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UZUN YILLARDAN BU YANA ÜLKE 
OLARAK ÖZLEM DUYDUĞUMUZ YERLİ 
OTOMOBİL, CUMHURBAŞKANI RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN'IN  KATILIMI İLE 
KAMUOYUNA TANITILDI. 

T ürk sanayisinin onlarca yıllık rüyası yerli 
otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katılımıyla ve büyük bir organizasyonla 
dünya kamuoyuna tanıtıldı. Tamamıyla elektrik 
ile çalışan yerli otomobil, tasarımının yanı sıra 
özellikleriyle de tüketicilerin beğenisini kazandı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 
hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden 
biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, 
hedeflenen teknolojik dönüşümün de öncülerinden 
olacak.

Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti 
kayda geçirerek iddiasının altını çizen TOGG, 
birçok ‘ilk’ ve ‘en’leri ile de Türkiye’de mobilite 
ekosisteminin akıllı cihazlar etrafında gelişimi 
harekete geçirecek. Üretime başlayacağı 2022 yıllı 
itibariyle de Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan 
elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini 
alacak.

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

Hoşçakalın… 
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DEMİRYOLU

26

HABER

14

SİBER TEHDİTLERİN 
KARŞISINDAYIZ

ANKARA-İSTANBUL YHT’DE 
SEYAHAT SÜRESİ KISALIYOR

TÜRKİYE "HAVA TRAFİĞİNİN 
MERKEZİ" OLACAK

BUGÜNE KADAR ULUSAL VE 
ULUSLARARASI 5 SİBER GÜVENLİK 
TATBİKATI DÜZENLENDİĞİNİ 
BELİRTEN TURHAN, ”SİBER 
TEHDİTLER KARŞISINDA YERİMİZİ 
ALDIK.” DEDİ. 

BAKAN TURHAN, ANKARA-İSTANBUL 
YHT HATTINDA DOĞANÇAY RİPAJINDAKİ 
ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI İLE İKİ 
KENT ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİNİN   
4 SAATE DÜŞECEĞİNİ BİLDİRDİ.

BAKAN TURHAN, SİVİL HAVACILIK 
ALANINDA YAPILAN YATIRIMLARLA 
TÜRKİYE’NİN HAVA TRAFİĞİNİN MERKEZİ 
HALİNE GELECEĞİNİ BELİRTTİ.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU'NUN (TOGG) YERLİ 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP 
ERDOĞAN'IN DA KATILDIĞI GEBZE'DE TÖRENLE TANITILDI. 
TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYAN VE 
YOĞUN BEĞENİ ALAN YERLİ OTOMOBİL İLE TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK 

RÜYASI DA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ. 
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HAVAYOLU
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BU YIL MİLLİ SİBER 
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 
ÖN PLANA ÇIKACAK
2020 YILINDA SİBER SALDIRILARIN 
ÖNLENMESİNDE YERLİ VE MİLLİ 
SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 
BÜYÜK ROL OYNAYACAK, BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ SİBER SALDIRILAR, YAPAY 
ZEKÂ, 5G, NESNELERİN İNTERNETİ, 
DDOS SALDIRILARI VE FİDYE 
YAZILIMLARI EN ÇOK KONUŞULAN 
KONULAR ARASINDA YER ALACAK.
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38
TÜRK TELEKOM FİBERDE 
7,5 MİLYON KİLOMETREYE
ULAŞTI
TÜRKİYE OECD ÜLKELERİNİN 
ORTALAMALARI DİKKATE ALINDIĞINDA; 
YÜZDE 20 SEVİYESİNDEKİ ABONE 
FİBERLEŞME ORANIYLA BU 
KATEGORİDE ABD, KANADA, İSVİÇRE, 
HOLLANDA, FRANSA, İTALYA, 
ALMANYA, İNGİLTERE VE BELÇİKA GİBİ 
GELİŞMİŞ ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI.

SEKTÖRDEN

40
GÜVENLİK

SOĞUK HAVA ASTIMI TETİKLİYOR!
DÜNYADA YAKLAŞIK 300 MİLYON, ÜLKEMİZDE DE YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİNİN ORTAK SORUNU OLAN ASTIM, ÖZELLİKLE KIŞ 
AYLARINDA HASTALARA OLDUKÇA ZOR ANLAR YAŞATABİLİYOR. 

SAĞLIK

34

İLETİŞİM

36
5G DENEMELERİ HAZİRAN 
AYINDA BAŞLIYOR

BAKAN TURHAN, 2020 HAZİRANINDA 
YERLİ VE MİLLİ 5G DENEMELERİNE 
BAŞLAMAYI HEDEFLEDİKLERİNİ 
DUYURDU.
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INSTAGRAM'DA EN ÇOK PARA
KAZANAN ÜNLÜLER BELLİ OLDU 

2019 yılında Instagram’ın reklam bedeli en 
yüksek ünlüleri belli oldu. Juventus’un 
Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instag-
ram’daki ücretli ortaklıklarından kazandığı 
47.8 milyon dolar ile zirveye yerleşti. 
Facebook çatısı altındaki uygulamalardan 
biri olan Instagram, her ne kadar temelde 
bir sosyal medya platformu olsa da, içinde 
barındırdığı dinamiklerle bundan çok daha 
fazlasını temsil ediyor. İçinde bulunduğu-
muz dijital pazarlama çağının vitrininde 
yer alan platform, her yıl milyonlarca 
dolarlık marka iş birliklerine sahne oluyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK 8K 360 
DERECE KAMERASI ÜRETİLDİ

KanDao, ikinci 360 derece cep kamerası 
olan QooCam 8K'yı piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor. Dünyanın en küçük 8K 360 
derece cep kamerası olan yeni model, 
Insta360, GoPro ve Ricoh gibi markaların 
önüne geçiyor. QooCam 8K, adından da 
anlaşılacağı üzere 5.7K Insta360 One X ve 
5.6K GoPro Max gibi rakiplerine göre sınıfı-
nın en yüksek video çözünürlüğünü sunu-
yor. Cep kamerasıyla gerçek zamanlı 
görüntü birleştirme ve daha küçük 4K 
proxy dosyaları yoluyla telefonda hızlı 8K 
düzenlemeler yapılabiliyor. Yeni kamera, 
çıktı kalitesinden ödün vermeden taşınabi-
lirliği en üst düzeye çıkarıyor.
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TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ İLACI 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDE ÜRETİLDİ 

Atatürk Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları, ilk ‘yerli ilacı’ 
üretmeyi başardı. Üretilen bu yerli ilaç; parkinson, alzheimer ve depresyon gibi sağlık 
problemlerini tedavi etmek için kullanılacak. İlacın keşfinde rol oynayan bilim insanla-
rından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bahsi geçen yerli ilaç için Japonya ve ABD’den 
uluslararası düzeyde patent alındığını belirtti. Klinik testler tamamlandığında 
Türkiye’nin ilk yerli ilacı satışa sunulacak.

MARS'TA İLK KEZ AKTİF
AY BÖLGESİ BULUNDU

NASA'nın InSight uzay aracı, Mars yüze-
yinde araştırmalarına devam ediyor. Kızıl 
gezegenin derinliklerini incelemek üzere 
tasarlanan araç, Mars'ın derinliklerinde sis-
mik hareketler keşfetti ve Mars'taki ilk 
aktif fay bölgesi bulundu. Uzmanlar; 
Mars'taki iç dalgalanmalara hangi meka-
nizmanın neden olduğu konusunda emin 
değiller. Ortaya çıkan veriler, Mars'ın tek-
tonik hareketlerini çözmeyi ve gezegenin 
içini haritalamak için küçük titreşimleri kul-
lanmayı amaçlayan InSight görevi için 
umut verici olarak görülüyor. 

E-DEVLET'İN EN ÇOK İŞLEM GÖREN  HİZMETLERİ AÇIKLANDI 

Kamu kurumu ve özel kuruluşlara ait birçok işlemin yapılabildiği e-Devlet hizmetin-
de en çok yapılan işlemler belli oldu. Ayrıca e-Devlet’te 2019 senesi içerisinde mobil 
cihazlar üzerinden 465 milyondan fazla işlem gerçekleştirildiği açıklandı. 
Hizmetler şöyle: “Dava Dosyası Sorgulama, 4A Hizmet Dökümü, Tapu Bilgileri Sor-
gulama, Turna Proje Başvuru Takip Sistemi, e-Maden, Katkı Kredisi Geri Ödeme 
Sorgulama, Vergi Borcu Sorgulama, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Burs 
Başvurusu Sonucu Sorgulama, Ücretli Öğretmenlik Başvurusu, Askerlik Durum 
Belgesi Sorgulama, e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Katılımcı Başvurusu, 5 Günlük Hava Tahmini, Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şir-
ketler ve Mobil Hat Sorgulama.”

ABD DENİZ KUVVETLERİ
TİKTOK'U YASAKLADI

Hem yeni bir uygulama hem de sahibi olan 
şirketin Çin merkezli olması sebebiyle Tik-
Tok, bugünlerde ABD'nin radarına takılmış 
durumda. ABD Deniz Kuvvetleri'nin yayın-
ladığı bir açıklamaya göre, devlet tarafın-
dan verilen akıllı telefonlarda TikTok 
uygulaması yüklenemeyecek. Bu uygula-
ma, açıklamada 'siber güvenlik tehdidi' ifa-
desiyle nitelendirilmiş. Yani ABD Deniz 
Kuvvetleri, TikTok'un siber güvenlik zafiye-
ti oluşturduğunu düşünüyor. 

ELEKTRONİK SİGARA REKLAMLARI 
YASAKLANIYOR 

İngiltere’deki Reklam Standartları Kurumu 
(ASA), aralarında British American 
Tobacco’nun (BAT) da olduğu dört elektro-
nik sigara üreticisinin söz konusu ürünle 
ilgili Instagram’daki reklamlarını yasakladı. 
Elektronik sigara ile mücadele eden ülke-
lerden birisi olan Türkiye, bu konuda önemli 
adımlar atıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açık-
lamada, ülkemizde elektronik sigara girişi 
ve satışının tamamen yasaklanacağını 
belirtmişti.

NESNELERİN İNTERNETİ 
ARTIK DAHA YAYGIN OLACAK 

Araştırmacılar, Nesnelerin İnterneti'ni 
daha yaygın hale getirebilmek için yeni bir 
sistem geliştirdi. Kullanılması planlanan 
yeni sistem sayesinde Nesnelerin İnter-
neti çok daha hızlı işlem yapabilecek. 
Geliştirilen yeni yöntemle birlikte IoT’nin 
kullanım alanı, uydu yoluyla elde edilen 
basit algoritmalar sayesinde çok daha 
yaygın hale gelecek. Uydularda yer alan 
ve iletişimi mümkün kılan sensörlerin 
sayısı oldukça fazla olabiliyor. Her bir sen-
sör tek başına oldukça az oranda ve 
yavaş hızda veri taşıyor. Bu da genel veri 
trafiğinin oldukça büyük bir ölçekte etki-
lenmesine yol açıyor. 
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U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 
Bakanlığın, engellilerin yaşamlarını kolaylaş-

tırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Bakanlığının himayesinde yürütülen 
"Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişile-
bilirliği Projesi" uygulamalarının tüm ulaşım mod-
larında devam ettiğini dile getiren Turhan, engelsiz 
ulaşım hizmetlerinin birer birer uygulamaya konul-
duğunu ifade etti. Engellilerin, en temel haklarından 
ve ihtiyaçlarından biri olan ulaşımı, en rahat, en kolay 
şekilde karşılamaları ve toplumla daha fazla entegre 
olmaları amacıyla Turuncu Masa uygulamasının 
hizmete girdiğini belirten Turhan, söz konusu uygu-
lamayla engelli yolcular ile yardıma ihtiyacı olan diğer 
yolculara seyahat öncesi ve sonrasında yardım 
edilmesinin sistemli hale geleceğini söyledi.

"TURUNCU MASA 13 İSTASYONDA 
HAYATA GEÇİRİLİYOR"                                                                                           
Turhan, bu uygulamadan yararlanmak isteyen 
yolcuların bilet satış ekranından biletlerini aldıkları 
sayfada bulunan linki tıklayacaklarını ve "Yardım 
Talep Formu"nu doldurarak yardım taleplerini 
ileteceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Yardım 
talebini internet adresi üzerinden ileten yolculara, 
Turuncu Masa hizmet noktasındaki görevliler 

tarafından seyahatlerinde yardımcı oluna-
cak. Bu süreçte ilgili yolcunun, görevli perso-
nel eşliğinde seyahat edeceği koltuğa kadar 
ve varış istasyonunda yine yardımcı perso-
nel eşliğinde gar çıkışına kadar ulaştırılması 
sağlanacak. Tren seyahatlerinizde yalnız 
değilsiniz 'Önce İnsan' misyonuyla TCDD ve 
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüklerince 
hayata geçirilen Turuncu Masa uygulaması, 
ilk etapta yüksek hızlı trenlerin duruş yaptığı 
13 gar/istasyonda toplam 53 personelle 
hayata geçiriliyor."

"BU YIL 1 MİLYON ENGELLİ YOL-
CUYA ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANDI"                    
Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, 
Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozü-
yük, Bilecik, Arifiye, Gebze istasyonlarında 
Turuncu Masa hizmetinin verileceğini bil-
diren Turhan, YHT'lerin de engelli yolcuların 
rahatı ve konforu için her türlü donanıma 
sahip bulunduğunu kaydetti. Mevcut araç 
filosunun ve yeni araçların engelli yolcuların 
erişimine uygun hale getirilmesi için çalış-
maların devam ettiğini bildiren Turhan,” İşit-
me engelli yolcularla iletişim kurulabilmesi 
amacıyla 20 iş yerinde toplam 76 personele 
işaret dili eğitimi, halkla ilişkilerde ön planda 
görev alan çeşitli kademedeki 208 perso-
nele ise engelli yolcuyla iletişim konusunda 
eğitim verildi." diye konuştu. Engellilik oranı 
yüzde 40 olan yolcunun sadece kendisi, 
engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan 
ağır engelli yolcunun kendisi ve refakatçisiyle 
ücretsiz seyahat edebildiğini anımsatan 
Turhan, geçen yıl YHT, anahat ve bölgesel 
trenlerde 1 milyondan fazla engelli yolcunun 
ücretsiz ulaşımının sağlandığını belirtti.

ULAŞIMDA 
ENGELLER 
KALKIYOR 
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U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yerli ve 
milli kavramlarının çok değerli olduğuna işaret ederek, 

"Bakanlık olarak sektör paydaşlarını da işin içine dâhil ede-
rek, teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli 
imkânlarla üreten ülkelerden biri olma yolundayız. Katma değeri 
yüksek, yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı. 
Türkiye'de genişbant abone sayısının 75,3 milyona ulaştığını, 
genişbant penetrasyon oranının yüzde 92 civarında olduğunu 
vurgulayan Turhan, mobil genişbant internet abone yoğunluğu-
nun ise yüzde 75 seviyesine yükseldiğini kaydetti. Ülke gene-
linde yaklaşık 45 milyon e-Devlet kullanıcısının bulunduğunun 
altını çizen Turhan, e-Devlet üzerinden 636 kuruma ait 5 binin 
üzerinde hizmetin sunulduğunu anlattı.

"ALTYAPILAR DAHA FAZLA HEDEF OLMAYA BAŞLADI"                       
Turhan, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ gibi kavram-
ların insan hayatında daha fazla yer edindiğini belirterek, giderek 
daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı hale gelen altyapı-
ların siber saldırganların daha fazla hedefi olduğunu söyledi. Siber 
saldırganların, siber uzayda günden güne daha karmaşık, etki 
seviyesi artan küresel ölçekli faaliyetler yürüttüğünü anlatan Tur-
han, "Bu durum bireylerin, kurumların, hatta aynı anda birden fazla 
ülkenin etkilenmesine neden oluyor. Bu bakımdan siber güven-
lik konusunun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı zamanda siber 
güvenlikte oluşabilecek güvenlik zaafını saldırganların gözüyle 
görmeye çalışıp önceden tedbir almak çok büyük önem taşıyor." 
diye konuştu. 

BUGÜNE KADAR ULUSAL VE ULUSLARARASI 5 SİBER GÜVENLİK TATBİKATI DÜZENLENDİĞİNİ 
BELİRTEN TURHAN, ”SİBER TEHDİTLER KARŞISINDA YERİMİZİ ALDIK.” DEDİ. 

SİBER TEHDİTLERİN 
KARŞISINDAYIZ
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T ürk sanayisinin onlarca yıllık rüya-
sı yerli otomobil, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve 
büyük bir organizasyonla dünya kamu-
oyuna tanıtıldı. Tamamıyla elektrik ile 
çalışan yerli otomobil, tasarımının yanı sıra 
özellikleriyle de tüketicilerin beğenisini 
kazandı. İlk lansmanı yapılan TOGG'un 
akıllı aracını adeta özel bir asistan haline 
getiren yerli otomobil tüm akıllı cihazlarla 
iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle 
akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor. Tanı-
tım sonrası merakla beklenen yerli oto-
mobilin özellikleri de merak konusu oldu. 
Peki, merakla beklenen yerli otomobilin 
özellikleri neler? İşte, hayran bırakan o 
detaylar…

MUHABİR: YILMAZ İBRAHİMOĞLU

YERLİ 
OTOMOBİL
YABANCI 
RAKİPLERİNE 
MEYDAN 
OKUYOR
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ENTEGRE TEKNOLOJİLERE 
SAHİP OLACAK                                                            
TOGG'un tüm araçlarında standart 
olarak sunması beklenen yeni tekno-
lojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı 
çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı 
ya da müzik sistemi gibi cihazlarla 
otomobili entegre edip hayatı kolay-
laştıran çözümler sunacak. Yurt dışı 
bağlantılı Türk startup ve TOGG 
mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, 
TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir 
asistan haline getiren yeni platformla 
otomobil, internete bağlı tüm akıllı 
cihazlarla iletişime geçip bağlantı 
teknolojileriyle akıllı yaşamın merke-
zine yerleşiyor. Akıllı otomobil, fişte 
bırakılan ütüden, internet alışveri-
şinden, yapılan alışverişin sürücüsü 
yanında değilken bile araca teslimine 
kadar birçok konuda yardımcı olabile-
cek senaryolar üretebiliyor. Yerli oto-
mobille ilgili dikkat çeken özelliklerden 
biri de arıza durumunda araç servis 
ekibi uzaktan müdahale edebilecek 
olması. Yerli otomobil bu özelliği ile de 
rakiplerine meydan okuyor. 

HOLOGRAFİK ASİSTAN TEKNOLOJİSİ     
Yerli otomobilde Holografik Asistan 
teknolojisi de bulunuyor. Bu tek-
nolojiyle yol detayları, tümsekler, 
köprüler sürücünün direkt olarak 
gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. 
Sürücü yola bakarken aynı zamanda 
bu uyarıları da görebilecek. Holografik 
Asistan teknolojisi dünyada ilk kez 
kullanılıyor. 

KARİZMATİK DURUŞ VE 
FERAH YAŞAM ALANI                                                   
Yerli otomobilin ön gösterim ver-
siyonu SUV ve sedan modellerinin 
dış tasarımında yer alan belirgin ve 
keskin hatlar otomobillerin sağlam 
ve güçlü karakterini dışa vururken 
aynı zamanda önümüzdeki yıllarda 
genişleyecek ürün gamının şifrelerini 
veriyor. TOGG ayrıca uzun diz ve 
yüksek baş mesafesi ile 5 kişilik bir 
ailenin rahat ve konforlu bir şekilde 
seyahat etmesini sağlayacak sınıfının 
en ferah iç mekânını sunuyor. Kendi 
segmentinde en uzun aks mesafe-
sine sahip olan yerli otomobil, toplam 

sahip olma maliyetinin uygunluğu ile 
de dikkat çekiyor.

ANADOLU VE LALE ESİNTİSİ 
Türkiye’nin otomobili tasarımında 
Anadolu topraklarının köklü simgele-
rinden biri olan laleden esinlendi. Oto-
mobilin ön ızgarasına, bütünsel şıklığı 
tamamlayan jantlarına ve iç mekân 
detaylarına modern bir incelikle işle-
nen lale figürleri ile birlikte Selçuklu 
dönemi esintileri coğrafyamızın kül-
tür mirası ile olan bağı vurguluyor.
Otomobilin iç mekânında kaliteli ve 
şık malzemelerle birlikte yüksek tek-
noloji yer alıyor. Dijital bilgi-eğlence 
ekranı hem bilgilerin kolaylıkla takibini 
hem de yolcuya özel içeriğin görü-
nürlüğünü sağlıyor. Ekran otomobilin 
akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü 
destekliyor.

UÇAK KOKPİTİ BENZERİ 
EKRAN FORMU                                                                           
Uçak kokpitini hatırlatan form üze-
rinde vites ve elektronik park freni 
fonksiyonlarını barındıran konsol, 
ergonomisiyle dokunmatik kumanda 
ekranının kontrol edilmesine de yar-
dımcı oluyor. Dokunmatik ekranda 
kullanıcıyı merkeze alan ara yüzün 
tasarımı, sesli komut özelliğinin de 
desteğiyle alışagelmiş kontrol düğ-
meleri ve kumanda elemanlarını 
olabildiğince azaltarak iç mekânın 
yalın ve sade tasarımını destekliyor. 

Otomobilin direksiyon simidinde 
dikkat çeken TG harfleri, TOGG’nun 
kısaltmasına gönderme yapıyor. 

30 DAKİKADA %80 ŞARJ İMKÂNI   
Yerli otomobil yaygın şarj altyapısı 
sayesinde otomobilinizi evinizde, 
ofisinizde veya yolunuzun üzerin-
deki istasyonlarda şarj edilebilecek. 
Sektörün öncü batarya teknolo-
jilerinden birine sahip olacak yerli 
otomobil hızlı şarj özelliğiyle 30 
dakikadan kısa sürede %80 pil dolu-
luk seviyesine ulaşabilecek. Uzun 
yolculuklarda kısa bir kahve molası 
verip, hem kendinizi hem de otomo-
bilinizi şarj ederek rotanıza devam 
edebileceksiniz.
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300+ km veya 500+km menzil sağ-
layan pil seçeneklerinden ihtiyacınıza 
en uygun olanı seçebilecek, yüksek 
enerjili lityum-iyon pil teknolojisinin 
sunacağı menzil ile uzun yolculukları 
dahi dilediğiniz gibi planlayabilecek-
siniz. Yerli otomobil %100 şarj ile 
yola çıkarak İstanbul’dan İzmir’de-
ki akrabalarınıza veya Ankara’dan 
Antalya’daki yazlığınıza kesintisiz bir 
seyahat ile sizlere ulaştıracak. 

REJENERATİF FRENLEME 
İLE DAHA UZUN MENZİL                                                
180 km/s azami hıza ulaşabilen oto-
mobil geri kazanımlı frenleme sistemi 
ile geliyor. Özellikle Tesla kullanıcıla-
rının yakından bildiği bu özellik, reje-
neratif frenleme olarak adlandırılıyor. 
Frene basıldığında açığa çıkan enerji, 
alternatör tarafından elektriksel 
enerjisine dönüştürülerek tekrar 
depolanıyor. Bu sistemin yerli oto-
mobilin menziline yüzde 20’ye kadar 
katkı sağlayacağı belirtiliyor.

RAKİPSİZ PERFORMANS DENEYİMİ 
Otomobilin standart donanımında yer 
alacak arkadan çekiş (RWD) sisteminin 
yanı sıra ön aksta yer alan ikinci elekt-
rikli motor ile tüm tekerleklerden çekiş 
(AWD) sistemi zorlu hava ve yol koşul-
larında seyahat edecekler için daha iyi 
bir çekiş sağlayacak.AWD çekiş sistemi 
ile 0 -100 km/saat hızlanmasını sade-
ce 4.8 saniyede tamamlayarak hayalini 
kurduğunuz performansı her gün 
yaşayacaksınız. RWD çekiş sistemine 
sahip otomobiller ise 100 km/saat hıza 
7.6 saniyede ulaşarak beklentilerinizin 
ötesinde performans sunacak.

8 YIL GARANTİ SUNULUYOR 
Yerli otomobil alıcılarına; gelişmiş lit-
yum-iyon batarya teknolojisi, batar-
ya yönetim sistemi ve aktif termal 
yönetim sistemleri sayesinde 8 yıl 
boyunca pil garanti güvencesi veriyor. 
Türkiye’nin otomobili sıfır zararlı gaz 
salınımı ile de çevre duyarlılığı en yük-
sek otomobiller arasında yer alıyor. 

DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ  
Elektrikli ve bağlantılı otomobillerin 
yalın bir teknik altyapıya sahip olması, 
internet üzerinden yazılım güncel-
leme imkânı ve kullanıcıları teknik 
konularda önleyici bilgiler ile uyarma 
olanakları teknik servis/bakım ihti-
yacını en aza indirecek. Bunlar ile bir-
likte, kilometre başına enerji maliyeti 
içten yanmalı motorlu otomobillere 
göre çok daha düşük olacak.

ÇARPIŞMALARA KARŞI YÜKSEK 
DAYANIKLILIK   
Yerli otomobil; yüksek çarpışma daya-
nımı, aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve 
ileri sürücü destek sistemleri ile 2022 
yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik 
normlarını sağlayacak. Otomobil, 7 
adet standart hava yastığı içeren pasif 
ve kapsamlı aktif güvenlik sistemleri 
desteğiyle her türlü yol koşulunda 
güvenli sürüş deneyimi sunacak. 

YERLİ OTOMOBİLDE ÖN SİPARİŞLER 
BAŞLIYOR   
Yerli otomobilin ön sipariş süreci tek 
elden yönetilecek ve koordinasyonu 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) sağlayacak. Böylece söz konu-
su çalışma ile Türkiye’de yerli otomobili 
kaç kişinin almak istediği belli olacak. 
Türkiye’nin Otomobili için talebin şim-
diden 200 bine yaklaştığı belirtiliyor. 
TOBB bünyesinde toplanacak ön 
ödeme paralarının, fabrika için gerekli 
olan yatırımın bir kısmını karşılaması 
bekleniyor. Ön ödeme miktarının ise 
30-40 bin lira olarak belirleneceği 
tahmin ediliyor.
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TURİZMİNDE ÖNCÜ 
OLACAK

U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, uluslararası 
alanda özellikle son yıllarda alternatif tatil arayışı içinde 

olanların tercih ettiği kruvaziyer turizminin, kısa zamanda pek 
çok farklı ülke ve şehri görebilmenin yanı sıra konforlu konak-
lama imkânı sunduğunu söyledi. Kruvaziyer turizminin dünya 
turizminin yüzde 2'sini oluşturduğunu ifade eden Turhan, "Bu 
değer bize bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu göster-
mektedir. Ülkemizde kruvaziyer turizmi, 2003'ten 2009'a kadar 
yıllık ortalama yüzde 23'lük büyüme gösterdi" dedi.

TÜRKİYE YILDA 3 MİLYON YOLCU AĞIRLAYACAK                                 
Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerin kruvaziyer firma-
larının rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirmelerini sağladığını 
anlatan Turhan, "2019 yılı başından itibaren limanlarımıza uğra-
yan kruvaziyer gemi sayısında tekrar artış gözlendi. Bu olumlu 
rüzgârı yakalamışken ülkemizi cazip destinasyon merkezine 
çevirmek stratejik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu kap-
samda yapılması planlanan Yenikapı Kruvaziyer Limanı artan 
pazar potansiyeli karşısında gelecek olan talepleri karşılamada 
ülkemizin elini güçlendirecektir. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programı'nda da yer alan Yenikapı Kruvaziyer Limanı 
Projesi'nde ihaleyi gelecek yıl tamamlayıp, limanı kısa sürede 
hizmete almayı planlıyoruz. Ülkemizdeki kruvaziyer yolcu kapa-
sitesini yaklaşık 3 milyon yolcuya çıkarmayı hedefliyoruz." Diye 
konuştu. 

3 BİN METRELİK RIHTIM, 30 BİN MET-
REKARELİK YOLCU SALONU                                                                                                                   
Proje kapsamında 8 kruvaziyer gemisinin aynı anda yanaşabi-
leceği toplam 3 bin metrelik rıhtım, 30 bin metrekarelik yolcu 
salonu, 120 bin metrekarelik dolguyla deniz terminali oluştu-
rulmasının planlandığı bilgisini veren Turhan, "Limanın hizmete 
girmesiyle İstanbul kruvaziyer turizminde başlangıç ve bitiş 
noktası haline gelecek. Yenikapı'ya kruvaziyer liman yapımını 
talep eden firmaların, bu limanla Türkiye'ye 2,5-3 milyon kru-
vaziyer gemi yolcusu getirme fırsatları bulunuyor." ifadelerini 
kullandı. Turhan, limanın İstanbul'un turizm potansiyeline 
katkı sağlayacağını vurgulayarak, projenin hizmete girmesiyle 
İstanbul'un kruvaziyer turizminde dünyada önemli bir merkez 
haline geleceğini kaydetti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, "7 Aralık 
Dünya Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla yaptığı açıklama-

da, havacılıkta dünya ölçeğinde kurulacak ikili ve çok taraflı iş 
birlikleriyle küresel havacılığın emniyetli ve güvenli bir şekilde 
yürütülebileceğini ifade ederek, Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütüne (ICAO) üye 193 ülkenin Sivil Havacılık Günü'nü kut-
ladı. Havacılık bağlantılarının güçlendirilmesinin gerek ülkeler 
arasında gerekse uluslararası alanda iş birliğinin artırılmasıyla 
mümkün olduğunu vurgulayan Turhan, küresel ölçekte sivil 
havacılık kurallarını belirleyen, yasal düzenlemeleri oluşturan ve 
uygulanmasına yönelik standartları belirleyen kuruluş niteli-
ğindeki ICAO'nun önemine dikkati çekti. Turhan, teşkilatın "Hiç-
bir Ülkenin Geride Kalmaması İçin Birlikte Çalışma" temasına 
uygun olarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

EMİN ADIMLARLA HEDEFLERE YOLCULUK  
Türkiye'nin, küresel havacılık hedeflerine yaptığı katkılarla 
2016'da örgütün karar alma organı ICAO Konseyi Üyeliğine 
seçilmesinin başarısını taçlandırdığını belirten Turhan, 2023 
havacılık hedeflerine doğru emin adımlarla yaklaşıldığını ifade 
etti. Turhan, "Türkiye, 2023'e kadar büyük gövdeli uçak sayısını 
750'ye, iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayını 350 milyona ve 
dünyadaki toplam uçuş noktalarının sayısını 500'e çıkarma 
hedeflerine emin adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde 
bulundu.

H
A

V
AY

O
LU

H
A

V
A

Y
O

LU

TÜRKİYE "HAVA TRAFİĞİNİN 
MERKEZİ" OLACAK

Turhan, Türkiye'nin ICAO'ya üye 193 
ülkenin 172'si ile ikili havacılık anlaş-
ması bulunduğunu, bu anlaşmaların 
ihtiyaç ve talepler doğrultusunda 
revize edilmesiyle uçuş noktalarının 
ve sefer sayılarının sürekli artırıla-
rak dünya genelinde en yaygın uçuş 
ağına sahip ülke konumuna gelindiğini 
anlattı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine 
adım adım yaklaştığına ve uluslararası 
kuruluşların da öngörülerinin bunu 
desteklediğine dikkati çeken Turhan, 
Eurocontrol'un havacılık öngörülerine 
göre Türkiye'nin 2035 yılına gelindi-
ğine Avrupa hava trafiğine en fazla 
günlük uçuş ekleyen ülke olacağını 
kayderek, "2035'te Avrupa hava tra-
fiğine günlük 2 bin uçuşla katkı sağla-
ması beklenen Türkiye, hava trafiğinin 
merkezi haline gelecek." dedi.

DÜNYADA EN YAYGIN UÇUŞ 
AĞINA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE

BAKAN TURHAN, SİVİL HAVACILIK ALANINDA YAPILAN YATIRIMLARLA TÜRKİYE’NİN         
HAVA TRAFİĞİNİN MERKEZİ HALİNE GELECEĞİNİ BELİRTTİ.
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BAKAN TURHAN, ANKARA-İSTANBUL YHT HATTINDA DOĞANÇAY RİPAJINDAKİ 
ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI İLE İKİ KENT ARASINDAKİ SEYAHAT SÜRESİNİN 4 

SAATE DÜŞECEĞİNİ BİLDİRDİ.
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ANKARA-İSTANBUL 
YHT’DE SEYAHAT SÜRESİ 

KISALIYOR

U     laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı 
açıklamada YHT işletmeciliğiyle başlatılan kom-

bine taşımacılık sayesinde 13 il ve Türkiye nüfusunun 
%42'sinin konforlu ve hızlı ulaşımdan faydalandığını söy-
ledi. Bugüne kadar 52 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayan 
söz konusu trenlerle seyahat eden yolcularda memnuni-
yet oranının %98 olduğunu belirten Turhan, YHT işletme-
ciliğinin toplam 1213 kilometrelik ağda, günde 22 bin ile 25 
bin arasında değişen yolcuya hizmet verdiğini dile getirdi. 
Turhan, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan YHT 
işletmeciliğinin 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-
Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul 
hatlarıyla devam ettiğini hatırlatarak, bu hizmetlerin 19 
YHT setiyle gerçekleştirildiğini, Siemens'e sipariş edilen 
12 tren setinden de ilkinin teslimatının yapıldığını ve gele-
cek yıl hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

5 VİYADÜĞÜN YAPIMI TAMAMLANDI   
Her ay bir set olmak üzere teslimatı yapılacak trenlerin 
hizmete girmesiyle YHT'lerle taşınan yolcu sayısının 

daha da artacağını vurgulayan Turhan, Ankara-İstan-
bul YHT Projesi kapsamında Sakarya'nın Sapanca-
Geyve hattında inşa çalışmaları devam eden Doğan-
çay ripajında yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. 
Turhan, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "YHT ile Anka-
ra-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısal-
tacak Doğançay ripajı 3 aşamadan oluşuyor. Uzunluğu 
14 kilometre olan ripajın ilk aşamasının 2020 sonunda 
bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece 
Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin, 10 
dakika kısalması hedefleniyor. Tünelin tüm aşamaları 
hizmete girdiğinde iki şehir arasında YHT ile seyahat 
süresi 4,5 saatten 4 saate düşecek." Gidiş-geliş uzun-
luğu 28 kilometre olan ripajda 2 menfez, 8 alt ve üst 
geçit bulunduğunu ifade eden Turhan, projenin birinci 
kesiminde tünellerin kazı ve kaplaması ile ana hat ve 
konvansiyonel bağlantısındaki 5 viyadüğün yapımının 
tamamlandığını söyledi. Turhan, üstyapı, elektrifikas-
yon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon çalışmalarında 
da yüzde 15 ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
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AKDENİZ SAHİL YOLU 
AKILLANIYOR

U laştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan, ulaşımın her aşamasına iletişimin de 

ortak olmasıyla akıllı ulaşım sistemlerinin insan haya-
tına girdiğini söyledi. Bilişim destekli ulaşım altyapı-
sının artık dünyada gelişmiş ülkelerce kullanılmaya 
başlandığını belirten Turhan, söz konusu akıllı yollar 
sayesinde sürüş konforunun artmasının yanı sıra 
trafik güvenliğinin önemli ölçüde sağlandığını anlattı. 
Yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağ-
lanmasıyla ortaya çıkan "akıllı ulaşım sistemleri"nin 
Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline 
yaygınlaştırılmasını planladıklarının altını çizen Turhan, 
“Karayollarımızı 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile 
çok akıllı hale getirmek için planlarımızı yaptık." diye 
konuştu.

"FİBER ALTYAPI KURULUMU TAMAMLANDI" 
Akıllı yol hedefleri çerçevesinde 5 bin kilometreye 

yakın yolun planlamasını yaptıklarını dile getiren 
Turhan, "Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan 
Akdeniz Sahil Yolu'nun 505 kilometrelik kesiminde 
fiber optik altyapı tamamlandı. Bu kapsamda kuru-
lacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım 
Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı." 
bilgisini paylaştı. Bakan Turhan, merkez ve sahaya 
kurulacak sistem bileşenlerinin birbirleriyle haber-
leşmesini sağlayacak 505 kilometrelik karayolu ağına 
fiber optik kablo kurulumunun da bitirildiğini vurgu-
ladı. Turhan, 2020'de merkez ve saha bileşenlerinin 
yapım ihalesine çıkmayı planladıklarını aktararak, 
Türkiye'nin merkez ve saha bileşenlerinin de tamam-
lanmasından sonra akıllı yoluna kavuşmuş olacağının 
altını çizdi. Akıllı ulaşım altyapısının getirilerini kent 
içinde de sağlayabilmek için benzerlerini şehirlerde 
de kurduklarını anımsatan Turhan, böylece şehirleri 
akıllı hale getirdiklerini sözlerine ekledi.
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D r. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, kaleme aldığı “New Age 
Child Labor in Turkey: Child Influencers on YouTube” 

(Türkiye’de Yeni Nesil Çocuk İşçiliği: YouTube’da Çocuk Influ-
encerlar) başlıklı bölümde ilginç tespitlerde bulundu. Sosyal 
medya mecralarının kontrolünün geleneksel medyaya oranla 
çok daha sınırsız olduğuna dikkat çeken Atalay, bu durumun 
çocukları çok fazla etkilediğini belirterek “Sosyal medya kul-
lanıcıların ürettikleri içeriklere dayalı platformlar ve buralarda 
paylaşılan içeriklerin kontrolü geleneksel medyaya göre çok 
daha sınırlı. İnternete ve gerekli teknolojilere ulaşabilen herkes 
bir sosyal medya hesabı sahibi olabiliyor.  Ne yazık ki buna 
çocuklar da dâhil” dedi.

ÇOCUK KULLANICI SAYISI HIZLA ARTIYOR   
Sosyal medya platformlarının belirlediği kullanıcı yaşı alt sınırının 
birçok ülkede olduğu gibi Türkiye için de 13 olduğunu kaydeden Dr. 
Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, “Fakat çok daha küçük yaşlarda 
çocukların sosyal medyada aktif olduğu görülmektedir. Özellikle 
videoya dayalı bir platform olan YouTube sosyal medya platfor-
munda çocukların kullanıldığı kanalların sayısı hem dünyada hem de 
Türkiye’de gittikçe artmaktadır” dedi. 

ÇOCUKLAR KAZANÇ KAPISI OLARAK GÖRÜLÜYOR                              
Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, “Ebeveynler tarafından kazanç 
elde etme amaçlı olarak yönetilen çocuk YouTuber hesapları 
çocukların kimlik gelişimi, mahremiyet ve özel yaşamı için tehdit 
oluşturuyor. Takipçilerin ilgisini canlı tutma amacıyla günde iki- üç 

UZMANLAR, EBEVEYNLER TARAFINDAN KAZANÇ ELDE ETME AMAÇLI OLARAK YÖNETİLEN 
HESAPLARIN, ÇOCUKLARIN KİMLİK GELİŞİMİ, MAHREMİYET VE ÖZEL YAŞAMI İÇİN TEHDİT 
OLUŞTURDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR.

video çekme baskısıyla karşı karşıya kalan çocuklar oyun ve eği-
tim için harcamaları gereken değerli vakitlerinden mahrum kalıyor.” 
uyarısında bulundu.

ÖNLEM ALINMALI     
Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret 
Komisyonu’nun YouTube’a çocukların gizliliğini ihlal etmek suçun-
dan 170 milyon dolar ceza kestiğini hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi Gül 
Esra Atalay, “Bu gelişmenin ardından birkaç hafta önce YouTube 
2020 yılından itibaren çocuklara yönelik YouTube kanallarının Ame-
rikan Coppa yani Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’na 
tabi tutulacağını açıkladı. Buna göre çocuklara yönelik kanallarda 
artık izleyicilere kişiselleştirilmiş reklam gösterilmeyecek. İzleyiciler 
çocuk kanallarına yorum da yapamayacak. Bu gelişmeler olumlu 
olmakla beraber YouTube kanallarında kullanılan çocukların korun-
ması için yeterli görünmüyor” diye konuştu. 

EBEVEYNLERİN BİLİNÇ KAZANMASI GEREKİYOR  
Dr. Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay, çocukların bu kontrolsüz mec-
ralarda içerik üreticisi olmalarının, ürün tanıtma para kazanma 
sorumlulukları üstlenmelerinin, bir takipçi kitlesi tarafından izlen-
melerinin kişilik gelişimleri açısından da sorunlara gebe olduğunu 
belirterek “Sadece YouTube gibi platformların atacağı adımlarla 
çözüme ulaşmak zor görünüyor. Ebeveynlerin bu konuda bilinç 
kazanması, çocuklara okullarda bu konuda uyarılar yapılması ve 
bu tür faaliyetlerde çocukları kullanan kişilere de cezai yaptırımlar 
uygulanması gerekiyor” diye konuştu. 

ÇOCUK EMEĞİ 
SÖMÜRÜSÜNE 
DİKKAT!

SANAL DÜNYADA 
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U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Ankara Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Ankara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun’a “Türk Telekom Tam O 
An 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren 
fotoğrafları hediye etti. Turhan, geçen yıl yapılan yarışmada dereceye 
giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğrafların, Ankara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi'nde (İLEF) sergileneceğini söyledi. Söz konusu 
fotoğrafların sergilenmesinin yanı sıra fakültede derslerde de mater-
yal olarak kullanılacağını belirten Turhan, öğrenciler ve vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi gören yarışmayı uluslararası düzeyde yapmayı 
düşündüklerini bildirdi. Turhan, "Ülkemizin güzellikleri ve değerlerinin 
fotoğrafçılık sanatıyla beraber tanıtılmasıyla hem sanata hem de 
ülkemize hizmet edilecek." dedi.

TAM O ‘AN’ 

Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş de öğrencileri ve mezunları-
nın sosyokültürel gelişmesine önem verdiklerini dile getirerek, 
bunun temelinde yatan kültür ve sanat bilincinin yükseltilmesi-
nin önemli olduğunu söyledi. Bu bilinç yükseldiğinde insanlığın 
ve çevrenin bütünleştiğini belirten İbiş, "Bu tür etkinlikler sosyal 
sorumluluktur ve toplumsal farkındalık bakımından da önem-
lidir. Bu bağlamda Sayın Bakanımızın ne kadar önem verdiğini 
biliyorum. Özellikle engellilerle ilgili yaptıklarınız, sosyal farkın-
dalık ve toplumsal bilinç için çok önemli. Bu onun devamı gibi. 
Bunun, üniversite içinde yer alması hem Bakanlığımızın konuya 
hassasiyetini gençlerimize aktarma fırsatı verecek hem de 
gençlerin toplumdan gelen eserleri yorumlama ve bakışlarını 
geliştirecek." diye konuştu. 

BAKAN TURHAN'IN YENİ YIL MESAJI    
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, yeni yıl dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, 2020 yılını başladıkları projeleri bitirmek, yeni 
projeleri hayata geçirmek için bir çalışma takvimi olarak değer-
lendirerek, “Ülkemizin, aziz milletimizin, tüm insanlığın yeni yılını 
yürekten kutluyor; 2020 yılının, umutların çoğaldığı, barışın tüm 
dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duyguları-
nın güç kazandığı bir yıl olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. Tur-
han, posta hizmetlerinden uydu hizmetlerine, karayolu yapımından 
kara ulaşımına, denizcilikten sivil havacılığa, demiryollarından bilişim 
hizmetlerine, üstün özveriyle çalışan Bakanlık mensuplarının ve 
tüm vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

BAKAN TURHAN, TAM O AN FOTOĞRAF 
YARIŞMASI FOTOĞRAFLARININ ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ İLEF’TE HEM SERGİLENECEĞİNİ, 
HEM DE DERS MATERYALİ OLARAK 
KULLANILACAĞINI AÇIKLADI.

DERS MATERYALİ 
OLARAK 
KULLANILACAK
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Özellikle kuru ve soğuk havada dış 
ortamda yapılan spor, hatta bazen sabah 
ve akşam soğuk havada hafif hızlı yürü-
mek bile bronş duvarlarındaki soğuma ile 
kurumaya bağlı olarak astım semptomla-
rını tetikleyebiliyor, ‘egzersiz astımı’ deni-
len tabloya yol açabiliyor. Prof. Dr. Çelikel 
bu sorunu önlemek için astım hastalarının 
kışın kapalı ve sıcak ortamlarda egzersiz 
yapmaları gerektiğini belirterek, “Ayrıca 
doğrudan egzersize başlanmamalı ve 
egzersiz öncesinde ısınma hareketleri 
ihmal edilmemeli” diyor. 

HAVA KİRLİLİĞİ   
Kışın sobaların ve kaloriferlerin yan-
masıyla dış ile iç ortamdaki hava kirliliği 
artıyor. Havadaki toksik gazlar ve partikül 
sayısının çoğalması astım hastalarını 
olumsuz etkileyerek şikayetlerinin art-
masına ve astım ataklarına yol açıyor. 
Prof. Dr. Serhat Çelikel, “Hava kirliliği 
sabah erken saatlerde ve akşamüstü 
daha belirgin olduğu için mümkünse bu 
saatlerde dışarı çıkılmamalı, iş ve okul 
nedeniyle çıkmak zorunda kalınıyorsa 
atkı veya maske ile maruziyet azaltılmalı” 
diyor.

GRİBAL ENFEKSİYONLAR                                
Kış aylarında sık görülen ve bazen 
salgınlara yol açan gribal üst solunum 
yolu enfeksiyonları astım ataklarının en 
bilinen ve en sık görülen tetikleyicilerin-
den. Göğüs Hastalıkları ve Erişkin Alerji 
Uzmanı Prof. Dr. Serhat Çelikel, gribal 
enfeksiyonların özellikle tedavisi yetersiz 
ve düzenli ilaç kullanmayan astım hasta-
larında hayatı tehdit edebilecek boyutlara 
ulaşan şiddetli astım ataklarına yol açtığı 
uyarısında bulunuyor. Prof. Dr. Serhat 
Çelikel diğer önerilerini şöyle sıralıyor: 
“Astım hastalarının salgın dönemlerinde 
toplu ulaşım ve kapalı alışveriş merkezleri 
gibi kalabalık insan topluluklarının bulun-
duğu mekânlardan da mümkün olduğun-
ca uzak durmaları çok önemli. Salgının 
büyük boyutlara ulaştığı dönemlerde 
maske kullanmaları ve sık sık el yıkama-
ları da viral enfeksiyonlardan, dolayısıyla 
astım ataklarından korunmalarında etkili 
oluyor.”

SOĞUK VE KURU HAVA                                        
Kış aylarında havaların soğuması, ısıya 
duyarlı bazı astım hastalarında öksürü-
ğe ve astım ataklarına neden olabiliyor. 
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SOĞUK HAVA
ASTIMI 
TETİKLİYOR!
DÜNYADA YAKLAŞIK 300 MİLYON, 
ÜLKEMİZDE DE YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİNİN 
ORTAK SORUNU OLAN ASTIM, ÖZELLİKLE 
KIŞ AYLARINDA HASTALARA OLDUKÇA 
ZOR ANLAR YAŞATABİLİYOR. 

S oğuk hava, astımlı hastalarda hava yollarının aniden 
daralmasına yol açıyor. Bu durumda bronşların daral-

ması sonucu şiddetli öksürük, hırıltı ile nefes darlığı gibi 
sorunlar gelişiyor ve hastanelere, özellikle acil servislere 
başvuruda artış yaşanıyor. Tedavi edilmediğinde yaşam 
kalitesini oldukça düşüren, çok daha kötüsü tedavisi yeter-
siz ve düzenli ilaç kullanmayan hastalarda hayatı bile tehdit 
edebilen astım ataklarından korunmak aslında mümkün. 
Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Eriş-
kin Alerji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Çelikel kış aylarında astım 
hastalarını tehdit eden 4 önemli etkeni anlattı, önemli öneri-
ler ve uyarılarda bulundu!
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U laştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit 
Turhan, Türkiye İnşaat Sanayicileri 

İşveren Sendikasının (İNTES) 182'nci Gele-
neksel Toplantısı'na katıldı. Toplantıda yaptığı 
konuşmada Turhan, 1964'te kurulan İNTES'in, 
55 yıldır Türkiye'ye hizmet eden çok önemli bir 
sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Ülkele-
rin gelişiminde en önemli bileşenlerden birinin 
hiç şüphesiz inşaat sektörü olduğunu dile 
getiren Turhan, inşaat sektörünün, kalkınma 
sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sek-
törlerinden biri olduğunu bildirdi. Son dönemde 
Türkiye'de hem inşa sektörü hem de ulaşım 
ve iletişim altyapısı açısından çok önemli ve 
büyük gelişmeler yaşandığına işaret eden 
Turhan, Bakanlık olarak yakın tarihin en önemli 
ulaşım altyapı projelerini hayata geçirdiklerini 
söyledi. Turhan, Marmaray, Avrasya Tüneli, 
Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, 
İstanbul Havalimanı gibi dev projelerin başa-
rıyla bitirilerek hizmete verdiğini ifade ederek, 
"Biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü 
olsun, fabrika olsun diye yapmıyoruz. Her adı-
mımızı, atalarımızdan miras kalan 'insanı yaşat 
ki devlet yaşasın' düsturuyla atıyoruz. 'Hizmet 
eden izzet bulur' diyoruz." değerlendirmesin-
de bulundu.

5G ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR 
Karayolları gibi demiryollarını da sürdürülebilir 
kalkınma hamlelerinin en önemli halkaların-
dan biri olarak gördüklerini ifade eden Tur-
han, demiryolu sektörüne yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi verdi. Türk sivil havacılığında da 
tarihi başarılara imza attıklarını anlatan Turhan, 
hava ulaşımında örnek alınan bir ülke olduk-
larını kaydetti. Bilişim sektörüne ilişkin bilgiler 
de veren Turhan, Türkiye'de internet kullanım 
oranının 2023'te yüzde 75'ten yüzde 80'e 
çıkaracaklarını bildirdi. Uçtan uca yerli ve milli 
5G haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi 
için özellikle kritik altyapılarla ilgili üretim çalış-
malarının devam ettiğini aktaran Bakan Tur-
han, "Hedefimiz 2020 haziranında yerli ve milli 
5G denemelerine başlamak. Bizim işimiz ülke-
miz için üretilen iş ve aşın ulaşım ve haberleş-
me alanındaki altyapısını oluşturmak. Bugüne 
kadar bu konularda önemli mesafeler aldığımız 
ortada." İfadesini kullandı. Turhan, yapılacak 
çok iş olduğuna işaret ederek, bunları hep 
birlikte gerçekleştireceklerini bildirdi. İnşaat 
sanayinin bu dönemde altın çağını yaşadığını 
dile getiren Turhan, "Önünüzü açmaya, proje-
ler ortaya koymaya, ufkunuzu genişletmeye 
devam edeceğiz." dedi.

BAKAN TURHAN, 2020 HAZİRANINDA YERLİ VE MİLLİ 5G DENEMELERİNE BAŞLAMAYI 
HEDEFLEDİKLERİNİ DUYURDU.

5G DENEMELERİ 
HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR
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S iber saldırıların daha da yoğunlaştığı ve şiddetini artırdığı, veri 
güvenliği açısından büyük kayıpların yaşandığı bir yıl geride 

kaldı. ATAR Labs CEO’su Burak Dayıoğlu, 2019 yılını değerlendirdi ve 
önümüzdeki yıl en çok konuşulacak siber güvenlik başlıklarını beş 
madde altında topladı. 2019 özellikle kişisel verilere yönelik teh-

ditlerin büyük oranda arttığı ve siber saldırganların yapay zekâyı 
daha yoğun kullandıkları bir yıl oldu. Kamu, finans, sağlık ve enerji 
gibi sektörlere yönelik saldırılar güvenlik konusunda durumun ne 
derece ciddi olduğunu gösterirken devletlere yönelik siber saldırı-
lar, ulusal anlamda bilgi güvenliğiyle ilgili ciddi önlemler alınması ve 

gerektiğini ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 
açıklanan rakamlara göre, 2019 yılında işletmelerin USOM’a rapor-
ladığı toplam saldırı sayısı Eylül ayı itibariyle 95.202’ye ulaşırken bir 
önceki yılın aynı dönemine göre bu sayı yaklaşık 2 kat arttı.  Siber 
güvenlik alanında yetişmiş insan gücünün yetersiz olması siber 
saldırıların etkisini daha da artırdı. Araştırma şirketi Gartner’ın veri-
lerine göre 2018 yılında yaklaşık 114 milyar dolar olan siber güvenlik 
pazarı 2019 yılında 124 milyar doların üzerine çıktı. 2023 yılında bu 
rakamın 240 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

2019’A BÜYÜK VERİ SIZINTILARI DAMGASINI VURDU 
Bir önceki yıl Cambridge Analytica skandalı ile zor günler geçiren 
Facebook’un başı 2019 yılında da dertten kurtulmadı. Siber güven-
lik alanında araştırmalar yapan bir şirket 540 milyon Facebook 
kullanıcısına ait bilgilerin herkesin erişebileceği üç farklı sunucuda 
şifresiz bir şekilde tutulduğunu ortaya çıkardı. Bir başka olayda ise 
WhatsApp üzerinden gelen aramaları yanıtlayan kişilerin telefon-
larına siber saldırganlar tarafından takip yazılımı yüklendiği ortaya 
çıktı. Haziran ayında ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Dairesi siber 
saldırıya uğradı ve 100 bin kişinin biyometrik verileri ve araç pla-
kaları dâhil olmak üzere sınır güvenliğiyle ilgili sır gibi saklanan 
birçok veri kötü niyetli kişilerin eline geçti. Yine ABD’de finans 
kuruluşlarına hizmet veren en büyük şirketlerden biri olan Capi-
tal One’ın yaşadığı veri sızıntısından, ABD ve Kanada’da yaklaşık 
106 milyon kişi etkilendi. Finans kuruluşlarının şu ana kadar karşı 
karşıya kaldığı en büyük siber saldırılardan biri olarak nitelendirilen 
saldırıda kullanıcıların banka bilgileri, işlem geçmişleri, hesap baki-
yeleri, kredi puanları, adresleri gibi birçok bilgi siber saldırganların 
eline geçti. Türkiye’de ise Ekim ayında bankaları ve telekomüni-
kasyon kurumlarını etkileyen siber saldırı yıla damgasını vurdu. 
Yılın son günlerinde ZDNet’te çıkan bir haberle kart bilgilerinin 
yasadışı olarak alım satımının yapıldığı Joker’s Stash isimli sitede 
Türkiye’den kullanıcılara ait 455 binin üzerinde kredi kartının satışa 
çıkarıldığı ortaya çıktı.

2020 YILINDA GÜVENLİK ALANINDA BU TRENDLER ÖNE ÇIKIYOR 
Önümüzdeki yıl siber saldırıların daha da karmaşıklaşacağı ve geli-
şen teknolojilerle birlikte yeni saldırı yöntemlerinin ortaya çıkacağı 
öngörülüyor. Siber güvenlik araçlarının daha da güçlenmesi siber 
saldırganların oltalama ve sosyal mühendislik gibi insan hatasının 
ön planda olduğu yöntemleri daha aktif bir şekilde kullanmalarına 
neden olacak.

YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ DAHA DA ARTACAK 
Yetişmiş insan gücünün yetersiz olması 2020 yılında da güvenlik 
alanında en önemli sorunlardan biri olmaya devam edecek.  Bu 
açık, yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri ile doldurulmaya çalı-
şılacak. Güvenlik operasyonlarındaki şüpheli eylemleri saniyeler 
içinde soruşturup, gerekli aksiyonları alabilen siber güvenlik robotu 
ATAR gibi güvenlik operasyon merkezi yazılımları, güvenlik alanında 
kurumların en büyük yardımcısı olmaya devam edecek.

KAMU KURUMLARINA YÖNELİK 
SALDIRILAR ARTARAK DEVAM EDECEK                                                                                                                 
Kamu kuruluşları siber saldırganların öncelikli hedefleri arasında 
yer almaya devam edecek.  Birçok kişisel ve ticari bilginin tutulduğu 

kamu sistemleri siber saldırganların en büyük hedefleri ara-
sında yer alıyor.  Kamu kurumlarına karşı yapılan hizmet dur-
durmaya veya veri hırsızlığına yönelik saldırılara karşı gerekli 
önemlerin alınması ve her zaman tetikte olunması gerekiyor. 
Bu nedenle kamu kurumlarının ve kamu hizmeti veren kuru-
luşların güvenlik yatırımlarını gözden geçirmeleri ve mevcut 
teknolojilerin etkinliğini artıracak şekilde yeniden değer-
lendirmeleri, güvenlik izleme ve danışmanlık gibi verimliliği 
artıracak alanlara yoğunlaşmaları olabilecek siber saldırıların 
durdurulması açısından önem taşıyor.

DDOS VE FİDYE YAZILIMI SALDIRILARI DAHA DA 
ŞİDDETLENECEK      
2019 yılında hem dünyada hem de ülkemizde kamu ve özel 
sektöre yönelik gerçekleştirilen DDoS saldırılarının 2020 yılın-
da da artış göstereceği öngörülüyor. Bu tür saldırılar kamu 
kurumlarının ve özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların 
hizmet vermelerini önleyerek büyük zararlara neden oluyor. 
Ülkemize yönelik siber saldırıların büyük kısmını da bu DDoS 
saldırıları oluşturuyor. Son birkaç yıldır yaygınlaşan ve 2019 
yılında da şirketlerin yakasını bırakmayan fidye yazılım tehdi-
dinin 2020 yılında da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Fidye 
yazılım saldırılarını önlemenin en önemli yolu ise kullanıcıları ve 
çalışanları bu tür saldırılara karşı eğitmekten geçiyor.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ DAHA DA ÖNEM KAZANACAK 
2019 yılında en çok konuşulan konulardan biri olan kişisel 
verilerin güvenliği 2020 yılında da en önemli konular arasın-
da yer almaya devam edecek. Avrupa Birliği’nde Genel Veri 
Koruma Yönetmeliği ve Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında yapılan son düzenlemeler, veri güvenliği 
konusunda şirketlerin büyük cezalarla karşılaşmamak için 
çok daha ciddi önlemler almasını gerektirecek.

5G İLE BİRLİKTE İNTERNETE BAĞLANABİLEN NESNELER 
AÇIK HEDEF HALİNE GELECEK    
Dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanılmaya başlanan ve çok 
yakında Türkiye’de de kullanılmaya başlanacağı tahmin edilen 
5G hizmeti ile birlikte İnternete bağlanabilen nesnelere yöne-
lik saldırıların artması bekleniyor. Sağladığı yüksek hız ve 
düşük gecikme sayesinde akıllı şehirler gibi kavramların mer-
kezinde yer alan 5G, endüstriyel anlamda İnternete bağlanabilen 
nesnelerin asıl bağlantı türü olacak ve güvenlik açısından henüz 
tam bir standartlaşmanın olmamasından dolayı siber saldırganla-
rın en önemli hedefleri arasında yer alacak. Ayrıca evlerde kulla-
nılan internete bağlanabilen cihazlardaki güvenlik açıkları önemini 
korumaya devam edecek.

SİBER SALDIRILARIN ÖNLENMESİNDE YERLİ VE MİLLİ GÜVEN-
LİK ÇÖZÜMLERİ ÖN PLANA ÇIKACAK    
Yerli ve milli güvenlik teknolojileri ulusal güvenlik açısından büyük 
önem taşıyor. Siber güvenlikte yerli ve milli teknolojilere yatırım 
yapmak ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek kritik öneme sahip. 
Son dönemde Türkiye’de artan siber güvenlik farkındalığı ile bir-
likte 2020 yılında yerli ve milli siber güvenlik teknolojilerinin geliş-
tirilmesi konusunu daha fazla ön planda olacak. 
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2020 YILINDA SİBER SALDIRILARIN ÖNLENMESİNDE YERLİ VE MİLLİ SİBER GÜVENLİK 
TEKNOLOJİLERİ BÜYÜK ROL OYNAYACAK, BÜYÜK ÖLÇEKLİ SİBER SALDIRILAR, YAPAY ZEKÂ, 

5G, NESNELERİN İNTERNETİ, DDOS SALDIRILARI VE FİDYE YAZILIMLARI EN ÇOK KONUŞULAN 
KONULAR ARASINDA YER ALACAK.

BU YIL MİLLİ SİBER 
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ÖN 

PLANA ÇIKACAK
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TÜRKİYE OECD ÜLKELERİNİN ORTALAMALARI DİKKATE ALINDIĞINDA; YÜZDE 20 
SEVİYESİNDEKİ ABONE FİBERLEŞME ORANIYLA BU KATEGORİDE ABD, KANADA, İSVİÇRE, 
HOLLANDA, FRANSA, İTALYA, ALMANYA, İNGİLTERE VE BELÇİKA GİBİ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ 

GERİDE BIRAKTI.

TÜRK TELEKOM FİBERDE 
7,5 MİLYON KİLOMETREYE 

ULAŞTI

SE
K

TÖ
R

D
EN

SE
K

TÖ
R

D
EN

T ürk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, 2019 yılının Türk 
Telekom için oldukça başarılı geçtiğini kaydederek, yılın 

ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kâr ile 
son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. 

“FİBER AĞIMIZ 7,5 MİLYON KİLOMETRE”                                          
Ümit Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla 
ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yap-
madık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane 
sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun 
üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki;  
Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı 
itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 
303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber 
ağa ulaştı” dedi. Fiberdeki çarpıcı 7,5 milyon kilometre ifa-
desine de açıklık getiren Önal, “Ülkemizin dört bir yanını, 
yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek 
örüyoruz. En büyük metropolümüz İstanbul’u ele alırsak; 
İstanbul’da abone fiberleşme oranımız yüzde 76. Türkiye şu 
anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini 
geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştir-
miş oldu. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığın-
da; yüzde %20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu 
kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, 
Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bıra-
kıyor” dedi. 

“HER GÜN ALTYAPIMIZA ORTALAMA 2 BİN KİLOMETRE FİBER 
EKLİYORUZ”      
Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil 
Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını 
ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin 
kilometre fiber ekliyoruz. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 
80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz 
konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırı-
mına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. 

Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın 
rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına kar-
şılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.” diye 
konuştu. Sadece son 2 yılda fiber hizmet verilebilecek hane 
sayısını ikiye katladıklarını söyleyen Ümit Önal, yapılan bu 
yatırımlarla 2 yılda yaklaşık 2,2 milyon yeni haneye internet 
erişimi sağladıklarını söyledi. 

“İSTANBUL’DA FİBER HİZMET TALEPLERİNİ 1 HAFTADA 
KARŞILAYACAĞIZ”     
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2020’de de Türkiye’nin 
her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının 
süreceğini ifade ederek, “Türkiye genişbant internet 
penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda 
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl 
İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, 
bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü 
veriyoruz.” dedi. 
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V odafone, yerli ve milli üretimin gelişmesine katkıda bulun-
maya devam ediyor. Vodafone bu kapsamda Karadeniz ve 

Doğu Anadolu Bölgeleri’nde toplam 250 ULAK baz istasyonunu 
canlıya alarak ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyo-
nuna sahip operatör oldu. Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve 

Kars’ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 
12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet vere-
cek. Vodafone’un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize’de 
düzenlenen açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Yerli ve milli ürün ekosiste-
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KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİ’NDE TOPLAM 250 ULAK BAZ İSTASYONUNU 
CANLIYA ALAN VODAFONE, TİCARİ ŞEBEKESİNDE EN FAZLA AKTİF ULAK BAZ İSTASYONUNA 

SAHİP OPERATÖR OLDU. 

VODAFONE, YERLİ BAZ İSTASYONU 
ULAK’TA REKOR KIRDI

katkısıyla 2-3 yıl gibi kısa bir sürede sahalarda yerini alarak ticari 
şebekelerde de kullanılmaya başladı. Bir yıldan uzun süredir ULAK 
ile 2 haftalık detaylı teknik raporlar paylaşan Vodafone, ürünün 
en hızlı şekilde uluslararası standartlarda hizmet vermesine katkı 
sağlıyor. ULAK konusunda en çok adım atan ve icraat yapan şirket 
olarak Vodafone, Temmuz 2019 itibarıyla ULAK baz istasyonlarını 
ticari şebekesinde canlıya almaya başladı. Vodafone, şu anda, tica-
ri şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatör 
konumunda bulunuyor.

TOPLAM 71 YERLİ FİRMAYLA İŞBİRLİĞİ    
Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri 
olarak gören Vodafone, 2017'de başlattığı KOBİ Seferberliği ile yerli 
üretimde KOBİ'leri odağına aldı. Vodafone, şirket içinde kurduğu 
Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerinde yerli üreticileri 
pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyor. Yerli tedarikçi olmak için 
başvuran her iki şirketten birini ekosistemine dahil eden Vodafone, 
halihazırda toplam 71 yerli firma ile çalışmalarına devam ediyor.

minin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, ULAK 
yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için en fazla 
destek veren şirket oldu. Vodafone, şu anda ticari şebekesinde en 
fazla aktif ULAK baz istasyonu olan mobil operatörümüz. Vodafone, 
Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 4 ilde toplam 250 ULAK 
baz istasyonu kullanıyor. Bu anlamda gösterdikleri hassasiyetten 
dolayı sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür etmek istiyorum.” 
ifadelerini kullandı.Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deeganse 
ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana destek verdiklerini 
kaydetti. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan 
operator olduklarının altını çizen Deegan, Vodafone olarak, yerli ve 
milli üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

EN FAZLA İCRAAT YAPAN ŞİRKET    
Vodafone, ULAK çalışmalarına Aralık 2016’da başladı. Şubat 2017’de 
250 ULAK baz istasyonu için sipariş veren Vodafone, ürünün geliş-
tirme sürecine 40’ı aşkın uzmanıyla, bugüne kadar toplam 2 bin 
500 adam/gün’den fazla katkıda bulundu. ULAK, Vodafone’un da 
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2 5. yılında pazarlamadan yapay zekâya, eğitimden sanata, 
müzikten spora, hayatın her alanına dokunan ve teknoloji 

gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Turkcell, 
2019 yılı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında toplam 144 ödül aldı. 
Bu ödüllerden 76 tanesi yenilikçi pazarlama uygulamaları, 25 
tanesi müşteri memnuniyeti, 24 tanesi teknoloji ve kalan 19 
ödülde de yapay zekâ, veri analitiği gibi farklı konularda elde 
edilen başarılar için verildi.

SEKTÖRÜN “OSCAR”I TURKCELL’İN                                            
Turkcell sektörün çatı kuruluşu olan GSMA tarafından da ödüllen-
dirilerek Türkiye’nin adının yurtdışında bir kez daha başarı ile 
anılmasını sağladı. GSMA’nın prestijli Global Mobil Ödülleri’nin 
“Kadın İçin Teknoloji” kategorisinde, Turkcell’in teknolojide kadın 
istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk 
projesi “Geleceği Yazan Kadınlar” Sektör Liderliği Ödülü’ne layık 
görüldü. Yine GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği), nesnelerin 
interneti alanında yapılan güvenlik çalışmalarından dolayı Turk-
cell’e ‘öncülük ödülü’ verdi. Turkcell bu gelişmelerle 2019 yılında 
GSMA’de ödül alan tek Türk şirketi oldu.

GENÇLERİN KALBİ TURKCELL’İ SEÇTİ  
Turkcell 2019 yılında gerek sektörel gerekse teknoloji ve paz-
arlama alanında aldığı ödüllerin yanı sıra kullanıcılar tarafından 

da tercih edilen marka olmaya devam etti. Hacettepe Üniver-
sitesi öğrencileri Turkcell’i “En İyi Telekomünikasyon Şirketi” 
kategorisinde büyük ödüle layık görürken, Marketing Türkiye 
“Gençlerin Seçtiği COOL Markalar” endeksi araştırmasına-
göre GSM Operatörleri kategorisinde Turkcell yine gençlerin 
oylarıyla “Yılın COOL Markası” seçildi. Mediacat tarafından 
düzenlenen, yılın en sevilen markalarının belirlendiği Love-
marks ödül töreninde ise GSM operatörü kategorisinin en sevi-
len markası Turkcell oldu.

YAPAY ZEKÂ, MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIMLA BİRLEŞTİ 
Dijital operatör Turkcell 2019’da İngiltere ve Amerika’dan da 
ödüllerle döndü. Londra’da düzenlenen The Loyalty Maga-
zine Awards’ta Gamification (Oyunlaştırma) kategorisinde 
Turkcell, Sürpriz Nokta ile büyük ödülün sahibi olurken, GNÇ 
Çatlat uygulamasıyla da Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi şam-
piyonluğunu elde etti. Yine Londra’da düzenlenen Global Glotel 
Telecoms Ödülleri’nde Turkcell, Sabit Şebeke Gelişimi katego-
risinde “Müşteri Odaklı Arıza Önceliklendirme” projesi ile ödüle 
layık görüldü. Glotel Ödülleri, telekom endüstrisini dönüştüren 
ve geliştiren şirketlere veriliyor. Ayrıca, Los Angeles’ta düzen-
lenen Media Excellence Awards’ta ise Analitik/Data kategoris-
inde Customer Touch Point Platform (Temas Analitiği Platfor-
mu) ile ödüle layık görüldü.

25’İNCİ YILINI GERİDE BIRAKMAYA HAZIRLANAN TURKCELL, 2019 YILINDA YURT İÇİ VE YURT 
DIŞINDA DÜZENLENEN BİRBİRİNDEN PRESTİJLİ ÖDÜL TÖRENLERİNDE 144 ÖDÜL ALDI.

25’İNCİ YILINDA ÖDÜL 
REKORU KIRDI
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