinde, ödeme şekillerinde de pratik 
yöntemleri tercih ediyorlar. %70 oranında 
en çok online kredi kartı-banka kartı ve 
kapıda kredi kartı ile ödemeyi tercih eden 
kullanıcılar, nakit ödemeyi ise %30 oranın-
da tercih ediyor. 

İSTANBULLULARIN MARKET 
ALIŞVERİŞ ZAMANI ÖĞLE SAATLERİ 

Nüfusla doğru orantılı olarak online sipa-
rişin en çok verildiği İstanbul’da; gıda 
ihtiyaçlarından ev bakım ve kişisel bakım 
ürünlerine kadar eksiklik duyulan birçok 
ürün daha çok öğle saatlerinde sipariş 
ediliyor. 
İstanbullular sabah saatlerinde en çok 
zeytin ve kahvaltılık sos sipariş ederken, 
unlu mamuller ve her gün taze olarak 
hazırlanan fırın ürünleri de en çok sabah 
saatlerinde sipariş ediliyor. İstanbullu 
kullanıcılar akşam saatlerinde ise sabun, 
bulaşık deterjanı ve köpek maması gibi 
muhtelif ürünlere ihtiyaç duyuyorlar. Çiko-
lata, dondurulmuş gıda ve damacana su 
ise gece saatlerinde sipariş veriliyor. 
İstanbul’daki erkek kullanıcılar kadın kulla-
nıcılardan %35 daha fazla sipariş verirken; 
bebek bezi düşünülenin aksine daha çok 
erkekler tarafından sipariş ediliyor. Erkek-
ler ayrıca dondurma, kek&bisküvi, çikolata 
ve cips&patlamış mısır gibi ürünleri kadın 
kullanıcılardan daha fazla sipariş ediyorlar.  
Kadınlar ise vegan ürünler ve sporcu içe-
ceği gibi ürünleri erkeklere göre çok daha 
fazla sipariş ederek dikkat çekiyorlar. 
İstanbullu kullanıcılar yaşlarına göre de 
farklı ürünlere yöneliyorlar. Fit ürünler en 
çok 50-55 yaş arasındaki kullanıcılar tara-
fından tercih edilirken, 15-20 yaş arasında-
ki kullanıcılar ise atıştırmalık kategorisin-
deki ürünlere daha fazla ilgi gösteriyorlar. 

İZMİRLİLER GÜNE MADEN SUYU İLE 
BAŞLIYOR 

İzmirlilerin sabah saatlerindeki ilk tercihi 
maden suyu olarak diğer kentlerden farklıla-
şırken, akşam saatlerinde kraker, sandviç ve 
bar gibi hafif atıştırmalıklara yöneliyorlar. Gece 
saatlerinde ise soğuk çay&kahve ve meyve 
suyu gibi içecekler en çok sipariş ediliyor. 
İzmir’de kadın kullanıcılar erkek kullanıcı-
lardan sadece %10 daha fazla sipariş ver-
seler de liderliği elinde tutuyorlar. Kadınlar 

temizlik ürünleri, parfüm&deodorant ve 
bebek bezi gibi ürünleri erkeklerden daha 
çok sipariş verirken, erkek kullanıcılar 
tereyağı&margarin ve duş&banyo ürünlerini 
daha çok sipariş veriyorlar. 
İzmirli kullanıcılar, süt & süt ürünlerinde en çok 
peynir, ev bakım kategorisinde ise çöp torbası, 
buzdolabı poşeti gibi mutfak ürünlerini tercih 
ediyorlar. Temel gıdada en çok makarna & bak-
liyat sipariş edilirken, kişisel bakımda saç bakım 
ürünleri, kozmetikte ise ruj siparişi veriliyor. 

ise en çok 35-40 yaş arasından geliyor, 
aynı grubun diğer bir favori kategorisi ise 
ev bakım ürünleri. Kişisel bakım ürünleri-
nin özellikle 35-40 yaş grubu tarafından 
tercih edildiği Antalya’da, evcil hayvan 
ürünleri de en çok bu yaş grubu tarafın-
dan sipariş ediliyor.

ESKİŞEHİRLİLER EVİN GIDA 
İHTİYAÇLARINA YÖNELİYORLAR 

Eskişehir güne su siparişiyle başlarken 
suyun hemen ardından kek ve bisküvi tercih 
ediyor. Akşam saatlerinde ise cips&patlamış 
mısır ve çikolata siparişi artıyor. Temel gıda 
malzemeleri ve kişisel bakım kategorisindeki 
siparişler ise daha çok öğle saatlerinde sipa-
riş ediliyor.
Eskişehirli kullanıcıların favorisi kek & bisküvi 
çeşitleri olurken, süt & süt ürünlerinde en 
çok peynir, ev bakımı için mutfak malzeme-
leri ve deterjan, kişisel bakımda saç bakım ve 
ağız bakım ürünleri siparişi veriliyor. 
Erkek kullanıcıların ilk 3 tercihi 
makarna&bakliyat, sebze ve meyve gibi 
temel gıda ihtiyaçları olurken, kadınla-
rın ilk tercihleri arasında yoğurt, peynir, 
makarna&bakliyat yer alıyor. 
Eskişehir’de süt&kahvaltı ürünlerini en çok 
30-35 yaş arasındakiler sipariş ederken, 
temel gıda, fırın ürünleri ve evcil hayvan 
ürünleri ise en çok 50-55 yaş arası kullanı-
cılar tarafından tercih ediliyor. Fit ürünleri en 
çok tercih edenler ise 55-60 yaş arasındaki 
kullanıcılar. 

BURSA’NIN FAVORİSİ KURUYEMİŞ

Bursalıların sabah kahvaltılarında eksik 
olmayan ürünler kek&bisküvi ve unlu 
mamüller olurken, akşam ve gece saat-
lerinde çikolata, cips&patlamış mısır ve 
dondurma gibi atıştırmalıklar Bursalıları 
keyiflendiriyor. 
Bursa’da süt & süt ürünleri kategorisinde 
favori peynir olurken, ev bakım ürünlerinde 
ilk tercihleri mutfak temizlik malzemeleri 
oluyor. Kişisel bakım ürünlerinde en çok saç 
bakım ürünleri, kozmetikte ise ruj ve dudak 
nemlendiricileri sipariş ediliyor. 
Kadınların erkek kullanıcılara göre %20 daha 
fazla sipariş verdiği Bursa’da; erkek kullanı-
cılar tamamen gıdaya yöneliyorlar ve sebze, 
meyve, makarna&bakliyat, peynir, yumurta 
gibi siparişleri öncelikli olarak sipariş ediyor-
lar. Kadınlar ise; şarküteri, soğuk çay&kahve, 
maden suyu gibi farklı tercihlere yöneliyorlar.

ANKARALILAR ATIŞTIRMALIK 
ÜRÜNLERDEN VAZGEÇEMİYORLAR   

Sipariş adetlerine göre kentler sırala-
masında 3.sırada olan Ankaralılar da 
daha çok öğlen saatlerinde ihtiyaçlarını 
tamamlarken, akşam saatlerinde de 
siparişlerde yoğunluk görünüyor. 
Ankaralılar kahvaltı sofraları için en çok 
yumurta ve meyve suyu sipariş eder-
ken, akşam saatlerinde ise kullanıcılar 
evdeki muhtelif eksikleri tamamlıyorlar. 
Bu saatlerde sebze, meyve, şarküteri, 
yoğurt gibi temel ihtiyaçlar en çok sipariş 
ediliyor. Kuruyemiş, cips&patlamış mısır 
ve kek&bisküvi gibi ürünler Ankaralıların 
gece saatlerinde atıştırmalıklara düşkün 
olduklarını gösteriyor. 
Ankara’da online market siparişleri hem 
kadınlar hem erkekler tarafından eşit 
oranda sipariş ediliyor. Ankaralı kadın-
lar bulaşık&ev temizlik ürünleri ve ağız 
bakım ürünlerini erkek kullanıcılardan 
2 kat daha fazla sipariş ederken, erkek 
kullanıcılar ise parfüm&deodorant, saç 
bakım ve duş&banyo ürünleri sipariş-
lerinde kadın kullanıcıları açık ara geride 
bırakıyorlar. 
İstanbullu kullanıcıların aksine, sporcu 
içeceği Ankara’da en çok erkek kullanı-
cılar tarafından tercih edilirken, glütensiz 
ürünler hem kadınlar hem erkeklerin 
tercihlerinde yüksek oranda yer alıyor. 

ANTALYA SABAHLARI TAZE FIRIN 
ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİYOR

Antalya’da kullanıcılar öğle ve akşam 
saatlerinde eşit oranda sipariş veriyor-
lar. Öğle ve akşam saatlerinin tercihleri 
de benzerlik gösteriyor ve çikolata, gazlı 
içecek, kuru yemiş, kraker&kurabiye 
gibi atıştırmalıklar öne çıkıyor. Sabahları 
Antalya’nın tercihi ise her gün taze ola-
rak hazırlanıp kullanıcılara ulaştırılan fırın 
ürünlerinden yana oluyor. 
Erkek kullanıcıların kadın kullanıcılardan 
%20 daha fazla sipariş verdiği şehirde; 
kadın kullanıcılar özellikle evin mutfak 
eksiklerine yöneliyorlar ve en çok peynir, 
yoğurt, yumurta, makarna&bakliyat gibi 
ihtiyaçları karşılıyorlar. Saç bakım, ağız 
bakım ve parfüm&deodorant ise erkekle-
rin en çok tercih ettikleri siparişler oluyor. 
Antalya’da taze fırın ürünlerini en çok 
sipariş edenler %50 gibi yüksek bir oranla 
35 yaş ve üzeri kullanıcılar. İçecek siparişi 

İzmirlilerin sabah saatlerindeki 
ilk tercihi maden suyu 

olarak diğer kentlerden 
farklılaşırken, akşam 

saatlerinde kraker, sandviç ve 
bar gibi hafif atıştırmalıklara 

yöneliyorlar. Gece saatlerinde 
ise soğuk çay&kahve ve 

meyve suyu gibi içecekler en 
çok sipariş ediliyor. 
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K ablosuz internetin sağlığa etkileri 
konusunda çeşitli çalışmalar oldu-

ğunu belirten uzmanlar, alınması gereken 
önlemlere dikkat çekiyor. Uzmanlar özellikle 
çocukların uyuduğu odada modem bulun-
maması gerektiğini belirterek gece saatle-
rinde modemin kapatılmasını tavsiye ediyor.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, teknolojiyle 
beraber hayatımıza giren kablosuz internet 
kullanımı ve elektro manyetik dalgaların sağ-
lığa etkilerine ilişkin pek çok çalışma yapıldığı-
nı, araştırmaların halen sürdüğünü söyledi.
Elektro manyetik dalgaların dokular tarafından 

emildiğini, bu durumun vücutta çeşitli değişik-
liklere neden olduğunu kaydeden Doç. Dr. Barış 
Metin, “Bugüne kadar kablosuz internet siste-
minin ve cep telefonlarının güvenliği sar değeri 
adı verilen bir sistemle ölçüldü. Cep telefonları-
nın üzerinde bir sar değeri var. Avrupa Birliği ve 
Amerikan’ın bu konuda koruduğu çeşitli kotalar 
var. Sar değeri hep dokunun emdiği ısıya göre 
hesaplanmış yani dokuyu ısıtıp ısıtmadığı 
tespit edilmeye çalışılmış yani termal etkisi 
ölçülmüş. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve 
son zamanlarda çıkan yayınlar bu sinyallerin ısı 
dışında dokuda birçok değişiklik yaptığını ortaya 
koyuyor. Bu konuda çıkan yayınları incelediğimiz 

zaman wifi sinyallerinin dokularda hasara yol 
açtığı, doku genetiğini bozduğu, sperm sayısını 
azalttığı, erkeklerde özellikle kısırlığa neden 
olduğu, dikkat konsantrasyon problemlerine yol 
açtığı, çocuklarda öğrenmeyi bozduğu şekilde 
etkileri tespit edilmiş.” diye konuştu.

YENİ GÜVENLİK SINIRLARINA İHTİYAÇ VAR

Şuandaki yönetmeliklerin manyetik dal-
gaların verdiği bu hasarları göstermediğini 
kaydeden Doç. Dr. Barış Metin, “Wifi sinyalinin 
verdiği hasar ısınmanın ötesinde. Bu nedenle 
yeni güvenlik normlarına ihtiyaç var. Ayrıca şu 
anda bulunduğumuz yerde cep telefonundan 

etraftaki wifi ağlarını izlemeye çalışsak çok 
sayıda ağ çıkar. Bu da çok fazla elektro man-
yetik sinyale maruz kalıyoruz demek. Yapılan 
çalışmalar bu sinyallerin dikkat, öğrenme, 
yaşlanma, sperm kalitesi ve infertilite gibi 
birçok konuda zararlı etkilerini olduğunu 
gösteriyor ve şuanda aktif yönetmelikler bu 
zararları yeterince gözetmiyor.” dedi.
Bu konuda insan sağlığına yönelik yapıl-
mış çalışmaların detaylı olmadığını, bu 
çalışmaların büyük bölümünün hayvanlar 
üzerinde yapılan çalışmalar olduğunu kay-
deden Doç. Dr. Barış Metin, bu çalışmala-
rın wifi sinyalinin öğrenmeyi ciddi düzeyde 

bozduğunu gösterdiğini, bu çalışmaların 
yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

MODEMİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN

Özellikle çocukların korunması için bazı 
önlemler alınabileceğini kaydeden Doç. Dr. 
Barış Metin, “Evde modemi çocuklardan 
uzak tutmak önemli. Modemin kullanılmadığı 
zamanlarda özellikle gece saatlerinde kapa-
tılmasını öneriyorum. Komşunun modemi çok 
yüksek bir zarar vermeyecektir ama çocu-
ğun odasında ya da çocuğun odasına yakın 
modemi kesinlikle tutmamak gerekli. Çocuğun 
odasına uzak bir yere koymak gerekir.” dedi.

KRONİK YORGUNLUĞA YOL AÇABİLİYOR

Yetişkinlerin de çok fazla elektro manyetik 
sinyallerin bulunduğu alanlardan mümkün 
olduğunca kaçınması gerektiğini belirten 
Doç. Dr. Barış Metin, “Özellikle ofis çalı-
şanlarında fazla kronik yorgunluk send-
romu, uykusuzluk, dikkat konsantrasyon 
bozukluğu şikayetleri yaygın bir şekilde 
görülüyor. Çalıştıkları yerde sürekli elektro 
manyetik sinyale maruz kalan kişiler gece 
verimli bir uyku uyuyamıyorlar ve çok ciddi 
kronik yorgunluk sendromu yaşıyorlar. Bu 
sorunların wifi sinyaline bağlı olma olasılığı 
çok yüksek.” diye konuştu. 

SA
Ğ

LI
K

SA
Ğ

LI
K

KABLOSUZ İNTERNETİN SAĞLIĞA ETKİSİ KONUSUNDA ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR 
YAPILIRKEN, UZMANLAR TEDBİR AMAÇLI OLARAK ÖZELLİKLE UYURKEN 

MODEMLERİN KAPATILMASI KONUSUNDA UYARIYOR. 

UYURKEN 
MODEM KAPATILMALI
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nasıl sunarım?’ sorusundan yola çıkarak 
paylaşım ekonomisine dayanan bir iş modeli 
olan Pabbler.com’u kurdu.

PABBLER GİRİŞİMCİLİK  NASIL DOĞDU? 

Bir kaç mobil uygulama projesi ile start up 
yolculuğuna başlayan Ceren Süngü Kalpak-
lıoğlu, 2018 yılı Ocak ayında San Francisco’da 
düzenlenen 500 Startups’ın Female Founder 
Pitch etkinliğine katılmaya hak kazandı. Bu 
etkinlikte kitaplarında da etkilendiği Guy 
Kawasaki ile fikir alışverişinde bulunma fırsatı 
yakaladı. Bu görüşmede edindiği bilgilerle, 
emeğin daha ön planda olduğu iş model-
lerinin yükselmekte olduğunu fark ederek, 
paylaşım ekonomisine yönelik proje arayışına 
girdi. Kurumsal hayatın içinde olduğu profes-
yonel çalışma dönemlerinde 34 ülke 128 şehir 
gezme fırsatı bulan Kalpaklıoğlu, ‘İnsanlara 
global gezgin olma fırsatını nasıl sunarım?’ 
sorusundan yola çıkarak paylaşım ekonomi-
sine dayanan bir iş modeli olan Pabbler.com’u 
kurdu. Kuruluşunun 5. Ayında Alibaba Create 
Cloud yarışmasında 170 startup arasında ilk 
15’e girdi. Kurumsal hayatta edindiği tecrübe, 
network ve bilgiyi startup ekosisteminin 
dinamiklerine uyarladı. 
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GEZGİNLERİN ŞEFFAF BAVULU OLMA 
HEDEFİYLE KURULAN PABBLER, YÜZDE 

YÜZ TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRDİĞİ 
VE E-TİCARET SİTELERİNİN YURTDIŞINA 
GÖNDERMEK İSTEDİKLERİ ÜRÜNLERİN 
DAĞITIMI ESASINA DAYALI BİR YAZILIM 

ŞİRKETİ OLARAK HİZMET VERİYOR.

PARA 
KAZANDIRAN 

ŞEFFAF BAVULLARA 
İLGİ ARTIYOR

PABBLER SISTEMINI KULLANAN 
GEZGIN YORUMLARI

Ürünleri iş adresime kurye ile karar-
laştırılan zamanda gönderdiler. Ziyaret 
ettiğim ülkede kaldığım otele gittiğim-
de başka bir kurye gelip, ürünleri aldı. 
Üç gün içinde banka hesabıma para 
geldi. Yurtdışındayken paranın banka 
hesabımda olduğunu görmek tarif 
edilmez bir zevkti.

New York’a gittiğimde iki Pabbler 
siparişi verdim. Amazon kutularından 
çıkardığım ve teslim ettiğim bu ürün-
leri bagajımdaki boş yerlere yerleştir-
dim ve ödememi kolayca aldım. 

Pabbler’ı San Francisco-İstanbul 
seyahatinde denedim. Siteden bavu-
luma koyabileceğim yükün ölçüleri ve 
seyahat detaylarını girdim. Bir ailenin 
bebeği için sipariş ettiği mamaları 
getirmek mutluluk vericiydi. Bavu-
lumda açtığım boşluğun karşılığın-
da ödenen ücreti Tema Vakfı’na 
bağışladım. Ancak isteyen bununla 
seyahatini finanse edebilir.

masraflarını azaltıyor ve ürünlerin sahip-
lerine çok daha hızlı olarak ulaşmasına 
olanak sağlıyor. Kalpaklıoğlu, “Her yaştan 
gezgini destekleyecek şekilde bir uygu-
lama geliştirmeye çalıştık. Cep harçlığını 
çıkarmak isteyen genç gezginlerden, her 
yaştan ve gelir grubundan seyahat tut-
kunlarına herkes uygulamadan yararlana-
bilir. Gezginler kadar iş seyahatine giden 
25-45 yaş arası beyaz yakalı çalışanlar bu 
sisteme ilgi duyuyor. Genelde gezginler 
memnun kalan arkadaşının referansıyla 
sisteme dahil oluyor.” diyor.
Ekim-Kasım aylarında siteyi ziyaret eden-
lerin %56’sı Türkiye’den, %30’ü ise ABD’den 
oldu. Şirketin iş hacmi Temmuz-Kasım ayları 
arasında %180 büyüme göstererek, yabancı 
yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Yerli yatı-
rımcıların yanı sıra Kanada’dan Estonya’ya 
kadar farklı ülkelerden yatırımcılar şirkete ilgi 
gösteriyor.  
Pabbler algoritması bir kişinin beraberinde 
götüreceği ürünleri gümrük mevzuatı-
na uygun olarak belirliyor. İster seyahat 
isterse iş amaçlı gezginler valizlerinde iste-
dikleri kadar boşluk ayırabiliyor. Örneğin 
Amerika’dan İstanbul’a olan seyahatinizin 
yolculuk masraflarını, beraberinizde taşıdı-
ğınız ürünler ile 400 dolara kadar kazana-
rak, karşılayabilirsiniz. Pabbler uygulaması 
üzerinden seyahatinizde varış noktanızı ve 
valizinize uygun ürünleri seçerek, hemen 
para kazanabiliyorsunuz. 
Sistem, zaten seyahat etmekte olanların 
bavullarındaki boşluklarda ürün ulaştırma 
modeli ile karbon salınımını azaltan, doğa 
dostu bir iş modeli ile olma özelliği de taşıyor.

CEREN SÜNGÜ KALPAKLIOĞLU KİMDİR? 

Türk Koleji’nin ardından Bilkent Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. 
Üniversiteden sonra medikal bir firmada staj 
yaptıktan sonra aynı şirketin İstanbul ofisine 
geçerek İstanbul’a taşındı. Doluca Şarapları, 
Schenker Arkas Holding gibi şirketlerde ulus-
lararası pazarlama müdürlüğü pozisyonuna 
yükselirken Bahçeşehir Üniversitesi’nden 
MBA’ini tamamladı. LVMH gibi çok uluslu 
şirketlerde iş geliştirme müdürlüğü yaptı 
ve yaklaşık 12 yıl boyunca ithalat ve ihracat 
projelerinde yer aldı. İlk startup denemesi 
Vedat Milor ile birlikte geliştirdiği yeme-içme 
aplikasyonu İTÜ Çekirdek’ten ödül sahibi oldu. 
Kurumsal hayatta mesleği sebebiyle 34 
ülke 128 şehir gezme fırsatı bulan Kalpak-
lıoğlu, ‘İnsanlara global gezgin olma fırsatını 

S on günlerde seyahat severler tara-
fından ilgi gören, gezginlerin bavulla-

rındaki boşlukları kiralayan bir platform var. 
Uluslararası e-ticaret sitelerinin deposundan 
çıkan markalı kıyafetler, elektronik ve koz-
metik ürünlerle bebek mamaları ağırlıklı 
olarak taşınan ürünler arasında başı çekiyor. 
Ayrıca yurtdışına ürün örneği gönderen 
kobiler, AR&GE yapan teknoloji girişimleri de 
gümrük süreçlerinden zaman kazanabilmek 
için bu platformu tercih ediyor. Gezginle-
rin şeffaf bavulu olma hedefiyle kurulan 
Pabbler, yüzde yüz Türk mühendislerin 
geliştirdiği ve e-ticaret sitelerinin yurtdışına 
göndermek istedikleri ürünlerin dağıtımı 
esasına dayalı bir yazılım şirketi olarak hiz-
met veriyor. 
Özellikle ABD ve Türkiye arasında seyahat 
eden gezginler, seyahat masraflarını beda-
vaya getirebilen bu sisteme büyük ilgi gös-
teriyor. E-ticaret sitelerinin yurtdışına gön-
dermek istedikleri ürünlerin teslimatını gez-
ginlerin valizlerindeki boşlukları kiralayarak 
gerçekleştiren Pabbler, bir lojistik platform. 
E-ticaret sitelerinin kısa teslimat sürelerinde 
ürünlerini teslim edebildiği bu uygulama ile 
gezginler  bavullarında taşıdıkları ürünler 
üzerinden para kazanıyor.
Ceren Süngü Kalpaklıoğlu’nun girişimi olan 
Pabbler, yurtdışına ürün göndermedeki 



G ünümüzde çalışanlar, birçok iş pla-
nının devamlılığını mobil cihazları 

üzerinden sağlıyor. Ancak kullanımı sık-
laşan mobil cihazlar, sağladığı faydaların 
yanında güvenlik tehditlerini de berabe-
rinde getiriyor. Şirket verilerinin her ne 
kadar mobil cihazlarda bulunması yasak-
lansa da, verilere erişimi sağlayan bilgiler 
mobil cihazlarda bulunabiliyor. Siber suç-
luların mobil cihazlar üzerinden sistemleri 
ele geçirebileceğini ya da verileri çalabi-
leceğini belirten Komtera Teknoloji Kanal 

Satış Direktörü Gürsel Tursun’a göre, şir-
ketlerde IT ve güvenlik ekiplerinin uyması 
gereken 8 önemli ipucu bulunuyor.

KULLANICILAR İÇİN KİMLİK DOĞRULAMA 
KULLANIN

Mobil cihazlarda güvenlik için en temel nok-
tadan başlanması gerekiyor. Cihaz kullanı-
mında kullanıcıların kimlik doğrulaması ilk 
önemli adımı oluşturuyor. Bu noktada, kimlik 
doğrulamasının gerçekleşmesinin birkaç yolu 
vardır. Oldukça güçlü bir şifre oluşturmak ya 

da biyometrik kimlik doğrulaması uygulamak. 
Her iki durumda da mobil cihazlar yetkilendi-
rilmiş kullanıcılar dışında kullanıma kapatıldığı 
için mobil cihaz güvenliği sağlanmış oluyor. 

İŞLETİM SİSTEMİNİ GÜNCEL TUTUN

Siber suçlular, eski işletim sistemlerine bayı-
lır. Bu, sunucu ve dizüstü bilgisayarlardaki 
işletim sistemleri için geçerli olduğu kadar 
mobil işletim sistemleri için de geçerlidir. 
Tüm mobil işletim sistemlerinin düzenli gün-
cellemeleri ve güvenlik yamaları vardır. IT 

ekibi, aksi bir durum yaşamadıkça, bunların 
otomatik olarak uygulanmasını sağlamalı ve 
çalışanları bu konuda bilgilendirmelidir. 

JAİLBREAK YAPMALARINI ENGELLEYİN

Her mobil işletim sistemi, bilinen güvenlik 
açıklarını gidermek için güncellemeler gön-
derir. Jailbreak yapılmış telefonlarda ise kul-
lanıcılar bu güvenlik açıklarına yönelik gelen 
iyileştirme ve güncellemelere erişemez. İşle-
tim sisteminde yazılım kısıtlamalarını aşmak 
için kullanıcı ayrıcalığını artıran jailbreak, siber 

suçlular için sızmaları kolaylaştıran durumlara 
imkan tanıyor. IT ve güvenlik ekipleri için 
anti-jailbreak stratejilerinden biri, çalışanlara 
aynı fonksiyonları ve özellikleri elde etmele-
rini sağlayan meşru yolları sunması olmalıdır.

BİLİNMEYEN GÜVENLİK AĞLARINA MOBİL 
CİHAZLARDAN BAĞLANMAYIN

Bir mobil cihazın en ayırt edici özelliği, kullanı-
cının gittiği her yere gitme yeteneğinin bulun-
masıdır. Bu da hassas şirket verilerinin güven-
siz ortamlarda bulunabileceği anlamına geliyor. 

Çoğu kullanıcı, Wi-Fi bulunan ortamlarda 
hücresel veriden çıkmayı tercih edebiliyor ya 
da otomatik olarak Wi-Fi ağına bağlanmasına 
izin veriyor. Bu durumlar beraberinde güvenli 
olmayan ağlarda mobil cihazların kullanı-
mını ve hassas verilerin korumasız şekilde 
ortalıkta olmasına neden oluşturuyor. IT ve 
güvenlik ekiplerinin çalışanlara bu konuda bilgi 
vermeleri ve güvenli olmayan ağlarda mobil 
cihazların kullanılmaması hakkında uyarılarda 
bulunması gerekiyor.

VPN KULLANIN

Verileri, güvensiz ağların tahribatından koru-
manın en iyi yollarından biri, hareket sırasında 
şifrelemektir. Bu tür bir şifreleme, konuşmanın 
iki ucu arasında sanal bir özel ağ (VPN) gerek-
tirir. Şirket içi tek bir VPN sağlayıcısını kullan-
dığınıza veya ağ oturumlarının bir VPN tüneli 
üzerinden şifrelendiğinden emin olun.

UZAKTAN SİLMEYİ ETKİNLEŞTİRİN

Bir çalışan tarafından taşınabilecek cihazlar 
kaybolabilir veya çalınabilir. Bu da,  bu cihaz-
lardaki verilerin de kaybolabileceği veya 
çalınabileceği anlamına gelir. Bundan dolayı, 
mobil cihazlardaki verilere uzaktan erişme 
ve uzaktan silme yeteneğinin etkin olması 
mobil güvenliğin önemli bir parçasını oluştu-
ruyor. Hem iOS hem de Android cihazlar, tüm 
kurumsal cihazlarda etkin olması gereken 
uzaktan silme özelliğine sahiptir. Uzaktan 
silme kabiliyeti, çalışan tarafından hangi 
cihazın kullanıldığına bakılmaksızın güvenlik 
araçlarının bir parçası olmalıdır.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARA KARIŞI KORU-
MA KULLANIN

Hem iOS hem de Android sistemler için kötü 
amaçlı yazılım önleme korumaları mevcuttur. 
Cihazları kötü amaçlı yazılımdan koruma yazı-
lımının kurumsal ağlara ve verilere bağlanan 
her mobil cihazda bulunması gerekiyor.

CİHAZINIZI YEDEKLEYİN

Birçok güvenlik fonksiyonunda olduğu gibi 
cihaz yedekleme, her mobil işletim sistemi-
nin bir özelliğidir. Diğer işlevlerde olduğu gibi, 
bu özelliğin kullanılabilmesi için önce etkin-
leştirilmesi gerekir. Cihaz yedekleme, bir 
dizüstü bilgisayara veya bir bulut hizmetine 
olsun, şirkete bağlı her mobil aygıt için bir 
gereklilik olmalıdır. Sağlam yedekleme, kötü 
amaçlı yazılımlardan veya veri kaybından 
kurtulmayı mümkün kılar.

ŞİRKETLERDE MOBİL CİHAZLARIN KULLANIMININ 
YAYGIN BİR HALE GELMESİ, İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNDE 

KOLAYLIKLAR SAĞLARKEN, GÜVENLİK TEHDİTLERİNİN 
DE KAPIYI ÇALMASINA NEDEN OLUYOR. 

ŞİRKETLERDE 
MOBİL CİHAZ GÜVENLİĞİ 

İÇİN 8 İPUCU
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F arklı ülkelere seyahat etmek, dinlen-
meyi ve günlük telaşlardan bir nebze 

de olsa uzaklaşmayı sağlamasının yanı sıra 
başka kültürleri tanımaya, bilgi birikimini 
arttırmaya ve insanın kendisini keşfetme-
sine yardımcı olur. Ancak bazen yurt dışı 
seyahatler planlanan gibi gitmeyebilir. Plan 
dışı oluşan kötü senaryolara karşı seyahati 
güvence altına almanın yolu ise seyahat 
sigortası yaptırmaktan geçer. Sigorta şir-
keti Generali Sigorta, yurt dışı seyahatleri 
sırasında oluşabilecek olumsuz durumlara 
güvence sunan seyahat sigortası hakkın-
da merak edilen soruları cevapladı.

SEYAHAT SİGORTASI NEDİR?

Yurt dışı seyahatlerde; acil durum, hasta-
lanma, kaza geçirme, yakın bir aile üyesinin 

vefatı nedeniyle acil geri dönüş, bavul kay-
betme gibi istenmeyen olaylar kapsamında 
sigortalıyı güvence altına alan ve masrafla-
rını karşılayan bir sigorta türüdür.

NE ZAMAN YAPILIR?

Seyahate başlamadan önce seyahat 
sigortası yapılması gerekir. Vize isteyen 
ülkelerde gerekli belgeler arasında seyahat 
sigortası da yer alır. Seyahat sigortasının 
süresi seyahate başlanan tarihten, sona 
erdiği tarihe kadar geçerlidir.

NASIL ALINIR?

Seyahat sigortası, yetkili acenteler aracılığıyla 
alınabileceği gibi internet üzerinden de online 
olarak alınabilir. İhtiyaç kapsamındaki paket 
türü seçilerek seyahat sigortası sahibi olunur.

ZORUNLU MUDUR?

Seyahat sigortası zorunluluğu ülkeden ülkeye 
değişiklik göstermektedir. Vize isteyen çoğu 
ülke seyahat sigortası talep ederken, vize 
isteyen ancak seyahat sigortasını zorunlu 
tutmayan ülkelerde de vardır. Ancak seyahat 
ederken ülkelerin seyahat sigortası isteyip 
istemediğine bakılmaksızın, seyahatin güven-
liği için alınması önerilmektedir.

NELERİ KAPSAR?

Seyahat sigortasının kapsamı alınan paket 
türüne göre değişir. Alınan seyahat sigortası 
kapsamında; yurt dışı seyahati sırasında 
hastalanma veya yaralanma durumunda tıbbi 
tedavi giderleri, acil ilaç teminatı, yakın bir aile 
üyesinin vefatı nedeniyle acil geri dönüş mas-
rafları gibi teminatlar eklenip çıkarılabilir.
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SEYAHATE BAŞLAMADAN ÖNCE SEYAHAT SİGORTASI 
YAPILMASI GEREKİR. VİZE İSTEYEN ÜLKELERDE GEREKLİ 
BELGELER ARASINDA SEYAHAT SİGORTASI DA YER ALIR. 
SEYAHAT SİGORTASININ SÜRESİ SEYAHATE BAŞLANAN 

TARİHTEN, SONA ERDİĞİ TARİHE KADAR GEÇERLİDİR.

YURT DIŞI 
SEYAHAT SİGORTASI 
HAKKINDA BİLMENİZ 

GEREKENLER
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T ürkiye’nin yıllardır beklediği yerli otomo-
bil konusunda detaylar ortaya çıkmaya 

başladı. Sektörün öncü isimlerinden olan ünlü 
İtalyan şirket Pininfarina, ilk modelin tasarımını 
yaptı. SUV olarak çıkacak modelin tanıtımı 
Gebze’deki Bilişim Vadisinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca aracın ilk 
test sürüşünü de gerçekleştirecek. 
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YERLİ 
OTOMOBİL 
GÖRÜCÜYE

ÇIKIYOR
2011’DEN BU YANA YOĞUN ŞEKİLDE 
PLANLANAN SÜREÇTE ARTIK SONA 

YAKLAŞILDI. YAKINDA ZAMANDA 
ÜRETİLEN İLK YERLİ OTOMOBİL 

PROTOTİP, CUMHURBAŞKANI RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN TEST 

EDİLECEK. AYNI ZAMANDA BÜTÜN 
TÜRKİYE, YILLARDIR MERAK EDİLEN 
YERLİ OTOMOBİLİN TASARIMINI DA 

İLK KEZ GÖRMÜŞ OLACAK.

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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Milli otomobilin üretimine 2022 yılında başlayacak. Otomobil 
2022’de piyasaya çıktığında Avrupa’da geleneksel olmayan bir üre-
tici tarafından üretilmiş ilk elektrikli SUV olacak. İlk araç C SUV ola-
cak, ancak 2030 yılına kadar toplam 5 model ve 3 facelift (makyaj) 
gerçekleşecek. İsim ve markayla ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Yüzde 100 elektrikli olacağı bilinen ilk modelin şarj dolum 
süreleri merak ediliyordu. Ön gösterimi bu hafta yapılacak 
SUV araç, şarj dolum süresi konusunda da iddialı olacak. Evde 
normal bir prizde şarj dolum süresi 10 saat olurken, DC şarj 
ünitesinde ise bu süre yarım saate kadar inecek.

DC ŞARJ ÜNİTESİ
 İLE YARIM SAATTE

 ŞARJ OLACAK!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, 
proje ile ilgili hemen hemen her açıklamasında alanında dünyanın 
en iyileri ile çalışmayı tercih ettiklerini vurgulamıştı. TOGG, tasarım 
konusunda da dünyanın en iyilerinden birini seçme kararı aldı. 

İtalyan Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv 
tasarım şirketlerinden biri. 1930’da kurulan şirket esas ola-
rak ününü Ferrari ve Lamborghini tasarımları ile kazansa da 
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot 
gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor. Bilindiği gibi 
kendi yerli otomobilinin hazırlıklarını yapan Vietnam’ın da 
tasarımda tercihi Pininfarina olmuştu. 

FERRARİ’NİN
 TASARIMCISI 
İLE ÇALIŞILDI

2022’DE 
ÜRETİM 

BAŞLAYACAK
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Bir otomobilden çok daha fazlasını üretme hedefi ile yola çıkan 
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kendini bir ‘mobilite’ 
şirketi olarak tanımlıyor. Projenin Türkiye’de mobilite ekosisteminin 
çekirdeğini oluşturması hedefleniyor. Karakaş, konuyla ilgili şu 
açıklamayı yapmıştı:

“Proje, teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten 
sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir 
dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip. Bu sadece bir 
otomobil projesi değil, başından beri hep otomobilden daha fazlasını 
yapmak üzere yola çıktığımızı vurguladık. Çünkü projenin harekete 
geçireceği ekosistemin 15 yıl içinde GSMH’ya katkısı 50 milyar 
euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro ve istihdama katkısı ise 
doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacak.”

‘MOBİLİTE’ 
ŞİRKETİ 

OLACAK
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Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterimi önümüzdeki günlerde 
Gebze Bilişim Vadisi’nde yapılacak. Tanıtım toplantısı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek. 
Türkiye’nin Otomobili’ni test edecek olan Erdoğan’ın test sürü-
şünü Osmangazi Köprüsü üzerinden yapacak.

CUMHURBAŞKANI
 ERDOĞAN 

TEST EDECEK

Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde 
küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması 
planlanıyor. Şu anda bir ödeme ya da erken sipariş alınması da 
mümkün değil. Üretim tarihi yaklaştıkça Türkiye’nin otomo-
bilinin nasıl satılacağı konusunun da duyurulması planlanıyor. 
Üretim akıllı fabrikada yapılacak. İnşaatına bu yıl başlanacak 
olan fabrikanın Bursa’ya kadar olan Körfez bölgesi rotasında 
inşa edileceği konuşuluyor.

FABRİKA 
KÖRFEZ’E 

İNŞA 
EDİLECEK
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Geçtiğimiz günlerde proje ile ilgili önemli bir bilgi daha ilk kez 
gündeme taşınmış, Türkiye’nin Otomobili’nde navigasyon 
cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin 
kullanılacağını duyurulmuştu.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yerli bir Start-Up şirketi ile 
yaptıkları çalışma sonucunda artırılmış gerçeklik ile görüntüle-
me teknolojisini kullanarak araç içinde navigasyon cihazı ihti-
yacını tamamen giderecek bir proje geliştirdiklerini açıklamış, 
“Otomobil içerisinde navigasyon cihazı ihtiyacını tamamen 
ortadan kaldıracak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Artırılmış 
gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağı bu sistem, 
şu anda çözüm olarak piyasada yok. İmalatı yetiştirebilirsek ilk 
SUV modelimiz çıktığında, yetiştiremezsek bir yıl sonrasına bu 
sistemi araçlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Hakikaten yıkıcı 
anlamda bir sonuç olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

NAVİGASYON 
SÜRPRİZİ



POSTA, KARGO, LOJİSTİK, E-TİCARET, SİGORTACILIK VE BANKACILIK GİBİ PEK ÇOK 
FARKLI ALANDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİYLE ÜLKESİNE HİZMET EDEN, GEÇMİŞTEN 

BUGÜNE MÜŞTERİLERİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜREN PTT AŞ, İSTANBUL ALTIN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ’NDE “EN HIZLI 

YÜKSELİŞ GÖSTEREN KURUM” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. 
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1 79 yıldır, geçmişten edindiği 
tecrübeleri geleceğe taşıyan Posta 

ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT 
AŞ), 10 ülkeden yatırımcıların ve Tür-
kiye’nin önde gelen holding ve şirketle-
rinin katılımıyla düzenlenen 3. İstanbul 
Ekonomi Zirvesi’nde “En Hızlı Yükseliş 
Gösteren Kurum” ödülüne layık görüldü. 
Ödül, PTT AŞ İstanbul Başmüdürü 
Mustafa Soran’a takdim edildi. 
Türkiye’nin önemli ulusal organizasyon-
larından biri olan 3. İstanbul Ekonomi Zirve-
si’nin ve İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni, 
5 Aralık’ta yerli ve yabancı 500 şirketin 
katılımıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. 
Ülkeler arası ticaret ve iş birliği anlaşma-
larının da imzalandığı Ekonomi Zirvesi’nde 
bu sene 1 milyar dolar iş hacmi hedefle-
niyor. Türkiye’deki yatırım fırsatları ve 
küresel sorunlara çözüm getirecek panel-
lerin düzenlendiği Zirve’de, faaliyet alan-
larını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak 
dünyada katma değer sağlayan yenilikçi 
20 kişi ve kurum, İstanbul Altın Değerler 
Ödülleri ile taçlandırıldı.
‘PTT Çalışır, Hayat Değişir’ mottosuyla 
ulaşılabilir ve güvenilir hizmeti müşterileri 
ile buluşturan PTT, son dönemde aldığı 

ödüllerle hizmet kalitesini kanıtladı. Tür-
kiye’nin en köklü kurumlarından biri olan 
PTT, 2023 hedefleri doğrultusunda her 
geçen gün kendini ve hedeflerini geliş-
tiriyor. Bir dünya markası olma vizyonu 
doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliği 
ile iş ve işlem kalitesini her geçen gün 
daha da artıran PTT, yurt içindeki güçlü 
ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya 
Posta Birliği (Universal Postal Union-U-
PU) İdari Konsey Başkanlığı göreviyle 
uluslararası alanda da söz sahibi olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor.

GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Yerli ve milli kuruluş olarak modern Tür-
kiye’nin ihtiyaçlarına hızla cevap vere-
bilen, altyapı ve AR-GE çalışmalarıyla 
desteklenmiş çözümler sunan PTT, 
uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübe-
si doğrultusunda çağın gereklerini ve 
imkânlarını göz önüne alarak ürün ve 
hizmetlerini güncellemek, faaliyet gös-
terdiği sektörlerde geleceğe yön verecek 
bir yaklaşım geliştirmek, ülke ekonomisi-
ne katkı sağlamak ve uluslararası alanda 
Türkiye’yi temsil etmek hedefleri ile 
geleceğe ışık tutuyor. 
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“EN HIZLI 
YÜKSELİŞ GÖSTEREN 

KURUM” ÖDÜLÜ PTT’NİN
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D ünyanın en iyi 8 yarı maratonun-
dan biri olan Vodafone İstanbul Yarı 

Maratonu 5 Nisan 2020 Pazar günü 15. 
kez koşulacak. Yaklaşık 75 ülkeden 15 bin 
sporcunun katılımı beklenen yarışlar için 
kayıtlar erken kayıt avantajları ile başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki 
Spor İstanbul tarafından Vodafone’un 
isim sponsorluğunda düzenlenen Voda-
fone İstanbul Yarı Maratonu 15’inci kez 
start almaya hazırlanıyor. World Athletics 
tarafından “Altın Kategori”de değerlen-
dirilen ve dünyada en iyi 8 yarı maraton 
listesinde yer alan yarış için kayıtlar baş-
ladı. Geçtiğimiz yıl 66 ülkeden 5 bin 968 
çipli koşucunun start aldığı yarışta bu yıl 
10 bin sporcunun koşması bekleniyor. 

İKİ PARKURDA KOŞULACAK 

Yenikapı’dan start alacak koşu, 21 kilo-
metrelik yarı maraton parkurunun yanın-
da, uzun mesafeli koşulara adaptasyon 
sağlamak adına kendini denemek isteyen 
koşuculara 10 kilometrelik bir parkurda 
yarışma imkânı da sağlayacak. 

ERKEN KAYITLAR 1 OCAK’A KADAR 
DEVAM EDECEK

Yarışın iki parkur için de kayıtları avan-
tajlı kayıt dönemi ile başladı. Erken kayıt 
avantajlarından yararlanmak isteyen 
koşucular 50 Türk lirası ödeyerek 1 
Ocak’a kadar kayıtlarını https://www.
yarimaraton.istanbul/ web sitesi üze-
rinden online olarak yaptırabilecekler. 
Erken kayıt avantajlarını kaçıran spor-
cular, 1 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında 
70 Türk lirası, 17 Şubat-15 Mart tarihleri 
arasında 90 Türk lirası ve 16 Mart-22 
Mart tarihleri arasında devam edecek 
kayıt döneminde ise 120 Türk lirası öde-
yerek kayıt yaptırabilecekler. 

DÜNYANIN EN İYİ 8 YARI MARATONU 
ARASINDA

2017 yılı itibarıyla Altın Kategori’ye 
yükselen, elde ettiği başarılar ile dünya 
çapında en iyi 8 yarı maraton arasına 
giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 
dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından 
birine sahip. Tarihi Yarımada’nın eşsiz 
manzarası eşliğinde koşulacak Voda-
fone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı 
bulunmayan parkuru ile her koşucunun 
en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.
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VODAFONE 
15. İSTANBUL 
YARI MARATONU
KAYITLARI 
BAŞLADI
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U luslararası demiryolu sektörünün 
kamu ve özel sektör temsilcile-

rini bir araya getirmeyi amaçlayan Rail 
Industry Show, Demiryolu Endüstrisi 
Altyapı ve Teknolojileri Fuarı için geri 
sayım başladı. Fuar, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle 14-16 
Nisan 2020’de, yüzde yüz yerli ve milli 
sermaye ile kurulmuş bir şirket olan 
Modern Fuarcılık’ın organizasyonu-
yla düzenleniyor. TCDD Taşımacılık 
A.Ş., Ankara Sanayi Odası, Eskişehir 
Ticaret Odası, DTD Demir Yolu Taşıma-
cılığı Derneği, Raylı Sistemler Derneği 
ve Eskişehir Sanayi Odası, etkinliği 
destekleyen diğer kurumlar arasın-

da yer alıyor. 15 ülkeden 100 yerli ve 
yabancı firmanın ve 3 binden fazla 
ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti-
rilmesi planlanan fuar, aynı zamanda 
yeni iş bağlantılarının kurulması, mev-
cut iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yeni 
anlaşmaların yapılması için de zemin 
oluşturacak. Demiryolu taşımacılığın-
da faaliyet gösteren Türkiye’den ve 
dünyadan altyapı, üstyapı, teknoloji, 
güvenlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon 
ve IT firmalarının yanı sıra hafif raylı 
sistem üreticileri Rail Industry Show’da 
bir araya gelecek. Kaliteli üretim yapan 
KOBİ’ler de bu fuarda kendilerini tanıtma 
ve dünyaya açılma olanağı bulacak. 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN DESTEĞİ İLE DÜZENLENEN “RAİL INDUSTRY SHOW” 
DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ ALTYAPI VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, 14-16 NİSAN 2020 TARİHİNDE 
ESKİŞEHİR’DEKİ ETO TÜYAP FUAR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 

ULUSLARARASI 
DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İLK KEZ
 ESKİŞEHİR’DE, RAIL INDUSTRY 
SHOW’DA BULUŞUYOR

Fuardan 1 gün önce, 13 Nisan’daysa para 
kaynakları ve proje sahiplerinin katıla-
cağı bir konferans düzenlenecek. Kon-
feransta, demiryolu altyapı ve üstyapı 
projeleri, finansman modelleri, finans 
kaynakları, proje finansman modelleri 
tartışılacak. Konferansta banka ve fon 
yöneticileri, yerli ve yabancı hükümet 
temsilcileri, yerel yönetimler, proje 
danışmanlık, sigorta ve hukuk şirketle-
ri de yer alacak. Talebe göre, işbirliği 
amaçlı birebir toplantılar da organize 
edilecek. Konferansın ardından, fuarla 
eşzamanlı olarak, sektöre ait spesifik 
konu başlıklarının ele alınacağı ayrı bir 
seminer de düzenlenecek. 
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Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin GÜLER
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DEMİRYOLU SEKTÖRÜNÜN MERKEZ 
ÜSSÜ ESKİŞEHİR

Demiryollarıyla ilgili önemli bir üs olan, 
Ankara ve diğer büyük metropollere 
sadece birkaç saat mesafede yer alan 
Eskişehir’de demiryolu sektörüne yönelik 
böyle bir etkinlik ilk kez düzenleniyor. 
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin 
Güler, Demiryolu Fuarı’nın Eskişehir Fuar 
Kongre Merkezi ve Eskişehir için önemi 
için büyük önem taşıdığını belirterek şu 
açıklamada bulundu: “Eskişehir, coğrafi 
avantaja ve köklü bir ticaret ve sanayi 
geleneğine sahip. O nedenle ülkemiz için 
değer üreten kentlerin başında geliyor. 
Yakın zamanda yatırımını tamamladığımız 
Eskişehir Fuar Kongre Merkezi de içinde 
yer alan ETO TÜYAP Fuar Merkezi ve 
Vehbi Koç Kongre Merkezi ile kentimizin 
rekabetçi gücünü arttırmak için hizmete 
başladı. Elbette fuarların her biri ekono-
mik gelişim için çok önemli. ETO TÜYAP 
Fuar Merkezi’nin işletmecisi, Türkiye’nin 
sektör lideri TÜYAP Fuarcılık, birçok farklı 
sektör için can suyu niteliğinde fuarlar 
düzenlemeye başladı. Odamızın, Eskişehir 
Fuar Kongre Merkezi yatırımına karar 
vermesinin en önemli nedenlerinden 
biri şüphesiz ki demiryolu endüstrisi-
dir. Merkez için hazırladığımız fizibilite 
raporunu inceleyen Kalkınma Bakanlığı, 
bir Anadolu şehrine yönelik en büyük 

desteği bize sağladı. Söz konusu fizibilite 
raporunun stratejik odağında, Eskişehir’in 
sahip olduğu kümeler bulunuyordu. 
Demiryolu, havacılık ve seramik küme-
lerinin lobi gücüne katkı sağlanması, 
Eskişehir’de oluşacak fuarcılık endüstri-
sinin en önemli hedeflerinden biri olarak 
belirlendi. Demiryolu sektörüne özel bir 
fuar düzenlenmesi için odamızca titiz bir 
çalışma yürütüldü ve sonucunda fuar 
organizasyonu için Modern Fuarcılık A.Ş. 
seçildi. TÜLOMSAŞ gibi ülkemizin modern 
sanayiine öncülük etmiş bir fabrika ve yan 
sanayileri, ülkemizdeki demiryollarının tek 
kesişim noktası Eskişehir’deyken, demi-
ryolu fuarının Eskişehir’de düzenlenmesi 
doğal bir sonuçtur. Bu anlamda odamız 
da bu stratejik alanı desteklemeye, ken-
timizin ve ülkemizin ekonomik gelişimi-
ne büyük katkı sağlayacak demiryolu 
endüstrisinin gelişimine yatırım yapmaya 
devam edecektir.”

ESKİŞEHİR’DEN RAIL INDUSTRY SHOW’A 
TAM DESTEK

“Rail Industry Show” Demiryolu 
Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı’na 
Eskişehir’in kamu ve eğitim kurumlarıy-
la özel sektörden tam destek geldi. 
Eskişehir’de, ETO TÜYAP Fuar Merke-
zi’nde organize edilecek fuara, Eskişehir 
Valisi Erdoğan Çakacak, Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin 
Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı 
Metin Güler, Eskişehir OSB Başkanı 
Başkan Nadir Küpeli, Anadolu Üniversitesi, 
Osmangazi Üniversitesi ve Teknik Üniver-
site desteklerini açıkladılar. 
Fuara, 15 ülkeden 100’den fazla yerli ve 
yabancı kamu ve özel sektör kuruluşu ve 
3 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekle-
niyor. Fuarın ülkemizde demiryolu sanayi-
nin gelişmesine sağlayacağı katkının 
yanı sıra,  Eskişehir’de eğitim, turizm ve 
ulaşım paydaşlarının iş hacmine de olumlu 
yansıyarak şehrin istihdam ve ekono-
mik faaliyetlerinde kayda değer bir artış 
yaratması bekleniyor. Fuarın, Eskişehir’in 
bir dünya kenti haline gelmesinde ve yeni 
iş bağlantıları kurulup, mevcut iş ilişkile-
rinin geliştirilmesinde de önemli bir etkisi 
olacağı tahmin ediliyor.

MORİS REVAH, SEKTÖRE DESTEK VERİYOR 
Modern Fuarcılık’ın Kurucu Ortağı ve Genel 
Müdürü Moris Revah, demiryolu sektörün-
de 20 yıllık deneyime sahip ve bugüne 
kadar sektörde gerçekleştirilen birçok 
etkinliğin başarısında söz sahibi isim olarak 
biliniyor. Revah, sektörün ilerleyişine katkı-
da bulunmayı, Türkiye’yi dünya demiryolu 
sektörünün en önemli buluşma noktaların-
dan biri yapmayı amaçlıyor. 
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TCDD Taşımacılık A.Ş., 
Ankara Sanayi Odası, 
Eskişehir Ticaret Odası, 
DTD Demiryolu Taşımacılığı 
Derneği, Raylı Sistemler 
Derneği ve Eskişehir Sanayi 
Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası Eskişehir Şubesi 
etkinliği destekleyen 
kurumlar arasında yer 
alıyor.  Fuar, demiryolu 
endüstrisi ile ilgili sektörün 
tüm paydaşlarını bir araya 
getirecek.
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