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SOSYAL MEDYA
 Bağlantı Noktası Dergisi
 BN_Dergisi
 baglantinoktasi
 baglantinoktasi.com.tr

ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUŞUN 
EVDEN ÇALIŞMA KARARI ALMASI 
SONRASI UZAKTAN ÇALIŞMAYI 
KOLAYLAŞTIRAN ONLINE 
PLATFORMLARA İLGİ ARTTI.

Dünyanın son dönemdeki tek gündem maddesi 
olan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini 
göstermeye devam ediyor. 

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) etkin mücadele 
kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluşun evden 
çalışma kararı alması sonrası uzaktan çalışmayı 
kolaylaştıran online platformlara ilgi arttı.

Şirketler, işverenler ve çalışanlar bu süreçte 
evden çalışmayı daha verimli hale getirebilmek 
için en iyi toplu görüntülü konuşma uygulamaları 
ve görüntülü toplantı yapabilecekleri uygulamaları 
araştırıyor. 

Bağlantı Noktası Dergisi olarak biz de ücretli-
ücretsiz en iyi görüntülü toplantı, konuşma 
programlarını sizler için derledik…

Kapak haberimiz dışında, bu sayımızda da 
ulaştırma, teknoloji, iletişim, güvenlik ve gündem 
konularında yaşanan son gelişmelere, güncel 
haberlere ulaşabilirsiniz. 

Hoşçakalın...
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SEKTÖRDEN

44

VODAFONE PARK’TA SAHA 
KADINLARIN

MOBİL DÜNYA OSCARLARININ 
YILDIZI BİP

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN İÇİN 
TARİH BELLİ OLDU

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VESİLESİYLE 
DÜZENLENECEK VODAFONE KUPASI’NDA 
BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL TAKIMI, DÜNYANIN 
EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN ATLETİCO MADRİD 
KADIN FUTBOL TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK. 

TÜRKİYE’NİN YERLİ İLETİŞİM VE YAŞAM 
PLATFORMU BİP, 106 FARKLI DİLDE ANLIK 

ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ İLE DÜNYANIN ÖNDE 
GELEN PROJELERİNİN YARIŞTIĞI GLOBAL 

MOBİL ÖDÜLLERİ’NDE (GLOMO) RAKİPLERİ 
ARASINDAN SIYRILARAK EN YENİLİKÇİ 

MOBİL UYGULAMA KATEGORİSİNDE 
ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA 
VARANK, "MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN, 29 
MAYIS'TA RAYLARA İNDİRİLİP TEST 
EDİLMEYE BAŞLANACAK. TESTLERE 
GÖRE, EYLÜL AYINDA BU TRENLER 
VATANDAŞLARIMIZCA KULLANILMAYA 
BAŞLANACAK." DEDİ.

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS SALGINI 
NEDENİYLE ŞİRKETLER VE EĞİTİM KURUMLARI UZAKTAN ÇALIŞMA 
SİSTEMİNE GEÇMİŞ DURUMDA. DAHASI SALGININ ÇOK DAHA HIZLI 
ŞEKİLDE İLERLEMESİ İLE BİRLİKTE ÇOĞU ÜLKEDE DE SOKAĞA 
ÇIKMA YASAKLARI UYGULANMAYA BAŞLANDI. HAL BÖYLE OLUNCA 
ONLINE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA VE KONFERANS PROGRAMLARINA 
DA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR. 
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HOME OFİSİN DİJİTAL KÖPRÜSÜ 
GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS PROGRAMLARI
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SEKTÖRDEN
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TÜRK GEMİLERİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI 
CAHİT TURHAN, "TÜRK GEMİLERİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA 
RAHATÇA DOLAŞABİLİYOR." DEDİ.
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22
ANKARA-İSTANBUL 
ARASI 30 DAKİKA KISALIYOR

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI CAHİT 
TURHAN, “ANKARA-İSTANBUL-ANKARA 
HATTINDA EKSPRES YHT’LERİ İŞLETMEYE 
BAŞLAYACAĞIZ. BÖYLELİKLE ANKARA-
İSTANBUL SEYİR SÜRESİNİ 30 DAKİKA 
KISALTACAĞIZ.” DEDİ.

DEMİRYOLU

26
GÜNDEM

MIT ARAŞTIRMACILARINDAN AKILLI BEBEK BEZİ
MIT ARAŞTIRMACILARI, ÇEVREDEKİ MATERYAL ISLANDIĞINDA KABLOSUZ BİR SİNYAL 
YAYAN RFID ETİKETİ OLAN BİR BEBEK BEZİ GELİŞTİRDİ. BEZİN İÇİNDE YER ALAN 
SENSÖRLÜ MEKANİZMA, ISLAKLIK HİSSETTİĞİNDE KARŞI TARAFA HABER VERİYOR.

ARAŞTIRMA

32

TEKNOLOJİ

36
4,5G'DE SES İNTERNET
ÜZERİNDEN VERİLECEK

AFET VE ACİL DURUMLARDA 
ŞEBEKELERDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYAN 
VE İNTERNET ÜZERİNDEN YÜKSEK 
KALİTEDE SES İMKÂNI VEREN VOLTE 
TEKNOLOJİSİNİN TÜRKİYE'DE DE 
KULLANILMAYA BAŞLANDIĞINI 
SÖYLEYEN BAKAN TURHAN, TELEFONU 
BUNA UYGUN ABONELERİN İMKÂNDAN 
YARARLANABİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.
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Google, Incremental File System isimli yeni bir 
dosya sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yeni dosya 
sistemi sayesinde indirmesi henüz bitmeyen 
oyunların anlık olarak denenebileceği aktarılıyor. Bu 
sayede beğenilmeyen bir oyun için gereğinden 
fazla indirme yapılmamış oluyor. Bu altyapının 
ancak 2021 yılındaki Android 12 ile sunulacağı akta-
rılıyor.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından yaşanan 
iletişim kesintisi nedeniyle GSM operatörlerine 
deprem cezası kesildi. Turkcell’e bir saat 15 dakikalık 
kesinti nedeniyle 2 milyon 90 bin TL, Vodafone’a da 
bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2 milyon 459 
bin TL ceza kesildi. Türk Telekom’a ise, 27 saatlik 
kesinti nedeniyle 5 milyon 272 bin TL para cezası 
uygulandı.

Yazılım devi Microsoft, kısa süre önce Word, Excel ve PowerPoint servislerini bir araya getiren yeni Office uygula-
masını kullanıma sundu. Uygulama ilk olarak Android tarafında indirmeye sunuldu. Çok yakında iOS için de çıkacak 
uygulama içinde tüm Word, Excel ve PowerPoint dosyaları açılabiliyor. 

Spotify’ın şu an 124 milyon ücretli abonesi bulunuyor, ücretsiz abonelerle birlikte toplam rakam tam 271 milyon. Podcast dinleme 

oranının da % 200 arttığını aktaran Spotify, buna rağmen para kaybetmeye devam ediyor. Açıklanan son işletme zararı 230 milyon 

dolar seviyesinde yer alıyor. Ancak buna rağmen firmanın yatırımlarına aktif olarak devam edeceği belirtiliyor.

Netflix, Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni bir adım atarak “Made in Turkey” kategorisini duyurdu. ‘Türk dizileri’ 
ve ‘Türk filmleri’ seçenekleri sayesinde, Türkiye’deki 1.5 milyonu aşkın Netflix üyesi yerli yapımlara daha çabuk ulaşabi-
lecek diyen firma, Netflix’i akıllı televizyonları üzerinden izleyen üyelere de aynı seçeneklerinin eklendiğini aktarıyor.

Google, Incremental File System isimli yeni bir dosya sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yeni dosya sistemi sayesinde 
indirmesi henüz bitmeyen oyunların anlık olarak denenebileceği aktarılıyor. Bu sayede beğenilmeyen bir oyun için 
gereğinden fazla indirme yapılmamış oluyor. Bu altyapının ancak 2021 yılındaki Android 12 ile sunulacağı aktarılıyor.

AB’DEN AKILLI TELEFON PİLLERİYLE 
ALAKALI ÖNEMLİ ADIM  

GSM OPERATÖRLERİNE SÜRPRİZ 
DEPREM CEZASI GELDİ 

WORD, EXCEL VE POWERPOINT BİRLEŞTİ SPOTIFY’IN KULLANICISI SAYISI 
124 MİLYONU BULDU 

NETFLIX’TEN TÜRK YAPIMLARINA ÖZEL KATEGORİ: MADE IN TURKEY ANDROID KULLANICILARINI ÇOK SEVİNDİRECEK YENİ ADIM

Adobe tarafından geliştirilen Photoshop, 30. 
yaşında güzel bir güncelleme aldı. Bu güncelle-
me ile uygulama, Lens Blur filtresinin kalitesini 
süreci CPU’dan GPU’ya çekerek ciddi oranda 
artırıyor ve Content Aware Fill aracında çoklu 
seçimler ile hızınıza hız katıyor. Adobe ayrıca, 
yazılıma Mac için tam koyu arayüz modu des-
teği de getiriyor.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren 
Buffett, sonunda bir akıllı telefon sahibi oldu. 89 
yaşındaki iş adamı uzun zamandır Samsung’un 
kapaklı telefonunu kullanıyordu. Buffett, artık iPho-
ne modelini kullanmaya başladı. Apple yatırımcısı 
olmasına rağmen Samsung kapaklı telefonundan 
vazgeçmeyen Buffet, sonunda bu inadından vaz-
geçti ve iPhone 11’e geçiş yaptı.

PHOTOSHOP
 30 YAŞINDA 

DÜNYANIN EN ZENGİNİ 
AKILLI TELEFON SAHİBİ OLDU 
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MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN İÇİN S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye 
Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaret etti. 

TÜVASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
İlhan Kocaarslan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, 
TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı gezdi, 
yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, 
TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı açtık-
tan sonra çok yol aldığını ifade etti. Varank, geçen günler-
de açıklanan 2020 Yatırım Planı'nda TÜVASAŞ'ın da yer 
aldığını anımsatarak, 56 hızlı tren setinin kurumdan temin 
edileceğini bildirdi.

TÜVASAŞ'ın Türkiye için önemli bir altyapı olduğunu dile 
getiren Varank, "Milli hızlı trenlerimizi, milli yüksek hızlı 
trenlerimizi entegre bir şekilde, tasarımdan son noktaya 
kadar üretebildiğimiz bir tesisten bahsediyoruz. Gördükle-
rimden oldukça etkilendim." diye konuştu.

15 YILDA 15 MİLYAR EUROLUK SATIN ALMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, devletin önümüzdeki 15 
yıllık süreçte yaklaşık 15 milyar euroluk raylı sistemler satın 
alımı yapacağını belirterek şunları söyledi: "Burada görmüş 
olduğumuz ürün, tasarımından başlayarak 160 kilome-
tre hız yapabilen mevcut yüksek hızlı tren ve hızlı tren 
hatlarımızda çalışan bir tren seti. Cer sistemleri, boji sis-
temlerinin bir kısmı ASELSAN tarafından yapılıyor. Burada 
Yaz-Kar firmamız var, trenin klimasını üretiyor. Başka fir-
malarımız da bu trenin çok çeşitli parçalarını yerlileştiriyor. 

Bu kabiliyet bizim için değerli bir kabiliyet. Bundan sonra 
kendi milli yerli markamızı oluşturup hem kendi ihtiyacımız 
olan ürünlerimizi üretmek hem de dünyada global ve reka-
betçi bir oyuncu olmak istiyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üre-
timin artırılması ve geliştirilmesi için çok çeşitli politikalar 
uyguladıklarını belirten Varank, "Sanayi iş birliği dediği-
miz, yapılan ihalelerde ürünlerin yerlileştirilmesinin yol 
haritalarını çıkardığımız bir programımız var. Buna ihtiyaç 
duymadan TÜVASAŞ aslında bunu burada gerçekleştirmiş. 
Kendilerine ve özellikle Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür 
ediyorum. Kendisi bunların önünü açtı ve biz bu sayede 
milli trenlerimizi görüyoruz. Çok yakında 160 kilometre 
hız yapabilen trenlerimizin testleri başlayacak" ifadelerini 
kullandı.

Bunun bir sonraki adımının saatte 200 kilometrenin üze-
rinde hız yapabilen yüksek hızlı trenler olduğunu aktaran 
Bakan Varank, "Bunu da çok ufak modifikasyonlarla geliş-
tirecek kabiliyetimiz burada var. İnşallah onları da raylarda 
görmüş olacağız." dedi.

MİLLİ TREN NE ZAMAN RAYLARA İNECEK?

Varank, bir gazetecinin milli elektrikli tren setinin raylara ne 
zaman ineceğine ilişkin sorusuna şu cevabı verdi: "3 tren 

seti, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. 

Testlere göre eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca 

kullanılmaya başlanacak."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, "MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN, 29 MAYIS'TA 
RAYLARA İNDİRİLİP TEST EDİLMEYE BAŞLANACAK. TESTLERE GÖRE, EYLÜL AYINDA 

BU TRENLER VATANDAŞLARIMIZCA KULLANILMAYA BAŞLANACAK." DEDİ.
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YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ 
TRAKTÖR ORTAYA ÇIKTI

L200093

YERLİ OTOMOBİL, YERLİ FAYTON VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN DERKEN ŞİMDİ DE YERLİ ELEKTRİKLİ 
TRAKTÖR ORTAYA ÇIKTI. YERLİLEŞME SÜRECİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATILDIĞI 

BUGÜNLERDE YERLİ VE MİLLİ ELEKTRİKLİ TRAKTÖRLE İLGİLİ BİLGİLER GÜN IŞIĞINA ÇIKTI.

Y erli traktör hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü (TAGEM) 
Özkan Kayacan açıklamada bulundu. 

Elektrikli traktörle ilgili çalışmalardan bahseden Kayacan, bir 
sene önce işe başladıklarında herkesin yaptıkları işin bir hayal 
olduğunu ve başarılamayacağını düşündüğünü dile getirdi. 

Kayacan, traktörün 65 beygir güce sahip olan ikinci prototipinin 
de tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, “Üçüncü trak-
tör 250 beygirlik devasa bir traktör olacak. Hedefimiz bu 250 
beygirlik traktörü de yurt dışına satmak. Bunu tüm dünyaya 
satacak altyapıya ve bilgiye sahibiz.” dedi. Çiftçilerin traktörün 

piyasaya çıkacağı tarihi merak ettiğini anımsatan Kayacan, 
fabrikanın satın alındığını, ağustos ayında traktörün üretim 
bandından inmesini hedeflediklerini ifade etti.

ÇİFTÇİNİN YAKIT MASRAFI DÜŞECEK

Kayacan, çiftçiler için yakıtın önemli olduğunu belirterek, “Trak-
törü olan çiftçilerimiz sabahtan akşama kadar arazide çalıştık-
ları için yaklaşık 500-600 lira gibi mazot gideri var. Hedefimiz 
bunu inşallah 20-30 lira arasına düşürmek.” diye konuştu. 
Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise Kayseri’nin 
Türkiye’de üretilen çerezlik kabak ve ay çekirdeğinde birinci 
sırada yer aldığını söyledi.
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HOME OFİSİN DİJİTAL KÖPRÜSÜ 
GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS 

PROGRAMLARI
TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE ŞİRKETLER VE EĞİTİM 
KURUMLARI UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇMİŞ DURUMDA. DAHASI SALGININ ÇOK DAHA 

HIZLI ŞEKİLDE İLERLEMESİ İLE BİRLİKTE ÇOĞU ÜLKEDE DE SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI 
UYGULANMAYA BAŞLANDI. HAL BÖYLE OLUNCA ONLİNE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA VE 

KONFERANS PROGRAMLARINA DA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR. 

D ünyanın son dönemdeki tek gündem maddesi olan 
koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini gösterme-
ye devam ediyor. Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) 

etkin mücadele kapsamında çok sayıda kurum ve kurulu-
şun evden çalışma kararı alması sonrası uzaktan çalışmayı 
kolaylaştıran online platformlara ilgi arttı.

Şirketler, işverenler ve çalışanlar bu süreçte evden çalışmayı 
daha verimli hale getirebilmek için en iyi toplu görüntülü 
konuşma uygulamaları ve görüntülü toplantı yapabilecekleri 
uygulamaları araştırıyor. 

Bağlantı Noktası Dergisi olarak biz de ücretli-ücretsiz en 
iyi görüntülü toplantı, konuşma programlarını sizler için 
derledik…
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GOOGLE HANGOUTS MEET

Google Hangousts dünya genelinde pek çok 
kullanıcıya sahip bir platform. Özellikle iş dün-
yasında G-Suite kullanıcılarının da fazla olması 
sebebiyle en çok tercih edilen video konfe-
rans programlarından biri de Google Hangouts 
Meet.

Zoom’a en iyi alternatifi olarak ön plana çıkan 
Google Hangouts Meet, Zoom’un sunduğu 
birçok özelliği de kullanıcılarına sunuyor. 
Google’ın G-Suite hizmetini satın alan plat-
form ile kullanıcılar metin, ses ve görüntülü 
sohbet ile tek seferde 250 kişinin katılabildiği 
video konferans oluşturabiliyor. G-Suite’i 
satın almayanlar için ise 150 kullanıcıyı ücret-
siz olarak çağrıya dâhil edebiliyorsunuz.

Tüm kullanıcıların video konferansa katılma-
sı için Google hesaplarında oturum açması 
gerekiyor. Bu durum biraz can sıkıcı olsa da 
ücretsiz olarak video konferans yapabiliyor 
olmamız Google Hangouts Meet’i en iyi video 
konferans programlarından biri haline getiri-
yor. Ayrıca programın 25 dolardan başlayan 
bir fiyatlandırma sistemi bulunuyor.

ZOOM CLOUD MEETINGS

Zoom; çevrimiçi toplantılar, eğitim ve teknik 
destek amaçlı video konferanslar oluşturabile-
ceğiniz en iyi video konferans programlarından 

biri olarak karşımıza çıkıyor. Zoom ile video 
web semineri oluşturmanın yanı sıra konferans 
salonları oluşturarak işbirliği özellikli konferans 

odaları da oluşturabilirsiniz. Kurumsal telefon 
sistemi sayesinde telekomünikasyon işlerinizi de 

üstlenen Zoom, platformlar arası mesajlaşma 
ve dosya paylaşımını da destekliyor.

MICROSOFT TEAMS

Microsoft; Skype’ın ticari amaçlı versiyonunu satın aldıktan 
sonra Microsoft Teams adını verdiği bir hizmeti duyurmuştu. 
Microsoft Teams en iyi video konferans programlarından biri 

olarak öne çıkıyor. Programın başarısının ardından Microsoft’un 
yazılım konusundaki tecrübesi yatıyor.

Hem mesajlaşma hem de video konferansı özelliğini aynı anda 
sunan Microsoft Teams ile video konferansı sırasında ekran 

paylaşımı da yapılabiliyor. 250 katılımcıya kadar destek sunan 
Microsoft Teams video kayıt özelliği sayesinde video konferan-

sı kayıt etme imkânını da bizlere sunuyor.

Birçok Microsoft ürününde olduğu gibi Microsoft Office ve 1TB 
OneDrive depolama alanını ücretsiz sunan Microsoft Teams 
hizmeti bu hediyeler ile daha da tercih edilesi bir video kon-
ferans programı haline geliyor. Skype’ın temel özelliklerinin 

yanı sıra takım çalışmasına uygun yapıda geliştirilen Microsoft 
Teams’in ücretli paketleri de bulunuyor. 

GOTOMEETING

GoToMeeting, en iyi video konferans programları arasında gös-
teriliyor. Tüm platformlar için kullanılabilir olan GoToMeeting 
video konferans programı, ekran paylaşımı ve plana bağlı ek 

özellikleri kullanıcılarına sunuyor.

GoToMeeting’in ücretsiz bir sürümü bulunmuyor fakat 14 gün 
ücretsiz deneme süresi sunuyor. Bilgisayar ya da telefon yolu 

ile video konferansa katılan kişilerin sayısı ise 3000’e kadar 
destekleniyor. En iyi video konferans programı listesinde kendi-

ne yer edinen GoToMeeting 14 gün ücretsiz deneme sürümü-
nün yanı sıra 12 dolardan başlayan paketlere sahip.
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SKYPE

Skype, sesli ve görüntülü HD çözünürlüğünde arama desteği 
bulunuyor. Skype’ta “Meet Now” isimli video konferansı özelliği 

bulunuyor. Skype’ta yer alan “Meet Now” butonuna tıklayarak 
davet bağlantı adresini kopyalayabilir ve video konferansına 

katılmasını istediğiniz kişilere gönderebiliyorsunuz. Skype’ta 
hızlı ve pratik bir şekilde ekip üyeleriniz ile bir toplantı yapa-
bilirsiniz. Davet ettiğiniz kişilerin bilgisayarında Skype yüklü 

olmasa bile web tarayıcısı üzerinden video konferansına katı-
labilirler. Skype üzerinden 50 kişiye kadar görüntülü görüşme 

yapabilirsiniz.

Skype, ekip çalışmaları için oldukça kullanışlı olan ekran paylaşı-
mı özelliğine de sahip. Skype, ekran paylaşımı özelliği sayesinde 
ekip üyeleriniz ile cihazınızın ekranını paylaşabilirsiniz. Skype’ta 

ayrıca uçtan uca şifreleme özelliği de bulunuyor.

UBER CONFERENCE

Dialpad Inc’e ait olan UberConference, uzun süredir video 
konferans programları arasında boy gösteriyor. Platformun 

COVID-19 salgını sırasında, daha uzun süreli 50 katılımcıya 
kadar toplantılar düzenlemenize yardımcı olacak ücretsiz bir 

planı da bulunuyor. UberConference, tüm ögeleri açıkça göre-
bileceğiniz temel bir kullanıcı ara yüzüne sahip. Ücretsiz planı 

bulunan UberConference video konferans programı 15 dolardan 
başlayan ücretli paketlere de sahip.

CISCO WEBEX MEETINGS

Küçük ölçekli işletmenizin 40 dakika-
dan daha az toplantılar yapması için 
ücretsiz bir video konferans hizmeti 
arıyorsanız, Webex Meeting mükem-
mel bir seçenek olabilir. Ancak, top-
lantınızın sınırını uzatmak istiyorsanız, 
kitle sınırınızın da 200’e yükseltileceği 
bir abonelik almanız gerekiyor. Webex 
Meeting’in ücretsiz sürümünün yanın-
da ayda 13,5 dolardan başlayan premi-
um paketler de sunuluyor.
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TÜRK GEMİLERİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI CAHİT TURHAN, "TÜRK GEMİLERİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA RAHATÇA DOLAŞABİLİYOR." DEDİ. U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk 

denizcilik sektörünün ekonomik büyüklüğünün 
17,5 milyar doları aştığını belirterek, "İlgili ve ilişkili 

sektörlerle birlikte denizcilik alanında istihdam edilen kişi 
sayısı 1 milyona yaklaştı." dedi.

Turhan, Türkiye'nin, sınırlarının yüzde 70'inden fazlasının 
denizlerle çevrili olduğunu, üç kıtanın geçiş yolunda bulun-
duğunu söyledi. Turhan, denizcilik sektörünün çok önemli 
olduğunu ve dünyanın yükünü denizlerin çektiğini kayde-
derek, dünya yükünün hacim olarak yaklaşık yüzde 85'inin, 
petrol ve petrol türevlerinin ise yaklaşık yüzde 97'sinin deniz 
yoluyla taşındığı bilgisini verdi. Deniz taşımacılığının demir 
yoluna göre 3, kara yoluna göre 7, hava yoluna göre ise 21 
kat daha ekonomik olduğunu aktaran Turhan, bu rakamların 
Türkiye için denizcilik sektörünün önemini ortaya koydu-
ğunu vurguladı. Turhan, Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 
87'sinin deniz yoluyla yapıldığını belirterek, dünya deniz 
ulaştırması pastasından Akdeniz havzasının payının yüzde 
25'in üzerinde olduğunu bildirdi. 

GEMİLERİMİZ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA RAHATÇA 
DOLAŞABİLİYOR

Turhan, denizciliğe sadece taşımacılık olarak değil gemi inşa 
sanayi, liman hizmetleri, deniz turizmi, yatçılık, canlı-cansız 
doğal kaynakların ve deniz çevresinin yönetimini de içine 
alan kapsamlı bir endüstri, ticaret ve hizmet alanı olarak 
baktıklarını anlattı. Turhan, "Bizden önce, gemilerimiz dün-

yanın pek çok yerinde engellerle karşılaşıyordu. Kısa sürede 
beyaz listeye taşıdık gemilerimizi. Gemilerimiz şu an dün-
yanın tüm sularında rahatça seyahat edebiliyor, bayrağımızı 
dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyorlar." diye konuştu. 

Sektörün kalkınma için verdikleri desteklerden bahseden 
Turhan, "Sektöre bugüne kadar 5 milyon ton ÖTV'siz akar-
yakıt sağladık, yani 7 milyar TL’lik destek sağladık." ifadesini 
kullandı. Turhan, destekler sayesinde kabotaj taşımacılığının 
canlandığını kaydederek, deniz ticareti filosunun kapasitesi-
nin dünya denizcilik filosuna göre yüzde 75 daha fazla büyü-
düğünü bildirdi. 

TÜRK BAYRAĞINA GEÇEN TEKNE SAYISI 6 BİN 208'E 
ULAŞTI

Turhan, Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk bayra-
ğına geçmeleri için başta harç ve vergi engelleri olmak üzere 
tüm engelleri kaldırdıklarını anımsatarak, yabancı bayrak 
çeken teknelerin Türk bayrağına geçmelerini teşvik amacıyla 
da ÖTV'yi kaldırdıklarını, KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini söyle-
di. Bakan Turhan, "Yapılan bu düzenleme ile bugün itibarıyla 6 
bin 208 tekne Türk bayrağına geçti." dedi. Bunları yaparken 
insan unsurunu gözardı etmediklerini vurgulayan Turhan, 
dünyanın en fazla eğitimli gemi insanına sahip 4 ülkesinden 
olduklarını bildirdi. Turhan, bilgilendirici ve eğitici faaliyetleri 
sürdürdüklerini kaydederek, bu konudaki faaliyetlerinden 
bahsetti. Denizlerin kirletilmemesi konusunda uyarılarda 
bulunan Turhan, Türkiye'nin çok temiz gemilere sahip oldu-
ğunu, buna sahip çıkması gerektiğini vurguladı. 
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BAKAN TURHAN, İSTANBUL HAVALİMANI’NIN HENÜZ İLK YILINDA, GARANTİ EDİLEN 
YOLCU SAYISINI GEÇTİĞİNİ BELİRTEREK, “HAVALİMANI İŞLETMECİSİ ŞİRKET, KAMUYA 

22.4 MİLYON EURO’LUK EK ÖDEME YAPACAK.” DEDİ.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine 
ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda 

(BTK) düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık tarafından 
yapılan yatırımların ülke için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yurdun her tarafında aynı seviyede ulaşım ve haberleşme 
altyapısını sağlamak, zenginlik merkezlerini Türkiye'nin her 
tarafına yaymak amacıyla entegre ulaşım sistemlerini güç-
lendirmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Tur-
han, "Bugüne kadar gerek ulaştırma politikalarında gerekse 
mevzuatta yapılan çalışmalar, günü kurtarmanın dışında 
köklü reform niteliği taşıyan çalışmalar oldu. Dün insanımız 
için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün gün-
delik hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Bu bağlamda Türkiye 
gelişim açısından Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme 
yakaladı. Bugün, yaratılan krizlerin olumsuz etkilerini mini-
muma indirebilmemizin temelinde yaptığımız altyapı yatırım-
ları yatmaktadır." diye konuştu. 

Bu doğrultuda 2003'ten bu yana kamu-özel ortaklığı proje-
leriyle 776,6 milyar lira yatırım yaparak birçok projeyi hayata 
geçirdiklerine işaret eden Turhan, harcamalarının önemli 
bölümünü karayolları yatırımlarının oluşturduğunu bildirdi. 

Turhan, özel sektörün dinamizmiyle yaklaşık 200 milyar 
liralık kamu-özel iş birliği projesi başlattıklarını aktararak, söz 
konusu yatırımların yüzde 77'sinin tamamlandığını, yapımı 

devam eden projelerle 45,5 milyar liralık yatırımı daha ülkeye 
kazandıracaklarını dile getirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 55 MİLYON YOLCUYA HİZMET 
VERDİ

"Halkın yolu" yapma hedefiyle işe başladıkları havayolu 
sektöründe de 17 yıldır dünya ortalamasının çok üzerinde 
büyüme yaşadıklarına dikkati çeken Turhan, "Havacılıkta 
gösterdiğimiz başarılar nedeniyle 2016-2019 döneminde 
ICAO Konsey üyesi olarak dünya çapında sivil havacılıkla ilgili 
kararları alan ve onaylayan ülkelerden biri olduk." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Yurtdışında 2003'te 60 noktaya uçulurken anlaşmalı ülke 
sayısının 173'e, uçuş yapılan nokta sayısının ise 328'e çıka-
rıldığını belirten Turhan, faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya 
yükselttiklerini kaydetti.

Turhan, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'nda 
hizmete açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 330 bin 574 
uçak ve yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiği bilgisini 
vererek, "İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edi-
len yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket 
kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme yapacak." dedi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda yüzde 57 fiziki gerçekleşmeye 
ulaştıklarını ifade eden Turhan, buradaki üstyapı çalışmalarını 
başlattıklarını aktardı.

İSTANBUL 
HAVALİMANI 
İLK YILINDA

GARANTİ EDİLEN 
YOLCU SAYISINI GEÇTİ
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YHT İLE ANKARA-İSTANBUL 
SEYİR SÜRESİ

30 DAKİKA KISALIYOR
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI CAHİT TURHAN, “ANKARA-İSTANBUL-ANKARA HATTINDA 

EKSPRES YHT’LERİ İŞLETMEYE BAŞLAYACAĞIZ. BÖYLELİKLE ANKARA-İSTANBUL SEYİR 
SÜRESİNİ 30 DAKİKA KISALTACAĞIZ.” DEDİ.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü 1. Koordinasyon 
ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şirketin 

son dönemde kurulan en gözde kuruluşların başında geldiğini 
söyledi. 

Turhan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de demiryolunun ulaş-
tırma şebekesinin ana omurgasını oluşturduğunu dile getirdi. 
Ülkede 2003'ten sonra yeniden hükümet politikası haline 
gelen demiryollarına her yıl ortalama 1,5 milyar dolarlık yatırım 
yapmaya başlandığına işaret eden Turhan, bu sayede 1213 kilo-
metresi YHT hattı olmak üzere toplamda 1844 kilometre yeni 
demiryolu hattı inşa edildiğini aktardı.

TCDD'nin demiryolu altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 
ise demiryolu tren işletmecisi olarak faaliyet yürütmeye baş-
lamasının da bu politikaların sonucu olduğuna dikkati çeken 
Turhan, kuruluşun 1213'ü YHT hattı olmak üzere 12 bin 803 
kilometrelik demiryolu ağında yük ve yolcu taşımacılık hizmeti 
verdiğini söyledi.Turhan, bugün itibarıyla 81 ilden 57'sine ve bu 
illere bağlı 287 ilçe ve yaklaşık 10 bin köye demiryolu üzerinden 
ulaşım hizmeti verildiğini belirterek, yılda ortalama yüksek hızlı 
trenlerle 23 bin, konvansiyonel trenlerle 48 bin yolcu taşındığını, 
Marmaray ile günlük ortalama 407 bin ve Başkentray ile 39 bin 
yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

12 YENİ YHT SETİ SATIN ALDIK

Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve Konya-

İstanbul olmak üzere 4 destinasyonda günde 44 sefer 
düzenlendiği bilgisini veren Turhan, şöyle konuştu: "Nüfusun 
yüzde 42'sine YHT hizmeti veriyoruz. Hizmet kalitesini ve sefer 
sayılarını artırmak amacıyla sipariş edilen 12 yeni YHT setinden 
2'si teslim alındı. Bunların testleri tamamlanmak üzere. Testlerin 
ardından bu setleri Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir ve 
açıldığında Ankara-Sivas hattında birer birer hizmete vereceğiz. 
Ardından Ankara-İstanbul-Ankara hattında ekspres YHT'leri 
işletmeye başlayacağız. Böylelikle Ankara-İstanbul seyir 
süresini 30 dakika kısaltacağız."

Yolcu taşımacılığında hizmet kalitesini artırmak ve yolcuların 
hayatını kolaylaştırmak amacıyla iletişim ve bilişim teknolojisin-
den daha fazla yararlanmak için e-bilet, WhatsApp hattı uygu-
laması gibi önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ifade eden 
Turhan, engelli yolcuların daha kolay bilet ve danışma hizmeti 
alabilmeleri için de çağrı merkezlerinde yeniliklere gittiklerini ve 
Turuncu Masa uygulamasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bakan Turhan, her gün 170 sefer ile yaklaşık 80 bin ton yük 
taşındığına da dikkati çekerek, yük hedef kitlesi içinde 16 büyük 
liman, organize sanayi bölgeleri, kömür, demir cevheri, krom, 
bor, manyezit ve mermer gibi maden merkezleri ile ağır sanayi 
kuruluşlarının bulunduğunun altını çizdi.

Geçen yıl 29 milyon tonun üzerinde yük taşıması gerçekleş-
tirildiği bilgisini veren Turhan, taşımaların yüzde 40'ının iltisak 
hatları üzerinden yapıldığını belirtti. 
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Ç anakkale'nin, Türkiye'nin batısındaki önemli bir kent 
olduğunu dile getiren Turhan, bu bölgede 100 yıl önce 
Türk milletinin istiklal için büyük bir mücadele verdiği-

ni hatırlattı. Turhan, Türk milletinin özgürlüğünü bu topraklarda 
kazandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm güçlü devletlerine 
karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni 
kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün 
burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir 
sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprü-
sünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında mühendislik 
eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 
2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı 
planlıyoruz, hedefliyoruz." diye konuştu. 

"ÇANAKKALE BOĞAZI'NIN GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNECEK"

Köprünün yapılış amacına ilişkin de bilgiler aktaran Bakan 
Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ege Bölgesi, Marmara 
Bölgesi ülkemizin sektörel manada tarım, turizm, sanayi gibi 
önemli ihracat malzemelerimizin üretildiği bölgelerin başında 
geliyor. İhracatımızın da önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine, 
Kuzey Asya ülkelerine, Akdeniz çanağındaki Afrika ülkelerine 
ve bunun dışındaki Güney Asya ülkelerine yapıyoruz. Orta 
ve Güney Amerika ülkelerine yapıyoruz. Çanakkale, artık bu 

köprünün hizmete açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü 
görevi görecek. Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale 
Boğazı'nda çalışan araba vapurlarının beklenmesinde zaman 
harcanmayacak. En az 1,5 saat, yoğun trafikte ise 5 saat süren 
Çanakkale Boğazı'nın geçişi, artık 6 dakikaya inecek. Bu önem-
li bir zaman tasarrufu olduğu gibi, bu malları taşıyan, ihraç 
eden kişiler için de çok önemli bir kazanım olacaktır. Ayrıca 
Avrupa'dan kara yoluyla gelen ve Kuzey Marmara Bölgesi'nin, 
İstanbul'un batı yakasındaki, Trakya yakasındaki yerleşimlerin 
yani Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, 
Çatalca, Silivri gibi önemli yerleşim ve üretim merkezlerinin 
bulunduğu kesimdeki trafiğin Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara 
Bölgesi'ne ulaşımında, İstanbul şehir içine girmeden bu köprü-
yü kullanarak daha kısa mesafede ve daha kısa sürede ulaşım 
imkânı bulabilecekler."

Turhan, şu anda köprünün genel olarak yüzde 50'sini tamam-
ladıklarını belirterek, "Bu köprünün ana yapı elemanları olan 
kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin, 171'inci metresine ulaş-
tık. İnşallah haziran ayı gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp bu 
yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve 
köprümüzün silüetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı, 
uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN MEHMET CAHİT TURHAN, 1915 
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN,  MÜHENDİSLİK 
ESERLERİ AÇISINDAN DÜNYADA BİRİNCİ 
SIRADA YERİNİ ALACAĞINI SÖYLEDİ. 

ÇANAKKALE
KÖPRÜSÜ'NÜN YÜZDE 50'Sİ 
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AVRUPA'DAN 
YERLİ YÜK VAGONLARINA 
YOĞUN TALEP
ULAŞITIRMA VE ALTYAPI BAKANI TURHAN, TÜDEMSAŞ-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİYLE 
AVUSTURYA MERKEZLİ GATX FİRMASI İÇİN TOPLAMDA 400 YÜK VAGONU 
ÜRETİLECEĞİNİ BELİRTEREK, "AVRUPA MERKEZLİ TOUAX FİRMASINA DA 200 
ADET 90 FEETLİK KONTEYNER TAŞIMA VAGONU VE 600 BOJİ ÜRETİLMESİ KARARA 
BAĞLANDI." DEDİ.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
kullanıcısına sağladığı avantajlar ve üretimdeki kalite 
anlayışından dolayı yeni nesil yük vagonlarının çok 

uluslu şirketlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini dile getirdi. 
Avrupa'da faaliyet gösteren firmalar adına üretilecek yeni nesil 
yerli yük vagonları için TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında 
üç protokol imzalandığını belirten Turhan, Avusturya merkezli 
GATX firması için geçen yıl imzalanan 150 adet 80 feetlik Sggrs 
tipi konteyner taşıma vagonu üretilmesine dair protokolün 
güncellendiğini, üretim planına aynı vagondan 250 adet daha 
ilave edildiğini kaydetti.

Turhan, geçen yıl üretimine başlanan vagonların imalatına bu yıl 
da devam edileceğine dikkati çekerek, "TÜDEMSAŞ-özel sek-
tör iş birliğiyle GATX firması için toplamda 400 adet Sggrs tipi 
yük vagonu üretilecek." diye konuştu.Avrupa merkezli TOUAX 

firması içinde üretim yapılacağını anlatan Turhan, "TOUAX fir-
masına 200 adet 90 feetlik konteyner taşıma vagonu ve 600 
adet boji üretilmesi karara bağlandı." ifadelerini kullandı.

PROTOKOL İMZALANDI 

Bu siparişin tamamlanmasının ardından ek sipariş verilebilece-
ğine işaret eden Turhan, "TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında 
Avrupa'da faaliyet gösteren başka bir lojistik firması için 18 
adet yük vagonu ve 54 adet H tipi boji üretilmesi için de proto-
kol imzalandı." dedi.İmzalanan protokollerle TÜDEMSAŞ-özel 
sektör iş birliğiyle üretilerek Avrupa'ya ihraç edilecek yeni nesil 
yük vagonları ve bojilerin şirketin üretim planına alındığını bil-
diren Turhan, 2020-2022 Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında 
TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünde söz konusu yük vagonlarının 
imalat planlamasının yapıldığını anlattı.

G
Ü

N
D

EM

G
Ü

N
D

EM

  MART 2020 bağlantı noktası  3130  bağlantı noktası  MART 2020



MIT
ARAŞTIRMACILARINDAN 
AKILLI BEBEK BEZİ
MIT ARAŞTIRMACILARI, ÇEVREDEKİ MATERYAL ISLANDIĞINDA KABLOSUZ BİR SİNYAL YAYAN RFIDETİ-
KETİ OLAN BİR BEBEK BEZİ GELİŞTİRDİ. BEZİN İÇİNDE YER ALAN SENSÖRLÜ MEKANİZMA, ISLAKLIK 
HİSSETTİĞİNDE KARŞI TARAFA HABER VERİYOR.
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bir okuyucu olacak. Yani bezin içinde yer 
alan sensörlü mekanizma, ıslaklık his-
settiği zaman karşı tarafa haber vere-
cek. Islaklık mekanizmaya uyarı verip 
sıvıyı içinde hapsedecek. Sıvıyı emmek 
için kullanılan “Hidrojel”, bebek bezleri 
ve petlerde hâlihazırda zaten kullanılıyor. 
Basit bir kullanıma sahip olan bezlerin 
kullan-at şeklinde olması planlanıyor. 
Bu akıllı bezler sadece uyarı vermekle 
kalmıyor.Aynı zamanda içinde bulun-
durduğu teknoloji sayesinde bebeklerin 
kabızlık, inkontinans yani idrar kaçırma 
gibi problemlerini de sistemine kaydedip 
ebeveyne uyarı gönderecek. Araştırma-
cılara göre bu akıllı bebek bezleri sadece 
anneler, babalar veya bakıcıları uyarmak 
için kullanılmak zorunda değil. Özellik-

le yeni doğan ünitesinde çalışan sağlık 
personelleri de kullanabilir. Söz konusu 
‘akıllı’ bezin birden fazla bebeğe bakan 
hemşireler için veya bebek bakımı yapan 
çalışanlar için yararlı olabileceği ifade 
edildi.MIT AutoİD Laboratuvarı araştır-
macısı Pankhuri Sen, ıslak bezleri tespit 
etmek için bir bebeğin odasına internete 
bağlı bir RFID okuyucunun yerleştirile-
bileceğini, bu noktada bir bakıcının veya 
annenin telefonuna ya da bilgisayarına 
bezin ıslandığına dair bir bildirim gön-
derebileceğini ifade etti. Akıllı bezlerden 
sadece bebeklerin değil yaşlıların ya da 
hayvanların da yararlanabileceği belirtil-
di. Ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı 
hakkında ise net bir tarih yok çünkü 
bezler hala geliştirilme aşamasında.

M IT araştırmacıları, bebek 
sahibi aileler için büyük 
kolaylık sağlayan bir ürün 

tasarladı. “Akıllı bebek bezi” olarak tarif 
edilen bu bebek bezleri, bebek tarafın-
dan ıslatıldığı zaman aileye uyarı veriyor.
Aslında bu bezler ilk defa yapılmıyor. 
Daha önce de farklı firmalar tarafından 
“zilli külot” adı altında ıslandığı zaman 
uyarı veren bezler yapılmıştı. Özellikle 
uyku sırasında idrarını tutamayan kişiler 
için uyarı veren bu bezler, zamanında 
pek çok kişi tarafından kullanılmıştı. 
Fakat MIT’in geliştirdiği bu ürün, diğerle-
rine göre çok farklı.

ÜRÜN NASIL KULLANILACAK?

Geliştirilen bu bebek bezinde RFID adlı 
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4,5G'DE
SES İNTERNET 
ÜZERİNDEN 
VERİLECEK, 
İLETİŞİM GÜÇLENECEK
AFET VE ACİL DURUMLARDA 
ŞEBEKELERDEKİ TRAFİK YÜKÜNÜN 
AZALTILMASINA KATKI SAĞLAYAN VE 
İNTERNET ÜZERİNDEN YÜKSEK KALİTEDE 
SES İMKÂNI VEREN VOLTE TEKNOLOJİSİNİN 
TÜRKİYE'DE DE KULLANILMAYA 
BAŞLANDIĞINI SÖYLEYEN BAKAN TURHAN, 
TELEFONU BUNA UYGUN ABONELERİN 
İMKÂNDAN YARARLANABİLECEĞİNİ 
BİLDİRDİ.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 4,5G 
hizmetinin 1 Nisan 2016'dan itibaren Türkiye'de abonelere 
sunulmaya başladığını söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 
2019 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu'na göre, toplam mobil 
abone sayısının 81,6 milyona yükseldiğini ifade eden Turhan, 4,5G 
abone sayısının da 73,5 milyona ulaştığı bilgisini verdi.

Turhan, 4,5G şebekelerinin internet tabanlı olduğunu bu nedenle, 
4,5G uyumlu mobil telefonlardan yapılan sesli görüşmelerin uzun 
süre 2G veya 3G şebekeleri üzerinden gerçekleştirildiğini anlattı.

Süreç içinde 4,5G teknolojisinde gelişmeler yaşandığına dikkati 
çeken Turhan, "4,5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses 
hizmetlerinin IP paketleri üzerinden verilebilmesine imkân tanıyan 
"Voice over LTE" (VoLTE/LTE şebekeleri üzerinden ses hizmeti) 
teknolojisi ülkemizde de kullanılmaya başlandı." dedi. 

AFETLERDE İLETİŞİM SORUNU AZALACAK

VoLTE teknolojisiyle klasik devre anahtarlamalı yani 2G ve 3G şebe-
kelerinden bağımsız olarak 4,5G şebekesinden VoLTE özelliğini des-
tekleyen ve bu özelliğin aktive edildiği mobil telefona sahip abonelere 
yüksek kalitede ses hizmeti verilebilmesinin mümkün olduğunu 
vurgulayan Turhan, bu kapsamda, söz konusu teknolojik gelişmeleri 
Türkiye'de de etkin kullanmak amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulunca karar alındığını dile getirdi.

Turhan, kararın aboneler arasında teknolojik yeniliklerin kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 
"Olağanüstü durumlarda mobil şebekelerde yaşanan trafik yoğun-
luğunu azaltmaya katkı sağlamanın da amaçlandığı kurul kararı 
gereğince abonelerin mevcut haklarında herhangi bir değişiklik 
yapılmadan, uygun cihaza sahip abonelere VoLTE hizmeti sunulacak. 
Bu teknoloji özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında 
şebekelerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına katkı sağ-
layacak. Böylece vatandaşların iletişiminde trafik sıkışıklığına bağlı 
sorunlar azalacak."

Farklı işletmecilerden hizmet alan abonelerin de VoLTE üzerinden 
birbirini arayabilmesine imkân tanınacağını belirten Turhan, mobil 
işletmecilerin, bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarını sözlerine 
ekledi.
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UÇAKTA 
CEP TELEFONU 
KULLANANLARA 

AĞIR CEZA
GELİYOR
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA 
CEZALARI HAKKINDA YENİDEN DEĞERLEME 
YAPILDI. UÇAK YOLCULUĞU YAPARKEN CEP 
TELEFONU KULLANMANIN YENİ CEZASI BELLİ 
OLDU. 

U çak yolcuklarında cep telefonu kullananlara ağır ceza 
geliyor. Buna göre; uçak yolculuklarında cep telefonunu 
kapatmayanlar 2.603 TL ödeyecek. 

Uçak yolculuklarında cep telefonu kullanmamaya önem gösterme-
niz gerekiyor. Cep telefonu kullanmayı planlıyorsanız uçuş moduna 
almanız gerektiğini söyleyelim. Kurallara aykırı İHA (drone) uçu-
ranlara 18 bin liraya kadar para cezası – Sivil havacılığı düzenlemek 
maksadıyla alınan kararlara uymayanlara da 1.586 liradan 31 bin 905 
liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tebliğde, idari para ceza-
larının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değer-
leme oranında artırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının 
yüzde 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği anımsatıldı. 
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IHA’LARI İZİNSİZ KULLANANLARA DA AĞIR CEZALAR GELİYOR

IHA araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sis-
temine kaydetmeyenlere verilecek para cezası ise 9.013 lira. 
Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi 
yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak. 

Buna göre, kanunun, ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta 
taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, 
pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına 
ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası 3 bin 
182 lira ile 31 bin 905 lira arasında değişecek. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare 
amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA uçuran kişiler ile Genel 
Müdürlüğün İHA’larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil 
havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara 
da 1.803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası verilecek. 

Kanunun ruhsata uyma zorunluluğu, uçuş tarifeleri, sicil kayıtları-
na ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlarla Genel 
Müdürlüğün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önle-
mlere uymayanlara da 1.586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari 
para cezası uygulanacak. 
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T ürk Telekom, genç girişimcileri desteklemeye devam 
ediyor. Bu doğrultuda Türk Telekom tarafından, meslek 
yüksekokulları ve liselerinde eğitim gören öğrencilere 

yönelik nesnelerin interneti, programlama ve bulut bilişim gibi 
konularda teorik ve pratik bilgilerden oluşan eğitimlerin verildiği 
‘Yeni Nesil Gelecek’ projesinin ilk fazı tamamlandı. Habitat ile bir-
likte hayata geçirilen projenin ilk bölümünü ‘Akıllı Teknolojiler IoT 
Hackathonu’ ile sonlandıran Türk Telekom, fikrine güvenen tüm 
genç takımları; nesnelerin internetini kullanarak, faydalı, dijital ve 
yenilikçi çözümler geliştirmek üzere 48 saat süren bir çalıştayda 
buluşturdu. 

Çalıştayın sonucunda; su kaynaklarını analiz ederek kirli su 
kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan 
proje birinci; kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı 
sağlayan proje ikinci; enkaz altındaki afetzedelerin konumlarının 
tespiti projesi de üçüncü oldu.

KÜRESEL SORUNLARA AKILLI ÇÖZÜMLER SUNMAYI 
AMAÇLIYORUZ

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ödül 
töreninde yaptığı konuşmada; “Teknoloji ile imkânlarımız hızla 
artarken tanık olduğumuz bu değişime ayak uydurmak, değişimi 
yönetmek özellikle bizlere önemli görevler yüklüyor. Biz de, Türk 
Telekom olarak, Türkiye’deki dijitalleşme sürecine liderlik etmenin 
verdiği büyük sorumluluk bilinciyle, heyecanla ve azimle çalışıyo-
ruz.” dedi.

FARKLI BÖLÜMLERDEN 352 ÖĞRENCİ, 88 PROJE

Yoğun ilgi gören ‘Akıllı Teknolojiler IoT Hackathonu’na üniversite 
öğrencisi ve üniversite mezunu 15-30 yaş aralığındaki yarışmacılar 
katıldı. Yarışmacılar 4 kişilik takımlar halinde değerlendirilirken, ön 
elemenin ardından 48 saatlik süre boyunca projelerini oluşturup 
jüriye sundu. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin TL 
değerinde teknoloji çeki verilen Hackathon’u kazanan projeler ise 
şu şekilde oldu:

Su Takip Sistemi: FuBang ekibinin, su kaynaklarını analiz ederek kirli 
su kullanımından kaynaklanan zehirlenmeleri önlemeyi amaçlayan 
projesi, 15.000 TL’lik birincilik ödülünün sahibi oldu. IoT Simple: 
YönTeam ekibinin, kodlama bilmeyen kişilere IoT geliştirme olanağı 
sağlayan proje, 10.000 TL’lik ikincilik ödülü kazandı.

Search Band: E-Karem ekibinin, enkaz altındaki afetzedelerin 
konumlarının tespiti projesi de 5.000 TL’lik üçüncülük ödülünü 
kazandı.
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TÜRK TELEKOM’DAN 
YENİ NESİL FİKİRLERE DESTEK



VODAFONE PARK’TA 
SAHA KADINLARIN
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VESİLESİYLE DÜZENLENECEK VODAFONE 
KUPASI’NDA BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL TAKIMI, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 
TAKIMLARINDAN ATLETİCO MADRİD KADIN FUTBOL 
TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK. 

B eşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk 
anlaşmasına imza atan Vodafone, futbolda #BenVarım 
diyen kadınlara destek veriyor. Beşiktaş Kadın Fut-

bol Takımı’nın sponsoru olan Vodafone’un Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle 7 Mart’ta Vodafone Park’ta düzenleyeceği Vodafone 
Kupası’nda, Beşiktaş JK ve Atletico Madrid kadın futbol takımları 
karşılaşacak. Saat 17.00’da başlayacak maça giriş ücretsiz olacak 
ve Passolig gerekmeyecek. Maçın biletleri, 5 Mart’tan itibaren 
Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Maç, Vodafone 
TV’den de canlı yayınlanacak. Vodafone ayrıca, maça gelen her bir 
kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.  

“Amaç odaklı şirket olma” hedefiyle herkesi kucaklayan bir dijital 
toplum yaratılması için çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Kadınların geride bırakıl-
madığı, dijital teknolojilerle daha fazla söz sahibi oldukları, her alan-
da seslerini duyurabildikleri ve daha eşit imkânlara sahip oldukları 
bir dünyayı destekliyoruz.” dedi. 

BEŞİKTAŞ’IN ŞAMPİYON KADINLARI

Futbolda eril zihniyetle mücadelenin en önemli temsilcilerinden 
biri olan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 2014-15 sezonunda Türkiye 
Kadınlar Futbol 3. Ligi şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğun ardından 
Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi’ne yükselen takım, 2015-16 sezo-
nunda Türkiye Kadınlar Futbol 2. Ligi’nde normal sezonu namağlup 
lider tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 2016-
17 sezonundan itibaren Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı 
kazanan takım, 2018-19 sezonunda bu ligdeki ilk şampiyonluğunu 
yaşadı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, bu şampiyonluğun ardından 
Hollanda'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etti. 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
başlattığı ve UEFA’nın da desteklediği KFEM (Kız Futbol Eğitim 
Merkezleri) Projesi’ne 2012 yılının Ekim ayında dahil olmuş ve bu 
alandaki çalışmalarına başlamıştı.

KADIN FUTBOLUNDA DÜNYA REKORU

Kadın futbolunun önde gelen temsilcilerinden Atletico Madrid 
Kadın Futbol Takımı’nın geçen yıl İspanya Kadınlar Futbol Ligi’nin 24. 
haftasında Barcelona’yı konuk ettiği maçta seyirci rekoru kırılmış, 
karşılaşmayı 60 bin 739 kişi tribünden takip etmişti. Bu taraftar 
sayısı, kadınlar futbol maçlarında dünya rekoru olarak tarihe geç-
mişti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy, “Kadınların geride 
bırakılmadığı, dijital teknolojilerle daha fazla 
söz sahibi oldukları, her alanda seslerini 
duyurabildikleri ve daha eşit imkânlara sahip 
oldukları bir dünyayı destekliyoruz.” dedi. 
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MOBİL DÜNYA 
OSCARLARININN 
YILDIZI BİP
TÜRKİYE’NİN YERLİ İLETİŞİM VE YAŞAM 
PLATFORMU BİP, 106 FARKLI DİLDE ANLIK 
ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ İLE DÜNYANIN ÖNDE GELEN 
PROJELERİNİN YARIŞTIĞI GLOBAL MOBİL 
ÖDÜLLERİ’NDE (GLOMO) RAKİPLERİ ARASINDAN 
SIYRILARAK EN YENİLİKÇİ MOBİL UYGULAMA 
KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

T ürkiye’de ve dünyanın 192 farklı ülkesinde 42 milyon kişi 
tarafından indirilmiş olan ve operatör bağımsız olarak 
kullanılabilen BiP, GSMA tarafından organize edilen Global 

Mobil Ödülleri’nde (GLOMO) büyük ödül kazananlar arasına adını 
yazdırdı. Bu sayede Turkcell, GLOMO’da Türkiye’den ödül alan tek 
şirket oldu.

GSMA tarafından düzenlenen GLOMO ödüllerinde teknolojiyi 
kullanarak insanların hayatlarına değer katan projeler yarışıyor. 
25’inci kez verilen ve mobil teknoloji dünyasının küresel ölçekteki 
en prestijli ödülü olarak nitelendirilen Global Mobil Ödülleri’nde bu yıl 
jüri değerlendirmesi sonucu dokuz kategoride 40’ı aşkın proje ve 
servis ödüle layık görüldü.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRDİĞİMİZ UYGULAMALAR DÜNYAYA 
YAYILIYOR

Dijital servislerini sürekli geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye 
devam ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 
“BiP’e eklediğimiz ve sohbet sırasında anlık olarak 100’den fazla 
dilde anlık çeviri yapabilme özelliğinin, dünyanın en saygın ödüller-
den birisi olan Global Mobile Awards ödüllerinde En Yenilikçi Mobil 
Uygulama ödülüne layık görülmesi bizi çok memnun etti. Bu ödül 

yenilikçi çalışmalarımızın tüm dünyada yakından takip edildiğini 
göstermesi açısından da önemli. Bu topraklarda geliştirdiğimiz 
uygulamaların dünyanın her köşesine yayılması bizi gururlandırıyor. 
Önümüzdeki dönemde 1.300’den fazla mühendisimizle dijital 
servislerimize benzersiz özellikler eklemeye ve müşterilerimizin 
hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

GLOBAL MOBİL ÖDÜLLERİ’NDE EN YENİLİKÇİ MOBİL UYGULAMA: 
BİP

Dünyada 192 farklı ülkede kullanılan BiP, mesajlaşma, sesli ve 
görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz iletişim sunarken, geliş-
tirdiği yeni özellikler ile dünyadaki benzer uygulamalarla küresel 
ölçekte rekabet ediyor. Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi 
özellikler ile farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatan BiP, Acil Durum 
özelliği ile de kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgileri 
ve konumlarını tek bir tuş ile hem BiP mesajı hem de SMS ile pay-
laşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ile anlık mesajlaşma sırasında 
106 farklı dilde sohbet etme imkânı sunarak dil bariyerini orta-
dan kaldıran BiP, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak 
görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak 
çevirme özelliği sunuyor. BiP bu özelliği ile Global Mobil Ödüllerinde 
En Yenilikçi Mobil Uygulama Ödülü’nün sahibi oldu.
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