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HAYATIN HER ALANINDA YAVAŞ 
YAVAŞ YERİNİ ALAN ROBOTLARIN, 
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) 
SALGINI İLE BİRLİKTE SAĞLIK 
SEKTÖRÜNDE KULLANIM ALANLARI 
DA HIZLA GENİŞLİYOR. 

Koronavirüs ile birlikte ülkeler virüsün yayılışını 
durdurmak için insan etkileşimini kısıtlama yoluna 
giderken, robotlar insanlardan boşalan alanları 
dolduruyor. Koronavirüs salgını sonrası virüsün 
insandan insana çok hızlı bulaşması sebebiyle 
zorunlu olarak ilan edilen "sosyal mesafe" 
kısıtlaması insanların birbirleri arasında mesafe 
koymasına neden olurken, robotlarla insanlar 
arasındaki mesafeyi ise kısaltıyor. 

Koronavirüs öncesi fabrikalardaki üretimden 
perakende sektörüne kadar özellikle ticareti ve 
ekonomiyi etkileyecek alanlarda insanların yerini 
alacağı konuşulan robotlar şimdi ise koronavirüs 
salgının yoğun görüldüğü ülkelerdeki hastanelerde, 
kamuya açık alanların ilaçlanmasında ve kişiler 
arasındaki sosyal mesafeyi denetlemek için 
kullanılıyor. 

Bağlantı Noktası bu ay kapak sayfalarına ‘Pandemi 
İle Mücadelede Robotik Dönem’ konusunu taşıyor. 
Perakende sektöründen eğlenceye kadar hayatın 
her alanında yavaş yavaş yerini alan robotların yeni 
koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte sağlık 
sektöründe kullanım alanları genişliyor.  
Dergimiz bu ay da iletişim, ulaştırma ve teknoloji 
dünyasından güncel haberlerle karşınızda. Keyifli 
okumalar dileği ile... 

Hoşçakalın
     

Ulusal yayın hizmetlerinizin; 
sağırların, işitme engellilerin ve 

görme engellilerin işaret dili çevirisi, 
ayrıntılı/canlı altyazı çevirisi ve sesli 

betimleme ile erişimine olanak 
sağlayarak, yasal gerekliliğinizi 

yerinize getirmenize uygun 
çözümler sunar.
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GÜVENLİK

24

TÜRK TELEKOM’DA İLK YARI 
REKORU

SİBER ZORBALIK 
%70 ARTTI! 

BAYRAM COŞKUSU BİP’TE                                                                                       
YAŞANDI

2020’NİN İLK ALTI AYINDA 13,3 MİLYAR TL GELİR ELDE EDEN 
TÜRK TELEKOM, İLK ALTI AYLIK DÖNEMLER İÇERİSİNDEKİ 
EN YÜKSEK BÜYÜME PERFORMANSINI KAYDETTİ. HALKA 
ARZDAN BU YANA EN YÜKSEK 6 AYLIK NET KÂRINI 
KAYDEDEN TÜRK TELEKOM’UN YILIN İLK YARISINDAKİ NET 
KÂRI 1,6 MİLYAR TL’Yİ BULDU. TOPLAM ABONE SAYISI DA 
48,7 MİLYONA ULAŞTI.

SİBER ZORBALIK UZUN SÜREDİR HERKESİN 

GÜNDEMİNDE ANCAK YAPILAN SON 

ARAŞTIRMALARA GÖRE GENÇLERE VE 

ÇOCUKLARA YÖNELİK SİBER ZORBALIK %70 İLE 

REKOR DÜZEYDE ARTIŞ GÖSTERDİ. 

TEDBİRLİ VATANDAŞLARIN GEÇTİĞİMİZ BAYRAMDA 
DA SEVDİKLERİYLE BAYRAMLAŞMAK İÇİN TERCİHİ BİP 
OLDU. TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM VE YAŞAM PLATFORMU 
BİP ÜZERİNDEN BAYRAM BOYUNCA 30 MİLYON 
DAKİKA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPILIRKEN, 
GÖNDERİLEN MESAJ SAYISI 2 MİLYAR OLDU. BU YIL 
KURBAN BAYRAMI’NDA BİP KULLANIMI GEÇEN SENEYE 
GÖRE YÜZDE 50 ARTTI.

HAYATIN HER ALANINDA YAVAŞ YAVAŞ YERİNİ ALAN ROBOTLARIN, YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) 

SALGINI İLE BİRLİKTE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANIM ALANLARI DA HIZLA GENİŞLİYOR. 
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PANDEMİ İLE MÜCADELEDE                                                                    
ROBOTİK DÖNEM

42
SEKTÖRDEN

SEKTÖRDEN

44
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Tren ve trene 
dair çektiğiniz 

her kareyi 
bizimle paylaşın
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/tamoancom



DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI  
%20 SEVİYESİNE ÇIKACAK!
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL 
KARAİSMAİLOĞLU, SALGIN SÜRECİNDE 
DEMİRYOLUNUN ÖNEMİNİN BİR KAT DAHA 
ANLAŞILDIĞINI BELİRTEREK, HEDEFLERİNİN, 
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI 2025 SONRASINDA 
%20 SEVİYESİNE ÇIKARMAK OLDUĞUNU 

KAYDETTI..
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38
TÜRKİYE, DENİZ TAŞIMACILIĞI 
YATIRIMLARI İLE BÜYÜYOR

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI TEMMUZ 
AYINDA LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK 
MİKTARININ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ 
GÖSTEREREK, YAKLAŞIK 41 MİLYON TON 
OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI.

DENİZYOLU

36
DEMİRYOLU

GOOGLE’DAN ONLINE EĞİTİM İÇİN YENİ HİZMETLER
GOOGLE, PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞAN ONLİNE EĞİTİMİ 
KOLAYLAŞTIRMAYA YARDIMCI OLACAK BİR DİZİ YENİ ÖZELLİĞİNİ DUYURDU.

TEKNOLOJİ

26

E-TİCARET

30
E-TİCARETTE “AKILLI ASİSTAN”
 DÖNEMİ BAŞLIYOR!

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞLETMELERİN 
E-TİCARET ÇÖZÜM VE UYGULAMALARINA 
İLGİSİSİ YÜZDE 1400 ARTTI. E-TİCARETE 
ARTAN İLGİ İSE AKILLI ASİSTAN SİSTEMLERİNİ 
ÖN PLANA ÇIAKRIYOR
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Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiri-
len, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki Taarruzi 
İnsansız Hava Aracı (TİHA), Çorlu Hava Meydan 

Komutanlığı’ndaki AKINCI Uçuş ve Eğitim Merke-
zi’ndeki ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. 

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın 
yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 

AKINCI TİHA'nın kesintisiz olarak 1 saat 2 dakika 
havada kaldığı görüldü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlı-
ğınca hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni 
düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe 
konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir 
standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir 
şekilde tekrar satışa sunulabileceğini duyurdu. 
Pekcan, kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin 
Bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından 
belirli bir standarda göre yenilenebileceğine ve 
sertifikalı bir şekilde tekrar satışa sunulabileceği-
ne dikkat çekti.

Facebook'un geçtiğimiz yıllarda duyurduğu ve donanım gücü yeterli olmayan telefonlarda da Facebook kulla-
nılmasını sağlayan Facebook Lite sürümü tariha karışıyor. Hem iOS hem Android sürümü bulunan uygulama 
sayesinde telefonu çok güçlü olmayan kullanıcılar da sosyal medya platformunu kullanabiliyordu. Belli özellik-
leri kısıtlanan Facebook Lite uygulamasının sonu geliyor gibi görünüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakanlığından alınan bilgilere göre araç muayene işlemleri hakkında önemli bir 
karar alındı. Koronavirüs karşıtı gerekli hijyen tedbirleri kapsamında araç muayene işlemlerine erteleme geldi. 3 

Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos’a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz 
konusu süre 30 Eylül’e kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin ambargosu yüzünden Kirin işlemci serisini Eylül ayında sonlandıracağını açıklayan 
Huawei'nin kendi işlemcisini üretmeye başladığı iddia edildi. Çin merkezli yayınların iddialarına göre şirket kendi 
işlemcisini üretmek için şimdiden bir yol haritası belirlemiş durumda. Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisine 
sahip işlemciler geliştirecek. Daha sonra bu değerin 28 nm'ye düşürülmesi bekleniyor.

Motor sporları dünyasının en üstü olarak geçen Formula 1, çok uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor. 
Intercity İstanbul Park içerisinde yapılacak 2020 yarışında seyirciler de olacak. F1 2020 sezonunu takip eden-
lerin yakından bildiği üzere koronavirüs riski nedeniyle yarışlar şimdiye kadar seyircisiz düzenleniyor. Kısa süre 
önce F1 pilotu Sergio Perez koronavirüs testi pozitif çıktığından iki yarışta bulunamamıştı.

AKINCI TİHA'NIN 2. PROTOTİPİ TEST 
UÇUŞLARINI TAMAMLADI 

İKİNCİ EL CEP TELEFONLARINA 
GARANTİ GELİYOR!

FACEBOOK LITE TARİH OLUYOR ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KARAR

HUAWEI KENDİ İŞLEMCİSİNİ GELİŞTİRMEYE BAŞLADI
FORMULA 1 TÜRKİYE’YE GERİ DÖNÜYOR

Ticaret Bakanlığı’nın 'Elektronik Ticarette 
Güven Damgası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ’i bugün itibarıyla 
Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe 

girdi. Kanundaki söz konusu madde, bir mal 
veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapıl-

masını ve tüketicinin mallara ulaşmasını 
engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasak-
lıyor. Bilindiği üzere özellikle koronavirüsün ilk 

yayıldığı dönemlerde bazı ürünlerde fahiş 
fiyat artışları oluşmuştu. 

Dünyanın en popüler sosyal medya platformla-
rından birisi olan Instagram, ülkemizde de yoğun 

olarak kullanılıyor. Ancak her uygulamada olduğu 
gibi Instagram'da da fake hesap dediğimiz gerçek 
olmayan profiller fazlasıyla mevcut. İşte bu duru-
mun önüne geçmek isteyen yetkililer, çok yakın 

bir zaman dilimi içerisinde harekete geçecek. 
Buna göre artık şüpheli hareketleri tespit edilen 
hesaplar takibe alınacak ve sahte olduğu tespit 

edilirse hesap silinecek.

E-TİCARETTE FAHİŞ FİYAT 
DÖNEMİ KAPANIYOR

INSTAGRAM SAHTE HESAPLARI 
TEK TEK SİLECEK
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ANKARA-SİVAS YHT 
HATTINDA TÜNELİN 
UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-

Sivas YHT hattı şantiyelerinde incelemelerde buluna-
rak, “Az kaldı. Biz tünelin ucundaki ışığı gördük. Hedefi-

mize hızla devam ediyoruz.” dedi. 

Ankara Kırıkkale Yolu Şantiyesi’nde çalışmaları inceleyen Bakan 
Karaismailoğlu, çalışmaların 22 adet proje ile hız kesmeden en 
kısa zamanda tamamlanmak üzere devam ettiğini söyledi.

BU İŞ BİTECEK

Vatandaşlara daha yüksek standartlarda hizmet götürmek 
ve yaşam kalitesini arttıracak yeni projeler için çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu gazetecilere 
yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: “Bugün sabah erken 
saatlerde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şanti-
yelerinde incelemelerde bulunduk. Yerköy'deydik, burada da 
çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl bitmeden Anka-
ra ve Sivas'taki tüm Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimizi 
hızlı tren konforu ile tanıştırmış olacağız. Bu yönde çalışma-
ları yerinde inceledik. Şantiye işçisinden mühendisine kadar 
hepsiyle birlikte olduk. Büyük ve öz verili bir çalışma var bu iş 
bitecek inşallah. Yani az kaldı. Biz tünelin ucundaki ışığı gördük. 
Hedefimize hızla devam ediyoruz.”

ADANA-GAZİANTEP VE BURSA-İZMİR YHT ÇALIŞMALARI    
DURMAKSIZIN DEVAM EDİYOR

Ankara-Sivas YHT hattı ile birlikte Sivas’tan İstanbul Halkalı’ya 
hızlı trenle kesintisiz seyahat edilebileceğini, hatta 2023 yılına 
kadar Edirne’ye hızlı trenle gidilebileceğini dile getiren Bakan 
Karaismailoğlu, “Hızlı tren ile ülkemiz bir kaç yıl önce tanışmıştı. 
Bunun konforunu da vatandaşımız biliyor ve vazgeçmiyor artık. 
Ankara - Eskişehir, Ankara-Konya nasıl devam ediyorsa yine 
Konya - Karamana kadar bu iş uzayacak. Adana-Gaziantep ve 
Bursa-İzmir YHT çalışmalarımız da devam ediyor.” diye konuş-
tu.

Demiryolu yatırımlarının önümüzdeki yıllarda değerinin daha iyi 
anlaşılacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 2023 yılında 
3 bin 500 kilometre ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5 bin 500 
kilometre hızlı tren yolu kurmak için çalıştıklarını ifade etti.

Demiryollarının lojistik anlamda çok önemli olduğunu vurgu-
layan Karaismailoğlu, “Yine bizim liman ve organize sanayileri,  
yük taşımacılığı yük lojistiği için ana hatlara bağlayan iltisak 
hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Karada, denizde ve 
havada çok önemli gelişmeler var. İnşallah vatandaşlarımız 
ile çok önemli projeleri buluşturmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL 
KARAİSMAİLOĞLU, ANKARA-SİVAS YHT 

HATTI ŞANTİYELERİNDE İNCELEMELERDE 
BULUNARAK, “TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI 

GÖRDÜK.’’ DEDİ. 
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LG ELECTRONİCS (LG), IFA 2020'DE 
PURICARE™ GİYİLEBİLİR HAVA 
TEMİZLEYİCİ İLE, KİŞİSEL TEMİZ 
HAVA TANIMINA YENİ BİR ANLAM 
KAZANDIRACAK. 

T emiz hava çözümlerinde global lider olan LG, uzun süredir sağlıklı 
ve hijyenik yaşamla ilişkilendiriliyor. LG’nin bu alandaki ünü, şirke-
tin, yeni ve taşınabilir koruma sağlayan, giyilebilir hava temizleyi-

cisi kategorisi oluşturulmasını sağladı. LG PuriCare Giyilebilir Hava Temiz-
leyici, belirli pazarlarda dördüncü çeyrekten itibaren satışa sunulacak.

LG PuriCare Giyilebilir Hava Temizleyici, ev yapımı maskelerin tutarsız 
kalitede olması ve tek kullanımlık maskelerinin yetersiz olması ikilemini 
çözüyor. PuriCare Giyilebilir Hava Temizleme Cihazı, LG’nin ev hava temiz-
leyici ürünlerinde kullanılan filtrelere benzer iki H13 HEPA filtre kullanıyor. 

LG’nin hava temizleme alanındaki en son gelişmelerini kullanan yüksek 
performanslı değiştirilebilir filtreler, PuriCare Wearable’ın hem iç hem de 
dış mekanda taze, temiz hava sağlamasına olanak tanıyor. LG'nin giyile-
bilir hava temizleyicisi, kullanıcıların temiz, filtrelenmiş hava almalarına izin 
veriyor. Solunum Sensörü ayrıca, kullanıcının nefes döngüsünü ve hac-
mini algılıyor ve çift üç hızlı fanı buna göre ayarlıyor. Fanlar, nefes almayı 
zahmetsiz hale getirmek ve hava girişine yardımcı olmak için otomatik 
olarak hızlanıyor, nefes verirken de direnci azaltmak için yavaşlıyor.

Kapsamlı yüz şekli analizine dayalı olarak ergonomik olarak tasarlanan 
Giyilebilir LG PuriCare, burun ve çene çevresindeki hava sızıntısını en aza 
indirmek için kullanıcının yüzüne tam oturuyor. LG PuriCare’in tasarımı, 
üniteyi saatlerce rahat bir şekilde takmayı da mümkün kılıyor. Verimli ve 
hafif 820mAh pil, düşük modda sekiz saate kadar ve yüksek modda iki 
saate kadar çalışma sunuyor. *

Dahası, LG’nin yenilikçi kişisel hava çözümü, kullanımlar arasında hijyeni 
korumaya yardımcı olan bir çantayla birlikte geliyor. Zararlı mikropları 
öldüren UV-LED ışıklarla donatılan türünün tek örneği çanta, maskeyi 
şarj edebiliyor ve en yüksek performans için filtrelerin değiştirilmesi 
gerektiğinde LG ThinQ mobil uygulamasına (Android / iOS) bir bildirim 
gönderiyor. Filtrelerden kulak kayışlarına kadar LG PuriCare Giyilebilir 
Cihazın her bileşeni değiştirilebiliyor ve geri dönüştürülebilir olduğundan, 
aynı zamanda çevreye duyarlı bir çözüm sunuyor.

LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi'nin başkanı Dan Song 
“PuriCare Giyilebilir Hava Temizleme Cihazı, anlamlı sağlık ve hijyen fay-
daları sağlamak üzere tasarlanmış, büyüyen ürün yelpazemizde heyecan 
verici bir ürün olma özelliği taşıyor. Tüketicilerin hayatı daha güvenli ve 
rahat hale getirmenin yollarını aradığı bir zamanda, ölçülebilir değer katan 
çözümler sunabilmemiz önemli” dedi.

LG, IFA 2020 için Eylül ayı boyunca LG PuriCare Giyilebilir Hava Temizleyici 
de dahil en son yeniliklerini içeren sanal bir sergi sunacak. Daha fazla bilgi 
için Http://exhibition.lg.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

LG’DEN GİYİLEBİLİR 
HAVA TEMİZLEYİCİ: 

PURICARE™  
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PANDEMİ İLE 

ROBOTİK 
DÖNEM

HAYATIN HER ALANINDA YAVAŞ YAVAŞ 
YERİNİ ALAN ROBOTLARIN, YENİ 
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI İLE 
BİRLİKTE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANIM 
ALANLARI DA HIZLA GENİŞLİYOR. 

K oronavirüs ile birlikte ülkeler virüsün yayılışını dur-
durmak için insan etkileşimini kısıtlama yoluna 
giderken, robotlar insanlardan boşalan alanları dol-

duruyor. 

Perakende sektöründen eğlenceye kadar hayatın her ala-
nında yavaş yavaş yerini alan robotların yeni koronavirüs 
(Covid-19) salgını ile birlikte sağlık sektöründe kullanım alan-
ları genişliyor. 

Koronavirüs salgını sonrası virüsün insandan insana çok hızlı 
bulaşması sebebiyle zorunlu olarak ilan edilen "sosyal mesa-
fe" kısıtlaması insanların birbirleri arasında mesafe koyması-
na neden olurken, robotlarla insanlar arasındaki mesafeyi ise 
kısaltıyor. 

Koronavirüs öncesi fabrikalardaki üretimden perakende 
sektörüne kadar özellikle ticareti ve ekonomiyi etkileyecek 
alanlarda insanların yerini alacağı konuşulan robotlar şimdi ise 
koronavirüs salgının yoğun görüldüğü ülkelerdeki hastane-
lerde, kamuya açık alanların ilaçlanmasında ve kişiler arasın-
daki sosyal mesafeyi denetlemek için kullanılıyor. 

MÜCADELEDE 
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Robotların kullanımı sadece sağlık sektörü ile kısıtlı kalmazken, 
hizmet robotları evde yalnız kalmak zorunda olanlar için de 
kullanılırken oteller gibi hizmet sektöründe de daha sık kullanıl-
maya başlandı.

ROBOCARE İLE PANDEMİYE YERLİ ÇÖZÜM

Geliştirdiği robotlar ve yenilikçi teknolojilerle küresel ölçekte 
adından söz ettiren Türk şirketi DOF Robotics, geliştirdiği ultra-
viyole dezenfeksiyon robotu RoboCare ile Covid-19 salgınıyla 
zorlu bir mücadele içinde bulunan İtalya gibi ülkelere çözüm 
sunuyor.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, pan-
deminin başlamasıyla beraber birkaç yıl önce üzerinde çalış-
maya başladıkları kendi kendine gidebilen otonom araç (AGV) 
teknolojisine yeniden eğildiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle evden çalışan DOF Robotics ekiplerinin 
daha çok depolama alanında kullanılan AGV araç yazılımını 
sağlık için modifiye ettiğini anlatan Mertcan, "Üç ay içerisinde 
yazılımları ve donanımı tamamlayarak nihai ürün haline getir-
meyi başardık." dedi.

Söz konusu robotun benzerlerinin tüm dünyada geliştirildiğini 
anlatan Mertcan, "Onların gelmiş olduğu teknolojinin üstüne 
bir tık fazlasını koyarak, gerek UVC Led teknolojisini kullanarak 
gerekse xenon tarzı ampullerle birlikte, pandemiyle mücade-
leye yönelik daha nitelikli ürünler geliştirme fırsatımız oldu." 
bilgilerini verdi.

"BAKTERİYİ HIZLICA YOK EDEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP"

Mertcan, dezenfeksiyonu yapılacak alanın daha evvel uzman 
ekip tarafından haritalandırıldığını ve robotun bu haritayı rehber 
edinerek dezenfeksiyonu sağladığını söyledi.

Mertcan şunları kaydetti: "RoboCare kendi kendine tam otonom 
bir şekilde gidebiliyor. Bunun yanı sıra UVC dediğimiz ultraviyole 
C ışınlarını barındıran lambalar var üzerinde. Hem havayı hem 
de yüzeylere yaklaştığında çok kısa bir süre içinde yüzeylerde 
bulunan virüs ve bakterileri hızlı bir şekilde dezenfekte edebilen 
bir yapıya sahip.

Bunun yanında neden otonom cihazlar kullanmak zorundayız? 
Bir tane UVC lambayı ya da Led'i bir yere koysak olmaz mı? 
sorumuzu Mertcan, otonom cihazlar olmadan bunu yapmanın 
zor olacağını belirterek yanıtladı. Çünkü yeterince zamana sahip 
olamıyorsunuz. Özellikle hastaneler için söylemek gerekirse ne 
kadar lamba kullansanız da bütün noktalara teması maalesef 
mümkün olmayacaktır. Yaklaşmanız gerekiyor. Ultraviyole C 
dediğimiz aslında güneşle birlikte gelen ışınlardır. C ışını ozonda 
emilir ve bize ulaşmaz. C insan vücudu için zararlıdır. Biz de bu 
UVC ışınını ortamdaki mikroorganizmaların dezenfeksiyonu için 
kullanıyoruz.

UVC ışını yüzeye iyice yaklaşmışsa ortamda bulunan hem virüs 
hem de bakteriyi hızlıca yok edebilen bir yapıya sahip. Dezen-
feksiyon yüzde 99,9 sağlanabiliyor. Biz bunun bütün testlerini 
yaptırdık."

"DAHA YÜKSEK KALİTELİ LED TEKNOLOJİSİ VADEDİYORUZ"

Mertcan, nihai formuna 1 ay önce kavuşturdukları RoboCare'in 
seri üretimine hızla devam ettiklerini ifade ederek, cihazla ilgili tüm 
Ar-Ge ve mühendislik işlerinin Türkiye’de yapıldığını kaydetti.

Robotun yazılımıyla ilgili çok yoğun çalışmaların yapıldığını anlatan 
Mertcan, "Seri üretimle alakalı yoğun bir süreç içindeyiz. Hem yurt 
dışından gelen parçalarımız var hem yazılımımızla bunların enteg-
rasyonu söz konusu. Ar-Ge'nin tamamı burada yapılıyor. Şu anda 
ayda 30 tane üretim kapasitesine sahip bir şekilde üretimimizi 
sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında geniş bir pazara hitap ettiklerini söyleyen Mertcan, 
Avrupa’nın öne çıkan pazar olduğunu belirtti.

ÜRETİMİN BİR KISMI AHL SERBEST BÖLGE'YE TAŞINACAK

Mustafa Mertcan, RoboCare'i iki model olarak ürettiklerini belirte-
rek, ilk modelin insanlı ortamlarda çalışan ve havayı temizleyen bir 
sistemi bulunduğunu kaydetti.

Bu cihazın üzerindeki cam tabakanın çıkarıldığı versiyonda ise UVC 
ışınların kullanıldığını aktaran Mertcan, bu türdeki cihazların kullanı-
mı esnasında çevrede insan bulunmaması gerektiğini kaydetti.

Mertcan, şu anda Esenyurt Kıraç'ta devam eden üretim ve 
Ar-Ge'nin bir kısmını 2021'de Atatürk Havalimanı Serbest Bölge 
içinde kurulacak 4 bin metrekarelik fabrikalarına taşıyacaklarını da 
anlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin teknoloji konusun-
da iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Pandemiden etkilendik 
ama bu sürecin pek çok bakımdan bize faydası da oldu. 2021 yılı, 

ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin gelişiminin de etkisiyle DOF 
Robotics'in patlama yılı olacak Allah'ın izniyle. Yatırımlarımızı da bu 
doğrultuda devam ettiriyoruz."

NAZBOT-1 VİRÜSE DUR DİYOR

RoboCare’nin yanı sıra ülkemizin çeşitli bölgelerinden de robotik 
mücadeleye ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Nazilli Bele-
diyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 
termal kamerayla ateş ölçümü, ultraviyole ışınlarla dezenfeksiyon 
yapabilen ve yerli yazılıma sahip NAZBOT-1'in tanıtımını yaptı.

NAZBOT-1'in tasarımını yapan makine mühendisi Caner İnceoğlu 
da gazetecilere açıklamasında Kovid-19 ile mücadelede dünya 
genelinde UVC ışınlarından yoğun faydalanıldığını belirtti.

Dünyada benzer uygulamaları geliştirerek yeni ve yüzde 100 yerli 
bir tasarım ortaya koyduklarını aktaran İnceoğlu, "Ateş ölçebilme 
özelliği sayesinde tüm ortamı denetleyebilme ve bulunduğu alan-
da kayıt alabilme özelliğine sahip. Yüz tanımlama özelliğine sahip. 
Engel anında durabilen ve diğer pek çok teknik özelliğe sahip bir 
robot. Dış piyasadan alabileceğimizin yarısından daha az bir mali-
yetle tasarladık. İlerleyen dönemde daha da geliştirip daha estetik 
hale getirmeyi planlıyoruz. Bize destek veren herkese, belediye 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HEMŞİRE ROBOT TOMMY 

Salgının en çok zarar verdiği ülkelerden biri olan İtalya'da sağlık 
personeli de zor günler yaşarken, Tommy isimli hemşire robot 
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doktorlara uzaktan hizmet imkanı tanıyor. Hastaların odalarına 
yerleştirilen Tommy, onlardan sorumlu oluyor. Hastaların dok-
torlara mesaj iletmesini sağlayan dokunmatik bir ekrana sahip 
robotlar, ayrıca birçok hasta verisini diğer personelle paylaşa-
biliyor. 

ROBOTLAR KİMLİK SORUYOR

Tunus'ta koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa 
çıkanlara, robot polisle müdahale ediliyor. Güvenlik güç-
lerinin merkezden yönettiği robot polisler, sokağa çıkma 
yasağına uymayanlara kimlik soruyor. Çin'de ise robot-
lar koronavirüse karşı daha çok kamuya açık alanlarının 
dezenfekte edilmesinde kullanılırken ülkenin bazı şehirle-
rinde el dezenfektanı deposu bulunan robotlar insanlara 
yaklaşarak dezenfektan sıkıyor, bazıları ise insanları ateş-
lerini ölçerek uyarılarda bulunuyor. 

HONG KONG'DA HİZMET ROBOTLARININ SATIŞLARI ARTIYOR

Financial Times'ın kardeş yayın organı Nikkei Asian Review'e 
konuşan İsrailli bir robot şirket yöneticisi Chui Dip-sai, 
Temi isimli robotları ile insanların eve kapandığı ve yakın-

larıyla görüşemediği bu dönemde büyük kolaylık sağladıkla-
rını iddia ediyor. Robot Temi'nin Hong Kong'taki tek dağıtıcısı 
olan Tung Hing Automation'ın Başkanı Roy Lim, 2019'un 
ortalarında robotları ilk satmaya başladıklarında 2-3 günde 
sadece bir sipariş aldıklarını belirtirken koronavirüs salgının 
başlangıcının ardından günde ortalama 3-5 robot siparişi 
aldıklarını söyledi.

Şu anda oluşan talebi karşılayacak robot üretemedikle-
rini sözlerine ekleyen Lim, bakım evleri, hastaneler ve 
okulların insanlar arasındaki etkileşimi azaltmak için hiç 
düşünmeden ürettikleri robotlara başvurduklarını sözleri-
ne ekledi. 

OTELLER DE ROBOT ALIMINA BAŞLADI

Nikkei Asian Review'e konuşan Çinli Yunji Technology firması 
da koronavirüs sonrası otellerin de robot taleplerinde artış 
yaşandığını söyledi. Yunji Technology Başkan Yardımcısı Yang 
Zi, Çin'deki otellerin robotların müşteriler üzerinde sıcak bir 
algı bırakmayacağı için önceleri kullanmadığını ancak koro-
navirüs salgının ardından insanlar arası etkileşimi azaltacağı 
için şimdilerde robot taleplerinin arttığını belirtti.
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COVID-19 DÖNEMİNDE 
BESLENME DAVRANIŞLARIMIZ 
NASIL DEĞİŞTİ?
SABRİ ÜLKER VAKFI’NIN ULUSLARARASI BİR 
ÇALIŞMA KAPSAMINDA COVID-19 DÖNEMİNDE 
TÜKETİCİLERİN GIDAYA OLAN YAKLAŞIMINI 
VE DEĞİŞEN YEME DAVRANIŞLARINI TESPİT 
AMACIYLA TÜRKİYE GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ 
ARAŞTIRMADA GÜÇLÜ BULGULARA ULAŞILDI. 

S abri Ülker Vakfı’nın Akademetre işbirliğiyle Türkiye gene-
lindeki 12 ilde 600 kişiyle online anket yöntemiyle yaptığı 
çalışmada, koronavirüs nedeniyle kısa ve uzun vadedeki 

beslenme alışkanlıklarındaki tüm faktörler için önemli veriler elde 
edildi. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 salgını ekmek tüketi-
minden ara öğün alışkanlıklarına, paket servislerden planlı alışveri-

şe kadar beslenmeyle ilgili pek çok davranışta belli başlı değişiklere 
yol açtı.

Araştırmadan elde edilen veriler özetle şöyle:

ANA BESİN GRUPLARI VE BU BESİNLERİN                                       
SATIŞ KANALLARI DEĞİŞTİ

COVID-19 döneminde temel gıda unsurlarını kendisi satın alan-
ların oranı yüzde 1,2 oranında azaldı. Kamu veya belediye yardım 
kurumlarından temel gıda unsurlarını temin edenlerin oranı ise 
yüzde 1,6 oranında arttı. Taze meyve ve sebzeyi semt pazarın-
dan satın alanların oranında ciddi oranda azalma meydana geldi. 
Ekmek, süt ve peynir gibi taze gıdalar ile taze olmayan gıdaların 
satın alındığı bakkal ve semt pazarı gibi satış noktalarının tercih 
edilme oranlarında ise değişiklik olmadı. İndirim marketlerini ter-
cih edenlerin oranı arttı. E-ticaret sitelerinin kullanımı COVID-19 
öncesine göre arttı. COVID-19 döneminde ekmek, süt ve peynir 
gibi taze ürünlerin satın alınma sıklığı düştü. Taze meyve-sebze, 
et-balık ve taze olmayan gıdalarda ise değişiklik olmadı. 

ARA ÖĞÜN TÜKETİMİ ARTTI, PAKET SERVİS AZALDI

Pandemide evde geçirilen süre artışıyla doğru orantılı olacak şekil-
de tüm öğünlerin evde hazırlanma ve tüketim oranlarında anlamlı 
bir yükseliş göze çarptı. En yüksek artış ise ara öğünlerde oldu. 
COVID-19 öncesi evde ara öğün hazırladığını ve tükettiğini belir-
tenlerin oranı yüzde 17,2 iken, COVID-19 sürecinde bu oran yüzde 
42,5’e yükseldi. Diğer yandan evde öğle yemeği hazırlayıp tüke-
tenlerin oranı da yüzde 75,2’den yüzde 90’a yükseldi. 

Hiç öğün atlamadığını belirtenlerin oranı COVID-19’dan önce yüzde 
46,5 iken, COVID-19 döneminde bu oran yüzde 50,2’ye yüksel-
di. COVID-19 öncesinde her 10 kişiden 5’i evde yemek tüketimi 
için paket servisi yapan yerleri tercih ederken, COVID-19 süreci 
boyunca yalnızca her 10 kişiden yaklaşık 3’ü paket servisi yapan 
yerleri tercih etti. 

DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNE DEVAM 

Koronavirüs döneminde ekmek ve süt tüketim sıklığı anlamlı bir 
şekilde azaldı. COVID-19 öncesi her gün ekmek yediğini söyleyen-
lerin oranı yüzde 48,7 iken, bu oran COVID-19 döneminde yüzde 
43’e düştü. Bu dönemde taze meyve-sebze, çikolata-şeker ve 
pasta-bisküvi, taze et, taze balık tüketim sıklıkları ise arttı. Don-
durulmuş gıdaların, tüketmeye hazır yemeklerin, tüketim sıklıkları 
bu dönemde fazla değişmedi.

DIŞARIDA YEMEYİ BIRAKTIK

Uzaktan çalışmaya bağlı olarak iş yerindeki yemekhanelerde 
yemek yeme sıklığı hayli azaldı. Diğer yandan restoran ve kafe gibi 
yerlerin çoğunlukla kapalı olmasına bağlı olarak bu yerlerde yemek 
yeme sıklığı da düştü. Sokak satıcıları da COVID- 19 döneminde 
daha az tercih edilen yemek yeme noktaları oldu.

GIDA İÇİN DAHA ÇOK PARA HARCANDI, ORGANİK ÜRÜNE İLGİ 
ARTTI

COVID-19 döneminde katılımcıların yüzde 55’inden fazlası yiyecek 
tüketimlerinin ve yiyecek için harcadıkları paranın arttığını belirtti. 
Bu dönemde organik ürün alışverişinin arttığını belirtenlerin oranı 
da yaklaşık yüzde 40 arttı. Ankete katılanların yüzde 48,3’ü, planlı 
market/gıda alışverişinin arttığını ifade etti. Katılımcıların yakla-
şık yarısı, büfe gibi yiyecek satan noktalara gitme sıklıklarının bu 
dönemde azaldığını söyledi. 
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SİBER ZORBALIK UZUN 
SÜREDİR HERKESİN 
GÜNDEMİNDE ANCAK YAPILAN 
SON ARAŞTIRMALARA GÖRE 
GENÇLERE VE ÇOCUKLARA 
YÖNELİK SİBER ZORBALIK 
%70 İLE REKOR DÜZEYDE 
ARTIŞ GÖSTERDİ. 

Y apılan son araştırmalara göre pandemi döneminde genç-
lere ve çocuklara yönelik siber zorbalık, %70 ile rekor 
düzeyde arttı. 

Siber zorbalık, dijital teknolojileri kullanarak başkalarına onları 
kızgın, üzgün veya korkmuş hissettirip zarar vermeye yönelik 
kasıtlı bir girişimdir. Sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, 
oyun platformlarında veya cep telefonlarında gerçekleşebilir. Siber 
zorbalık örnekleri arasında incitici yorumlar, tehditler, söylentiler, 
fotoğraflar ve online yayınlanan veya dolaşıma sokulan videolar 
yer alır. Siber zorbalık, çocukların ve gençlerin bağlandığı her yerde 
olabilir.

SİBER ZORBALIĞIN TÜRLERİ NELERDİR?

Siber zorbalık, ciddi ve uzun süredir devam eden ve birçok farklı 
türü olan sosyal bir sorundur. Alev Akkoyunlu, siber zorbalık türle-
rinden bazılarını şöyle sıralıyor:

. Flamming: Sosyal paylaşım sitelerinde genellikle küfür veya 
başka bir saldırgan dil ile hakaretler yayınlamak.

. Taciz ve takip: Bir kişiye veya bir gruba tekrar tekrar saldırgan ve 
kötü niyetli mesajlar göndermek.

. Aşağılamak: Bir kişi hakkında itibarına veya arkadaşlıklarına 
zarar verecek dedikodu veya söylentiler göndermek veya yayın-
lamak.

. Taklit Etmek: Birinin sosyal medya ya da e-posta hesabına 
girerek başkalarına utanç verici fotoğraf ve mesajlar göndermek 
ya da paylaşmak.

. Dışlamak: Birini, çevrimiçi bir gruptan kasıtlı olarak dışlamak. 
Daha sonra gruptan dışlanan kişi hakkında kötü niyetli yorumlar 
yapmak ve taciz edici söylemlerde bulunmak.

. Siber Taciz: Yoğun taciz ve tehdit içeren, karşı tarafta korku 

yaratan gizli takip ve aşağılama.

.  Maskelemek: Bir zorbanın, birisini anonim olarak taciz 
etmek için sahte bir kimlik oluşturması. Sahte bir kimlik oluş-
turmanın yanı sıra, zorba kurbana kötü niyetli mesajlar gönder-
mek için başka birinin kimliğine de bürünebilir.

ÇOCUKLARI SIBER ZORBALIĞA UĞRAYAN EBEVEYNLER NE 
YAPMALI?

Çocuğunuzu dinleyin: Çocuğunuza, siber zorbalık kurbanı oldu-
ğunda bunun utanılacak bir şey olmadığını hatırlatın.

Çocuğunuza güven verin: Ne olursa olsun onun yanında olaca-
ğınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın.

Çocuğunuzla sosyal medyada da iletişimde kalın: Çocuğunuzu 
sosyal medya hesaplarından takip edin ve arkadaş listenize 
ekleyin. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapla-
rından takip ederek arkadaşlarının gösterdiği aksiyonları da 
izleyebilirsiniz.

Zorbalığı durdurmak için birlikte çalışın: Çocuklarınıza karşı ger-
çekleşen zorbalıkları ve kanıtları kaydedin, ekran görüntüsünü 
alın, ilgili yerlere raporlayın ve zorbayı engelleyin.

Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşun: Konuyla ilgili 
öğretmenlerle ve diğer ebeveynlerle konuşun. Sorunun farkın-
da olmalarını ve endişelerinizi anlamalarını sağlayın.

Durumu takip edin: Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve 
onu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu 
zaman “İyiydi” cevapları olması normal. Takibe devam edin, bu 
duruma karşı homurdansa dahi, olumlu olmaya çalışın ve bunu 
sürdürün.

Zorbalıkla ilgilenen kurumlara danışın: Daha fazla tavsiye için, 
zorbalıkla mücadele eden kuruluşlarla iletişim kurmayı deneyin.

SİBER ZORBALIK 
%70 ARTTI! 
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SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİ 
GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, 
ŞİRKETLER TEKNOLOJİ 
TABANLI OPERASYONLARA 
YÖNELEREK İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARINI KULLANMAYI 
TERCİH EDİYORLAR.

G oogle, Google Meet video konferans ürününde yapılan 
güncellemeler ile yalnızca telefondan fotoğraf çekerek 
ev ödevlerine yardımcı olabilen yeni aracı da dahil olmak 

üzere, online eğitimi kolaylaştırmaya yardımcı olacak bir dizi yeni 
özelliğini duyurdu. 

GOOGLE MEET DAHA ÇOK KULLANICI DESTEĞİ, EYLÜL AYINDA 
AKTİF EDİLECEK 

Google, Meet'in 49 kullanıcıya kadar görüşmeye imkan sağlaya-
cağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre 
bu özellik eylül ayında aktif edilecek. Meet ayrıca, ortak çalışma 
için entegre bir beyaz tahtanın yanı sıra, moderatörler için de yeni 
kontroller kazanacak. Katılımcıların, çıkarıldıktan sonra veya iki kez 
girişi reddedildikten sonra toplantılara katılmaları yasaklanacak. 
Ders bittiğinde tüm katılımcılar için toplantılar sonlandırılabilecek. 
Katılımcılar toplu olarak kabul edilebilecek.

Toplantı sırasında sohbet devre dışı bırakılabilecek ve bir toplantı 
sırasında kimlerin sunum yapabileceği konusunda kısıtlamalar 
getirilebilecek. 

GOOGLE CLASSROOM'DA ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİ 
SINIFLARINA DAVET EDEBİLECEK 

Özellikle salgın döneminde ilgilinin Google Classroom'da olduğunu 
da hatırlatalım. Google Classroom ile öğrenciler, yakında "Clas-
ses" sayfasında nelerin geldiğini, neyin eksik olduğunu ve nasıl 
notlandırıldıklarını görmelerine yardımcı olacak yapılacaklar listesi 
benzeri bir liste bulabilecekler. 

En önemlisi ise öğretmenler, yakın bir zaman sonra öğrencileri 
sınıflarına davet etmek için bir bağlantı paylaşabilecekler. Böyle 
bir özelliğin daha önceden neden aktif olmadığı ise aslında bir 
merak konusu. 

RAPORLAR İLE OLASI İNTİHAL EŞLEŞMELERİNİ                   
GÖRMEK MÜMKÜN 

Google ayrıca Classroom özgünlük raporlarını da güncelliyor. 
Eğitimciler yakında kurs başına beş kez özgünlük raporu çalış-
tırabilecek. G Suite Enterprise for Education müşterileri, sınırsız 
özgünlük raporları almaya devam edecek ve birkaç hafta içinde, 
okullarındaki web sayfaları ve öğrenci gönderimleriyle ilgili olası 
intihal eşleşmelerini görebilecek. Yöneticiler okulun sahip olduğu 
depoyu aktif olarak yönetmek isterlerse, manuel olarak dosya 
ekleyebilecek veya belgeleri doğrudan kaldırabilecekler. 

REKLAM Eğitimciler ayrıca öğrenciler, veliler ve yöneticilerle 
paylaşmak için raporları yazdırabilecek, kaydedebilecek ve indire-
bilecekler. Özgünlük raporları yakında İspanyolca, Portekizce, Nor-
veççe, İsveççe, Endonezce ve İtalyanca da dahil olmak üzere birden 
çok dilde sunulacak. 

ÖDEVLERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK YARDIMI 

Google'ın duyurduğu Meet dışı diğer güncellemeler arasında, 
öğrencilerin telefonlarını kullanarak öğrenmelerine yardımcı olacak 
yeni araçlar da bulunuyor. Örneğin; öğrenciler artık biyoloji, kimya 
gibi konulardaki yaklaşık 100 kavramı Google'da arayarak, ardın-
dan Android ve iOS cihazlarda artırılmış gerçeklikle bu kavramın 
bir modeline bakarak görselleştirebilecekler. Google, öğrencilerin, 
yalnızca Google Lens'i veya Google'ın sahip olduğu eğitim uygula-
ması Socratic'i kullanarak herhangi bir ev ödevi sorunuyla ilgili yardım 
almalarına izin verecek.

GOOGLE’DAN 
ONLINE EĞİTİM 
İÇİN YENİ HİZMETLER

GOOGLE, PANDEMİ 
DÖNEMİNDE TÜM 
DÜNYADA YAYGINLAŞAN 
ONLINE EĞİTİMİ 
KOLAYLAŞTIRMAYA 
YARDIMCI OLACAK BİR 
DİZİ YENİ ÖZELLİĞİNİ 
DUYURDU.
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A raba, insanların günlük ulaşım ihtiyacını karşılayan 
en önemli araçlardan biridir. Hayatı kolaylaştıran 
bu önemli aracın alışı ve satışı, bazılarının tecrübeli 

olduğu kadar birçok kişinin ise yetersiz bilgiye sahip olduğu bir 
konudur. 

Araç alım satımı konusunda bazı önemli noktalar hakkında bilgi 
sahibi olmak, endişeyi ortadan kaldırdığı kadar, dolandırıcılık ve 
araç kaybetme riski gibi faktörlerin önüne de geçmektedir. 

OTO EKSPERTİZ RAPORU İSTEYİN

Araç alım ve satımlarda endişe duyulan konulardan ilki aracın 
daha önceki kazaları ve sorunlarıdır. Satmak isteyen kişi ara-
cın sorunlarını ve kazalarını saklayabilir. Bu sıkça karşılaşılan 
bir durumdur. Dolayısıyla son yıllarda otomobil konusunda 
uzmanlaşan oto ekspertiz şirketlerinin raporu bu gibi durum-
larda oldukça yarar sağlamaktadır. Satıcı tarafta iseniz bir oto 
ekspertiz raporunuzun olması alıcıya güven verecektir.

KAPORA VERİRKEN DİKKAT EDİN

Araç alış ve satımında en çok kullanılan kavramların başında 
yer alan kapora kelimesi, satışlarında karşılıklı güvenin sembolü 
haline gelmiştir. Ancak güven zaman zaman tehlikeliye dönü-
şebilir. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapılma-
ması ve satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı 
gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşılması oldukça 
önemlidir.

ARACIN PLAKALI OLMASI ÖNEMLİ

Plaka, aracın kimliğidir. Plakası olmayan bir araç, büyük prob-
lemlere neden olabilir. Araç satış alımında dikkat edilmesi 
gerekenlerin başında gelen bu konu hakkında oldukça dikkat 
edilmeli, plakası olmayan araçlarda plaka talep edilmeli ve sor-
gulama yapılmalıdır.

ÖDEME ERTELEMELERİNE KANMAYIN

Bir aracın satış işleminde ödeme noterde yapılmalıdır. Noterde 
yapılan işlemler yasal olmayan işlemlerin önüne geçecektir. 
Dolandırıcıların sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında yer 
alan; ödemenin başkası tarafından yapılacağı, ortak bir nok-
tada buluşup satış işleminin gerçekleştirilmesi ve sahte para 
kullanımı gibi durumlara oldukça sık rastlanmaktadır.

ACELEYE GETİRMEYİN, DOĞRU FİYATI BULUN

Araç satım ve alımlarında aceleci davranmak sonrasında 
başınıza iş açabilir. Araç satım ve alımlarında aceleci davranıl-
mamalı, yasal konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Ayrıca 
aracın değeri normal piyasa değerine göre düşük ise biraz daha 
şüpheci davranılmalıdır. Çünkü dolandırıcılar ellerindeki araçları 
değerinin altına çekerek göz boyar ve aceleyle satılmalarını 
sağlarlar.

ARABA
ALIŞ VE SATIŞINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
5 NOKTA

GENERALİ SİGORTA, ARABA ALIŞ 
VE SATIŞINDA GÖZDEN ATLANAN 
VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALARI PAYLAŞTI.
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E-TİCARETTE 
“AKILLI ASİSTAN” 
DÖNEMİ BAŞLIYOR

PANDEMİ SÜRECİNDE 
İŞLETMELERİN 
E-TİCARET ÇÖZÜM VE 
UYGULAMALARINA 
İLGİSİSİ YÜZDE 1400 
ARTTI. E-TİCARETE 
ARTAN İLGİ İSE AKILLI 
ASİSTAN SİSTEMLERİNİ 
ÖN PLANA ÇIAKRIYOR. 

P andemi sürecinde çalışma ve ticaret hayatında 
meydana gelen değişikliklerle beraber en büyük 
yeniliklerden biri de insanların alışveriş alışkanlık-

larında gözlenmeye başladı. Bu süreçte internet üzerinden 
yapılan alışverişin ortalamanın çok çok üzerinde artması ve 
bazı işletmelerin e-ticaretin önemini daha iyi anlaması ile 
bu alana olan talep de yükselmeye devam ediyor. İşletme-
ler de artık satışlarını dijital ortamlara yönlendirme konu-
sunda ortak noktada buluşmaya başladı. 

Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olma-
yan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi 
yılın ilk 5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 
arttı. Bu dönemde e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin 
yüzde 62'si ise doğrudan bu alana yöneldi. Bu kapsamda, 
dijital ajans Webolizma tarafından geliştirilen ‘Akıllı Asistan’ 
sistemi, kullanıcılara kolaylık sağlama amacıyla geliştirildi. 
Sistem, e-ticaret platformunda bir ürüne harcanan bütçe 
ölçüsünde elde edilecek geliri hesaplayarak kişilere daha 
geniş pazar fırsatları sunabilecek.

TEK TUŞLA AKILLI ASİSTAN SİSTEMİ

İlk defa pazarlama tabanlı bir e-ticaret sistemi yazıldığına 
dikkat çeken Webolizma Dijital Reklam Ajansı Başkanı Ecevit 
Saraç, “E-ticaret sitelerinin, pazarlama yapmadan maalesef 
hiçbir anlamı yok. Bu nedenle e-ticarete başlayan firmala-
rın birçoğu, profesyonel destek almadığı için 1 yıl içerisinde 
sitesini kapatıyor. Biz de bunu düşünüp tamamen bu plat-
formlar üzerine kurulmuş bir yapı oluşturacağız. Bu sayede 
pazarlama, satıcı üzerine kurulmuş bir e-ticaret platformu 
olacak.” dedi.

Saraç, “Aynı zamanda sistemin içerisinde Google’ın, 
Facebook’un, Instagram’ın bağlantı yazılımları çalışacak. 
Bunun yanında ‘Akıllı Asistan’ sistemini de kuracağız. Şu an 
ülkemizde bu tarz bir sistem mevcut, ancak bunun yapıla-
bilmesi için kişinin birçok siteye giriş yapması gerekiyor. Biz 
ise bunların hepsini bir araya toplayarak bunu tek bir ekran-
da ve tek bir tuşla yapacağız.” diye konuştu.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ONLINE ALIŞVERİŞ YÜZDE           
33 ARTTI

Küresel salgın sürecinde e-ticaretin ekonomi için önemi 
daha net anlaşıldı. Kimi firmalar bu süreçte e-ticaret site-
lerini güçlendirirken, kimileri ise yeni internet sitesi açtı. Bu 
dönemde e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin yüzde 62'si 
doğrudan bu alana yöneldi. Yapılan anket ve araştırmalar, 
Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 33’ünün koronavirüs önce-
sine göre daha çok online alışveriş yaptığını gösteriyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Deloitte ve Tubisad gibi 
kurumlar 2020 e-ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklanan 
verilere göre, ETBİS’e kayıtlı işletme sayısı 16.202, kayıtlı 
site sayısı ise 21.515 olarak belirlendi. Pazar yerlerinde faa-
liyet gösteren işletme sayısı 57.394 iken hem kendi yerle-
rinde hem de pazar yerlerinde satış yapan işletme sayısı ise 
5.139. Verilere göre ülkemizdeki toplam 68.457 işletme de 
e-ticaret faaliyeti yürütüyor.

DİJİTAL REKLAM OLDUKÇA ÖNEMLİ

E-ticaret sitesinin daha fazla potansiyel müşteriye hitap 
edebilmesinin dijital reklam vermekten geçtiğine dikkat 
çeken Saraç, “E-ticaret, dijital bir platform. Ve bu dijital 
platformda insanların sizin sitenizi bir şekilde bulabilmesi 
gerekiyor, çünkü insanlara ulaşabileceğiniz tek yer burası. 
Kişi ancak ürün ve hizmetlerinin internette dijital reklamla-
rını yaparsa işini satışa dönüştürebilir. Bu nedenle e-ticaret 
yapıyorsanız kesinlikle dijital reklam vermek zorundasınız. 
İnternette ne kadar yer kaplarsanız o kadar başarılı olur-
sunuz. Biz de bu nedenle dijital platform üzerine kurulu bir 
e-ticaret sisteminin ne kadar önemli ve büyük pazar fırsat-
ları sunacağını özellikle vurguluyoruz.” dedi.
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AVRUPA’DA UYGULAMAYA GEÇECEK 
OLAN TİER 5 EMİSYON STANDARTLARI 
DÜZENLEMESİ ÖNCESİNDE TÜRKTRAKTÖR, 
GELİŞTİRDİĞİ VE ÜRETİMİNİ TESİSLERİNDE 
YAPTIĞI YENİ NESİL ÇEVRECİ MOTORLARA 
SAHİP YERLİ ÜRETİM TRAKTÖRLERİNİ 
AVRUPA PAZARINA SUNMAYA BAŞLADI.

T raktör pazarının lider şirketi TürkTraktör, sektöründe 
birçok farklı alanın öncüsü olan çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyor.  

1994 yılından beri motor üreten, geçtiğimiz yıl ise 500 bininci 
motoru banttan indiren TürkTraktör, 

Avrupa’ya ihracatını yaptığı ve Faz 3B emisyon seviyesine sahip 
New Holland T4S ile Case IH FarmallA traktörlerini, şimdi de Avrupa 
Birliği’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Tier 5 emisyon 
standartlarına uygun şekilde geliştirdi. TürkTraktör bu motorlara 
sahip traktörlerin ihracatına da başladı.

TİER 5 MOTORLARIN TASARIMI DA ÜRETİMİ DE TÜRKİYE’DE 
YAPILIYOR

TürkTraktör, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakın zamanda geçişi 
yapılacak olan araçlarda Tier 5 emisyon seviyesine sahip motor-
ların kullanımını zorunlu kılan uygulama öncesinde, Tier 5 emisyon 
standartlarına uygun motor geliştirme sürecini tamamladı.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi’nin Türk mühendislerinden oluşan 
ekipler, Tier 5 motor geliştirme çalışmaları kapsamında tasarım 
ve test süreçlerini tamamladılar. Tüm bu süreçlerin başarıyla 
tamamlanmasının ardından, yeni nesil yerli motorların seri üreti-

TÜRKTRAKTÖR 
ÇEVRECİ TRAKTÖRLERİN 
İHRACATINA BAŞLADI 

mi, Ankara’daki motor üretim tesisinde başladı. Yerli Tier 5 motora 
sahip New Holland ve Case IH markalı traktörler, bu yılın Ağustos 
ayından itibaren Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, 
İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edil-
meye başlandı. 

Aykut Özüner, TürkTraktör’ün tarım makineleri sektöründe bir 
ilke daha imza atarak Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor 
üretmekten mutluluk duyduğun söyledi. TürkTraktör Genel Müdürü 
Aykut Özüner, TürkTraktör olarak pazarda sadece kesintisiz şekil-
de sürdürdükleri liderlik ile değil; aynı zamanda birçok konuda 
‘ilk’lere imzasını atmayı başaran öncü kimlikleriyle de ayrıcalıklı bir 
konumda olduklarını söyledikten sonra, Tier 5 motor kapsamında 
yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi: “Avrupa’da Tier 5 emisyon 
standartları düzenlemesi yakın zamanda uygulamaya geçiyor. 
Mühendislerimizin çalışmaları ile en son teknoloji kullanılarak geliş-
tirilen ve üretimi de tesislerimizde yapılan motorlarımızı geçtiğimiz 
ay üretmeye başladık. 

Tarım sektöründe ilk kez Tier 5 emisyon standartlarına uygun 
motor üretmekten mutluluk duyduk. İlk olarak 10 adet yerli üretim 
Tier 5 motorlara sahip traktörlerimizin ihracatını gerçekleştirdik; 
giderek artan bir trend ile üretimlerimiz ve ihracatımız devam 
ediyor olacak.” 
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ALTYAPI YATIRIMLARINA 
HIZ KESMEDEN DEVAM 

EDEN TÜRKİYE'DE ULAŞIM 
AĞININ EN GÜÇLÜ ÖĞESİ 

OLAN KARAYOLLARINDA 
BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 

27 BİN 470 KİLOMETREYE 
ULAŞTI.

T ürkiye, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken 
ulaşım ağının en güçlü öğesi olan karayollarında bölünmüş 
yol uzunluğu 2020 yılında 27 bin  470 kilometreye ulaştı. 

2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometrelik bölünmüş yol mevcudu, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2020 yılında yapılan 120 
kilometrelik yollarla birlikte toplam 27 bin 470 kilometreye ulaştı. 
Böylece bölünmüş yol uzunluğunda %350 oranında artış gerçekleşti. 

Söz konusu bölünmüş yol ağındaki artış, 2003-2020 yıllarında 21 bin 
369 kilometre olurken, 2020 yılında yapılan inşaatı tamamlanmış 120 
kilometrelik bölünmüş yollarla birlikte, toplamda 27 bin 470 kilome-
treye ulaştı ve böylece 77 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlantısı 
sağlandı. 

TRAFİKTE GEÇEN SÜRE YÜZDE 50 ORANINDA KISALDI

Bölünmüş yollar seyahat sürelerini de kısalttı. Seyahat süresindeki 
kısalmalar sayesinde iş gücünde yaklaşık 11 milyar 494 milyon lira, 
akaryakıtta ise yaklaşık 6 milyar 844 milyon lira olmak üzere yıllık 
toplam yaklaşık 18 milyar 338 milyon liralık katkı sağlandı.Öte yan-

dan, bölünmüş yollar toplam yol ağının yüzde 40'ını oluşturmasına 
rağmen tüm yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 82'sine hizmet 
verdi. Bu yollarla, 40 kilometrelik ortalama hız 88 kilometreye çıktı 
ve bölünmüş yollardan hizmet alan vatandaşların yollarda geçirdiği 
sürede yüzde 50'nin üstünde azaldı. 

Bu sayede zamandan yıllık toplam 306 milyon saatlik kazanım elde 
edilmiş oldu.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI OLDU

Türkiye'nin her bölgesinde yer alan yol çalışmaları bölgesel kal-
kınmaya da doğrudan katkı sağladı. Yurdun her bölgesinde yer alan 
karayolları şantiyeleri binlerce kişi için istidam kapısı oldu.

Bölünmüş yol çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yol çalışmaları için bin 
608 iş yerinde 53 bin 770 çalışan istihdam edildi.

Yol çalışmalarında yer alan 27 bin 540 Karayolları Personeli, 21 bin 
412 Danışmanlık ve Hizmet Alımı çalışanı ile birlikte toplam 102 bin 
722 personel doğrudan istihdam edildi.

TÜRKİYE'NİN 
BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 27 BİN 
KİLOMETREYİ AŞTI
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TÜRKİYE, DENİZ TAŞIMACILIĞI 
YATIRIMLARI İLE BÜYÜYOR

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI 
BAKANLIĞI TEMMUZ 
AYINDA LİMANLARDA 
ELLEÇLENEN YÜK 
MİKTARININ BİR ÖNCEKİ 
YILA GÖRE ARTIŞ 
GÖSTEREREK, YAKLAŞIK 
41 MİLYON TON OLARAK 
GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI.

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı, Temmuz ayında Tür-
kiye’deki limanlarda elleçlenen yük miktarına ilişkin 
açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, tüm dünyayı 

etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen ülkemizde Temmuz 
ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre 
artış göstererek, yaklaşık 41 milyon ton olarak gerçekleştiğini bildir-
di. Türkiye’nin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli değerlen-
dirmek için yaptığı yatırımlar ivmelenerek karşılık bulmaya devam 
ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tüm dünyada salgın sebebi 
ile deniz taşımacılığı ve ticaretinin çok önemli hale geldiği, ekono-
mik, sosyal ve lojistik sıkıntıların baş gösterdiği bu günlerde Tür-
kiye’nin Ulusal Kalkınma Hamlesi ve Bakanlığın Lojistik Master Planı 
doğrultusunda denizcilik sektörüne yaptığı yatırımlar ile büyümeye 
ve güçlenmeye devam ettiğini açıkladı. 

TEMMUZ AYINDA LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI 
YAKLAŞIK 41 MİLYON TON OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama ile Türkiye’deki 

limanlarda Temmuz ayında elleçlenen yük miktarına ilişkin bilgi 
verdi. Yapılan açıklamada, koronavirüs salgınından tüm ulaşım 
modlarında olduğu denizcilik sektörünün de etkilendiği ancak 
sektördeki büyümenin yine de devam ettiği kaydedildi. Temmuz 
ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre artış 
göstererek, 40 milyon 724 bin 644 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. 
Ayrıca açıklamada, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise liman-
larımızda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %2,6 artarak 284 milyon 174 bin 781 ton olarak gerçekleştiği 
de belirtildi.

 DIŞ TİCARET TAŞIMALARI %5,4 ARTTI

Açıklamada, Türkiye’nin 2020 yılı Temmuz ayında limanlarımızda 
gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı 
ayına göre %6,9 artarak 11 milyon 625 bin 844 ton, ithalat amaçlı 
boşaltma miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 artarak 
18 milyon 622 bin 264 ton olarak gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
Bakanlık, 2020 yılı Temmuz ayında limanlarımızda gerçekleştirilen 

dış ticaret taşımalarının bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 artış 
gösterdiğini ve 30 milyon 248 bin 108  ton olduğunu da belirtti.

EN FAZLA ARTIŞ HURDA DEMİR YÜK CİNSİNDE OLDU 

Açılamasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, en fazla artışın hurda 
demir yükünde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: “Temmuz 
ayında, Haziran ayına göre 872 bin 720 tonluk artış ile 2 milyon 275 
bin 692 ton elleçleme yapılan Hurda Demir en fazla artış gösteren 
yük cinsi oldu. Bunu sırasıyla, 524 bin 814 ton artış ile Kok ve Yarı 
Kok Kömürü ve 398 bin 588 ton artış ile Kimyasal Ürünler ve Mal-
zemeler takip etti.” 

DIŞ TİCARETTE EN FAZLA YÜK TAŞIMASI YAPILAN ÜLKE RUSYA

Bakanlık açıklamasına göre, 2020 yılı Temmuz ayında denizyolu ile 
yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 933 bin 818 ton 
ile Rusya ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya ile yapılan taşıma-
ların 470 bin 610 tonu (%12,0’si) Türk bayraklı gemilerle, 3 milyon 463 
bin 208 tonu ise (%88,0’i) yabancı bayraklı gemilerle oldu. 

İHRACATTA İSPANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI

Bakanlık açıklamasında ihracatta İspanya’nın, ithalatta ise Rusya’nın 
ilk sırayı aldığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi: “Denizyo-
lu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile 
gerçekleştiren Türkiye, 2020 yılı temmuz ayında ihracatta en fazla 
yük elleçlemesini İspanya’ya yaptı. 

Temmuz ayında İspanya’ya 1 milyon 85 bin 130 ton yük elleçle-
mesi gerçekleştirdi. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. 2020 yılı tem-
muz ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 
3 milyon 698 bin 28 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda oldu. 
Ayrıca dış ticarete konu olan yüklerin %8,6’sı Türk bayraklı gemiler 
ile -taşındı.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sektör için 
belirlediği hedefler doğrultusunda salgına rağmen denizcilik alanın-
da yaşanan gelişmeler olumlu karşılanırken, önümüzdeki döne-
mde ivmenin daha da yukarılara çıkması bekleniyor.
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL 
KARAİSMAİLOĞLU, SALGIN SÜRECİNDE 
DEMİRYOLUNUN ÖNEMİNİN BİR KAT 
DAHA ANLAŞILDIĞINI BELİRTEREK, 
HEDEFLERİNİN, DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI 
2025 SONRASINDA %20 SEVİYESİNE 
ÇIKARMAK OLDUĞUNU KAYDETTI.

U laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van böl-
gesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lider-
liğinde 2002 yılından bu yana çok sayıda proje yapıldığını 

ve onlarcasının da bittiğini belirterek, şu ana kadar 9 milyar TL 
bedelli proje yapıldığının altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, salgın 
sürecinde demir yolunun öneminin bir kat daha anlaşıldığını belirte-
rek, hedeflerinin, demiryolu taşımacılığını 2025 sonrasında yüzde 
20 seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti. 

VAN’A 9 MİLYAR TL’LİK PROJE YAPILDI

Programında yer alan TCDD Feribot İskele Sahilinde incelemelerde 
de bulunan  Bakan Karaismailoğlu, bakanlığın Van ile ilgili yatırımları 
konusunda gerekli istişarede ve incelemelerde bulunduklarını ifade 
etti. En büyük hedeflerinin devam eden projelerin bir an önce bitiril-
mesi ve Van’ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni projelerin planlamasını 
yapmak olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi: 
“Van bölgesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu 
yana çok sayıda proje yapıldı ve onlarca proje ise bitti. Van’a yaklaşık 
9 milyar TL civarında proje yapıldı. Devam eden pek çok da projemiz 
var. İnşallah vatandaşın yaşam koşullarını rahatlatacak projeleri bir 
bir hizmete alacağız ve yenilerini yapacağız.” 

 DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI KAPASİTEMİZ DAHA DA ARTACAK

Konuşmasında Van için çok önemli olan çevre yolu için de 
görüşmeler yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “İnşallah 
orada da ciddi ilerlemeleri kaydedip Vanlıların hizmetine sunacağız.” 
dedi. 

Van’ın ülkemizin en önemli bölgelerinden bir tanesi olduğunun altını 
çizen Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın değer ve önem 
verdiği bir bölgedir. Şu an Van Gölü kıyısındayız. Türkiye Cumhu-
riyeti Devlet Demiryolları'nın Van feribot iskelesinin bulunduğu yer-
deyiz. Salgın sürecinde demir yollarının önemi biraz daha anlaşıldı. 
Buradaki kapasite iki katına çıktı. İran ile olan ticaret demiryolların-
dan sağlanmaktadır. Ülkemize lojistik anlamında çok büyük değer 
katan bir bölgedir.” ifadelerini kullandı. 

Karaismailoğlu Türkiye’de salgın sonrası demiryolu taşımacılığı 
kapasitesini genişleteceklerine dikkat çekerek, sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Ülkemizde şu an demiryolu taşımacılığı, genel taşıma-
cılık içerisinde yüzde 4’lerdedir. Kısa zamanda bunu yüzde 10’lara 
çıkarmayı, 2025 sonrası da yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz.”

Lojistik olarak en çok önem verdikleri konulardan bir tanesinin 
demiryolu taşımacılığı olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Burası 
da Türkiye ile İran’ın lojistik anlamında bağlantı sağlayan önemli bir 
noktadır. İskele etrafında çevre düzenlemesi başladı. İkinci iskeleyi 
de yapıp aynı anda iki tane feribot yükleme-boşaltma yapabilecek 
şekilde yılsonuna kadar buradaki işlerimizi tamamlayacağız. Burayı 
da kısa sürede daha güzel bir şekilde Vanlıların hizmetine suna-
cağız.” dedi.

DEMİRYOLU 
TAŞIMACILIĞI  
%20 SEVİYESİNE 
ÇIKACAK
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“BU ATIKLAR KOD YAZIYOR” 
PROJESİNE  VODAFONE İŞ 
ORTAKLARINDAN 

T üm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından 
kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen 
Vodafone, Türkiye’de de çevresel ayakizini azaltmaya 

yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vodafone, elektronik atıkların geri 
dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak 
amacıyla başlattığı “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini iş ortaklarının 
katılımıyla bir adım ileriye taşıyor. Şirket bu kapsamda, 7 kurumsal 
iş ortağıyla birlikte 6 ilde 3 bin 700’den fazla çalışanın desteğiyle 
elektronik atık toplayacak. 

Vodafone’un “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine destek verecek iş 
ortakları arasında Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard Enter-
prise, Karel Elektronik, KPMG Türkiye, Mikrolink ve Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi yer alıyor. Katılımcı firmaların İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Antalya ve Bursa’da bulunan ofislerinde çalışanların des-
teğiyle toplanacak elektronik atıklar lisanslı geri dönüşüm firması 
Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülecek. Elde edilen gelirle 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açılacak. Türkiye 
Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” 
projesi kapsamında hayata geçirilecek sınıflar, kodlama öğrenmek 
isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. 

“Herkes için dijital bir gelecek” hedefiyle çalıştıklarını belirten 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları 
söyledi:

“Stratejimizin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirlik oluştu-
ruyor. Teknolojiyi birey, kurum ve toplulukların hayatında pozitif 
farklılık yaratacak şekilde kullanmayı hedefliyor; şimdi ve gele-
cekte herkesi kapsama gayretiyle çalışıyoruz. Bu gayretle, tüm 

dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına 
dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi 
yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı 
salımımızı %50 azaltmayı, tüm şebekemizi %100 yenilenebilir kay-
naklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların %100’ünün geri 
dönüştürülmesini hedefliyoruz.” 

HEDEF, ELEKTRONİK ATIKLARIN %100  GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar elektronik atıkların 
%100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyor. Vodafone Türkiye de 
operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi 
ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı geri 
dönüştürüyor. 

Şirket şebeke kaynaklı elektronik atıkların %85’ini geri 
dönüştürüyor, %14’ünü tekrar kullanıyor. Arızalı veya hasarlı, 
kullanılmayan şebeke ekipmanlarını ikinci el olarak satarak tekrar 
kullanılmasını hedefleyen ikinci el projesi, akıllı telefon kiralama 
hizmeti, cep telefonu değişim kampanyası gibi çalışmalarla döngü-
sel ekonomiye katkı sağlıyor. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI’NA KATKI

“Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesine Vodafone iş ortaklarının verdiği 
destek, UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda “Amaçlar 
İçin Ortaklıklar” olarak ifade edilen ve sürdürülebilir kalkınmanın 
ancak küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhüt ile gerçekleşti-
rilebileceğine dikkat çeken 17. maddeyi de destekliyor. “Bu Atıklar 
Kod Yazıyor” projesi için yapılan kurumlararası güçbirliği, kurumsal 
iş ortaklıklarının da önemine dikkat çekiyor.

VODAFONE, 7 KURUMSAL 
İŞ ORTAĞIYLA BİRLİKTE 

6 İLDE 3 BİN 700’DEN 
FAZLA ÇALIŞANIN 

DESTEĞİYLE TOPLAYACAĞI 
ELEKTRONİK ATIKLARI 
GERİ DÖNÜŞTÜREREK 

TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ 
BÖLGELERİNDE KODLAMA 

SINIFLARI AÇACAK.
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T urkcell mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Tür-
kiye’nin uygulaması BiP, bu bayramda da tedbiri elden 
bırakmayanların gözdesi oldu. Sosyal mesafe sebebiyle 

fiziksel olarak bayramlaşmamaya özen gösterilen bu dönemde 
vatandaşlar, BiP üzerinden ailesi ve sevdikleriyle kutlamalarını 
gerçekleştirdi. Arife günü de dahil olmak üzere dört günlük bay-
ram tatili boyunca BiP uygulamasından yeni bir rekora imza atıldı 
ve 1 milyon dakika görüntülü konuşma gerçekleşti. Ayrıca bu yıl 
da bayramlaşmak için BiP’i tercih edenler, yaklaşık 2 milyar mesaj 
göndererek sevdikleriyle özlem giderdi. BiP kullanıcıları akrabalarla 
çoklu görüntülü görüşmeler gerçekleştirerek toplu bayramlaşma 
geleneğini sürdürdü. BiP’te toplanan aile üyeleri bayram sevincini 
doyasıya yaşadı.  

EN ÇOK BAYRAMIN İLK GÜNÜ KONUŞULDU

31 Temmuz – 3 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler 
toplamda 2 milyar 213 milyon 594 bin 897 dakika konuşurken, 
bunun büyük bir kısmını 528 milyon 331 bin 248 dakika ile bayramın 
birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu 
il, 366 milyon 563 bin 373 dakika ile İstanbul oldu. Bunu sırasıyla 
Ankara, İzmir ve Bursa takip etti. Bu dönem Turkcell’liler yurt dışıyla 
2 milyon 336 bin 604 dakika konuştu. Türkiye’den en çok aranan 
ülkelerin başında; Almanya, Afganistan ve Bulgaristan geldi. En fazla 
çağrı ise Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Turkcell’lilerden 
yapıldı. 

Turkcell’liler ayrıca bayram boyunca yoğun internet kullanımına 
devam etti. Data kullanımı yine rekor kırarak 47 milyon 967 bin 614 
GB’a ulaştı. En çok data tüketilen iller sıralamasında da İstanbul 8 
milyon 71 bin 181 GB ile ilk sırayı alırken; İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, 
Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep ilk 10’u oluşturdu. 

Öte yandan bayram boyunca Dergilik’ten 140 binin üzerinde dergi 
ve 90 binin üzerinde gazete okundu. Yine bayram boyunca 5.7 
milyon aramada UpCall ile isim gösterildi.

BAYRAM COŞKUSU BİP’TE 
YAŞANDI

TEDBİRLİ VATANDAŞLARIN GEÇTİĞİMİZ  BAYRAMDA DA 
SEVDİKLERİYLE BAYRAMLAŞMAK İÇİN TERCİHİ BİP OLDU. 

TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM VE YAŞAM PLATFORMU BİP ÜZERİNDEN 
BAYRAM BOYUNCA 30 MİLYON DAKİKA SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ 

GÖRÜŞME YAPILIRKEN, GÖNDERİLEN MESAJ SAYISI 2 MİLYAR OLDU. 
BU YIL KURBAN BAYRAMI’NDA BİP KULLANIMI GEÇEN SENEYE GÖRE 

YÜZDE 50 ARTTI.
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sabit genişbant ve hızlı internet erişimine talebin çok güçlü olduğunu belir-
ten Önal şöyle konuştu: “Sabit genişbantta abone başına aylık ortalama 
data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 
2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 
178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi.”

“KESİNTİSİZ İLETİŞİMİN HIZINI DA ARTIRDIK”

Önal, “Ülkenin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber 
ağımızla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık. Başlangıç hız 
seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. ‘Sadece merkeze değil her-
kese’ hizmet anlayışıyla Türkiye’nin her bölgesine yaptığımız yatırımların 
karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimi-
zin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.” dedi. 

TOPLAM ABONE SAYISI 48,7 MİLYONA ULAŞTI

Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanan Türk Telekom, toplam abone 
sayısını 48,7 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, yılın ilk 
yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek 
ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi. Sabit 
genişbant ARPU ikinci çeyrekte, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık 
büyümeyle yüzde 14,4 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık 
yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 22,8 milyon olur-
ken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu 
yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi.

T ürkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, 2020’nin ilk 
yarısını rekorlarla kapattı. Yüzde 19 büyüme ile 13,3 milyar TL gelir 
elde eden şirket, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek 

ilk altı aylık gelir büyümesi performansını kaydetti. Türk Telekom’un faiz, 
amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık 
değeri olan 6,2 milyar TL’ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise 46,8 
oldu. 

Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile 
düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1,6 milyar TL net kâr olarak yansıdı. 
Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye yükseldi. 

“HAYATI EVE SIĞDIRDIK”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği 
bir dönemi güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekani-
zmalarımız, 34 bin çalışanımızla yönettiğimiz uzaktan çalışma modelimiz 
ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, başarıyla atlattık. Sabit genişbanttan 
mobile, TV’den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm 
Türkiye’nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık.” dedi.

SABİT GENİŞBANTTA EN GÜÇLÜ ALTI AYLIK NET ABONE            
KZANIMI

Özellikle evde kalma sürelerinin en yoğun olduğu Nisan ve Mayıs aylarında 

2020’NİN İLK ALTI AYINDA 13,3 MİLYAR TL GELİR ELDE EDEN TÜRK 
TELEKOM, İLK ALTI AYLIK DÖNEMLER İÇERİSİNDEKİ EN YÜKSEK 
BÜYÜME PERFORMANSINI KAYDETTİ. HALKA ARZDAN BU YANA EN 
YÜKSEK 6 AYLIK NET KÂRINI KAYDEDEN TÜRK TELEKOM’UN YILIN 
İLK YARISINDAKİ NET KÂRI 1,6 MİLYAR TL’Yİ BULDU. TOPLAM ABONE 
SAYISI DA 48,7 MİLYONA ULAŞTI.

TÜRK TELEKOM’DA 
İLK YARI REKORU
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal



DAHA İYİ BİR GELECEK 
İÇİN SORUMLULUKLARI 
PAYLAŞMALIYIZ
UAWEI TÜRKİYE AR-GE MERKEZİ, VR (SANAL 
GERÇEKLİK) PLATFORMU İÇİN OYUN VE MULTİMEDYA 
ALANLARINDA İKİ YENİ SANAL GERÇEKLİK UYGULA-
MASI GELİŞTİRDİ. ŞİRKETIN TÜRK MÜHENDISLERİ, 5G 
TEKNOLOJİSİYLE YÜKSEK MİKTARDA VERİ AKTARIMINI 
DESTEKLEYEN HUAWEI CLOUD VR MEDIA PLAYER VE VR 
HENTBOL OYUNU UYGULAMALARINI DUYURDU. 

H UAWEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Catherine Chen, HUAWEI Better World zirvesinin üçüncü ve 
son gününde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Dünya 

genelindeki telekomünikasyon regülatörleri, COVID-19 ile ortaya çıkan 
ortak sorunları çözmek ve herkes için daha iyi gelecek yaratmak için 
birlikte çalışmalıdır." dedi.

HUAWEI Better World zirvesinin üçüncü gününde, açılış konuşmasını, 
HUAWEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine 
Chen gerçekleştirdi.

HERKES İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK ORTAK ÇABA GEREKTİRİR

Catherine Chen, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 30 yıl içinde bilgi teknolojileri 
hızla gelişti ve insanların yaşamlarını kolaylaştırdı. COVID-19 salgını ise dijital 
altyapının teknolojik gelişmelere yeterince ayak uyduramadığını ortaya 
koydu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) raporlarına göre, dünya 
nüfusunun yaklaşık yarısı halen internet erişimine veya birçok teknolojik 
imkana sahip değil. Ülkeler genelinde ekonomiler küçüldükçe, hükümetler 
dijitalleşme ile ilgili stratejilere daha fazla ağırlık vermektedir. Bizler daha 
bağlantılı, akıllı ve yenilikçi bir gelecek öngörüyoruz. Bu geleceğin herkes 
için; kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha iyi olmasını sağlamalıyız.”

DAHA İYİ BİR EKONOMİ İÇİN YARATICILIĞIMIZI TEPEDEN TIRNAĞA 
ARTIRMALIYIZ

“Birçok ülke, COVID-19 sürecinde kritik önlemleri başarıyla aldığı için, bazı 

ülkelerdeki ekonomik durum normale dönmeye başladı. Yine bazı ülkeler, 
bilgi teknolojilerinin de ön planda olduğu farklı teşvik planlarını devreye aldı. 
Çin'deki yeni altyapı planı kapsamında, önümüzdeki 5 yılda kullanılmak 
üzere, sadece 5G yatırımı olarak, 140 milyar ABD dolarından fazla kaynak 
ayrıldı. Bu planlamanın, Çin'in dijital ekonomisine 2 trilyon dolardan fazla 
katkı sağlaması ve genel ekonomik durumu da olumlu yönde etkilemesi 
bekleniyor. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği de ekonomik düzelmeye katkıda 
bulunmak amacıyla, 1,1 trilyon Avroluk bir paket açıkladı.”

“Ekonomiyi canlandırmak için tepeden tırnağa yenilenmeye ve daha 
yaratıcı olmaya ihtiyacımız var.” diyen Catherine Chen, sektördeki aktif 
dijital dönüşümle birlikte, bu yöndeki hükümet politikalarını desteklemenin 
tüm sektörlere fayda sağlayacağını ve verimliliği artıracağını da sözlerine 
ekledi.

GELECEĞİN TOHUMLARI PROJESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELE-
CEK İÇİN UMUTLARI YEŞERTİYOR

Hızla büyüyen küresel dijital ekonomi ve bu yöndeki eksiklikler arasında 
oluşan uçurumu konu alan Dünya Bankası raporuna atıfta bulunan Chen, 
“HUAWEI Geleceğin Tohumları programına devam ediyor. Bu program 
2008 yılında başlatılmış ve bugüne kadar 108 ülke ve bölgede, 400'den 
fazla üniversiteden yaklaşık 30.000 öğrenciye fayda sağlamıştır. Dijita-
lleşme, bugün daha fazla endüstri tarafından benimsenmiş bulunuyor. 
Gelecek için ektiğimiz bu tohumlar, ileride Birleşmiş Milletler'in 2030 stra-
tejik kalkınma hedeflerinde, özellikle de iklim değişikliği ile ilgili olan madde-
lerde karar verici konumda yer alacaklar.” dedi.
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HUAWEI Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen


