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Vodafone

YouTube uygulamasında HD video ile test edilmiştir.
4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile 
faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. 4.5G 
aboneliği için ek bir ücret gerekmemektedir ve 3G ile bir fiyatlandırma farkı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi: 4bucakg.com
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TakılaraTakılanlarTel BağlantıNoktası 21,5x27,5cm.indd   1 24/03/2017   15:47

Ahmet Selim
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

İMTİYAZ SAHİBİ
S2 Uluslararası Medya Ltd. Şti. adına 
Temel ÇETİN

Genel Yayın Yönetmeni 
Ahmet SELİM 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Özden YORGANCI

Haber Koordinatörü 
Ahmet UTKU 

Editör
Nagehan AYDIN

Muhabirler 
Âdem EREN, Zeki GÖKTÜRK, Ayşe MELEK, 
Melike BETÜL, Hatice BERRAK, Selin AKGÜN, 
Beril ŞEN, Aytun ÇELEBİ

Görsel Yönetmen  
Mehmet Akif ATASOY

Fotoğraf-Tasarım: 
HOSS AJANS

REKLAM SATIŞ PAZARLAMA
Grup Müdürü  
Hakan ÇETİN 
hakancetin@baglantinoktasi.com.tr

Satış Koordinatörü  
Veli ORDU 
veliordu@hossajans.com

Rezervasyon                                                                                           
T: (0312) 417 14 15  F: (0312) 417 14 94
info@baglantinoktasi.com.tr
info@hossajans.com

İDARİ İŞLER SORUMLUSU
Melike BETÜL 
melikebetul@baglantinoktasi.com.tr

BASKI 
T: (0312) 278 82 00  F: (0312) 278 82 30
Dumat Ofset Baskı Tesisleri Bahçekapı Mah., 
2477 Sokak, No:6 Şaşmaz-Etimesgut/Ankara

YÖNETİM YERİ
Mustafa Kemal Mah. 2079. Sok. Via Green İş 
Merkezi, A Blok Kat: 8 No: 44 
Çankaya /ANKARA
www.baglantinoktasi.com.tr
www.hossajans.com
Tel: (0312) 417 14 15/20

Yayın Türü:
Yerel aylık süreli

ISSN: 130 8-8467

Hesap No: Garanti Bankası 
Meşrutiyet Şubesi 528-6299270

Basım Tarihi: 11.04.2017

/EDİTÖRDEN

TÜRK GİRİŞİMCİLER BAŞARILI 
PROJELERİ İLE FON TOPLUYOR
Yatırım bulamadığınız için üretime geçemiyorsanız, 
Kickstarter, Indiegogo, Rockethub, Crowdfunder gibi 
global kitlesel fonlama sitelerinde (crowdfunding) 
destek arayabilirsiniz.

Girişimleriniz için yatırım bulma imkânlarınız artık çok 
daha fazla… Size gerekli olan tek şey, hedef kitlenizi 
ürünününüz başarısına, gerekliliğine gerçekten 
inandırmak. Eğer böyle bir ürününüz varsa ve yatırım 
bulamadığınız için üretime geçemiyorsanız, Kickstarter, 
Indiegogo, Rockethub, Crowdfunder gibi global kitlesel 
fonlama sitelerinde (crowdfunding) destek 
arayabilirsiniz. 
Kapak haberimizde bu ay, ürünlerine yatırım toplamak 
için global kitlesel fonlama sitelerine başvurup başarılı 
olan Türk girişimcilerin ve ürünlerinin hikayelerini 
okuyacaksınız. Her geçen gün sayısı artan Türk 
girişimcilerinden başarılı isimler size de ilham olabilir. 
Kapak haberimiz dışında Bağlantı Noktası bu ay da dolu 
bir içerikle karşınıza çıkıyor. Sağlık sektörünün 
geleceğine yön verecek 3 boyutlu yazıcıların geldiği 
nokta; kamyonlar için geliştirilen karakutu uygulaması; 
en çok aranan meslek olma yolunda ilerleyen sosyal 
medya uzmanlığı ilk akla gelen ilgi çekici 
dosyalarımızdan...  
Bağlantı Noktası her zamanki gibi ulaştırma ve iletişim 
sektöründeki yenilikleri ilginize sunuyor. Keyifli 
okumalar dileği ile… 
Hoşçakalın. 
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28/İŞ DÜNYASI
Sosyal medyanın giderek 
popüler olmasından sonra 
kurumsal firmalar; sosyal 
hesaplarını, reklam 
kampanyalarını ve son dakika 
duyurularını hızlı bir şekilde 
yönetmek istiyor. Bunun için de 
profesyonel birilerine ihtiyaç var.

30/SAĞLIK
3D printer teknolojisi kullanımı 

gün geçtikçe artıyor. Son 
yıllarda sağlık sektöründe de 

hızla yaygınlaşan 3D yazıcı 
uygulamalarıyla, hastaneler 

bile yakın gelecekte tarih 
olabilir! 3 boyutlu yazıcı 

sayesinde canlı hücrelerin 
kullanıldığı çeşitli insan 

organları tasarlanmaya bile 
başlandı. Araştırmacılar 3D 
bio-yazıcı kartuşu içindeki 

hücre ve benzeri bio-
materyallerle kulak, burun ve 

yüz gibi çeşitli uzuvlar 
yapabiliyor. 

20/GİRİŞİM
Kickstarter, Indiegogo, 

Rockethub, Crowdfunder 
gibi global kitlesel fonlama 
sitelerinde (crowdfunding) 

destek arayan Türk 
projelerin sayısı hızla 

artıyor. Global platformlarda 
dikkat çeken ve başarıya 

ulaşan Türk girişimcilere ait 
projeleri, Arıkovanı gibi Türk 

menşeli kitlesel fonlama 
sitelerinde öne çıkan 

girişimleri projeleri analiz 
ettik. 
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/İÇİNDEKİLER

46/İNOVASYON
Deneyim çağının 
tasarımcıları, 
inovatif ürün 
gruplarıyla 
geleceği 
günümüze taşıyor.

52/OTOMOTİV
Bentley, müşterilerin 

yüksek hızlı endüktif şarj 
teknolojisinden 

faydalanmasını ve uzun 
mesafe sürüşleri için 

gereken menzili sunmayı 
amaçlıyor.

36/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Sosyal medya hiç şüphesiz ünlü 

olmak isteyenlerin yeni 
mecrası… Bu sayede ‘fenomen’ 
olan birçok kişi hayatımıza girdi. 

Bazılarının isimlerini bile 
bilmiyoruz ancak onlar 

aramızdalar ve büyük takipçi 
sayısına sahipler… 
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TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ SEÇİLİYOR
Türkiye’de teknoloji alanında başarı hikâyeleri yaratan kadınları 
ortaya çıkarmak için yola çıkan Microsoft Türkiye’nin bu yıl ikin-
cisini düzenlediği ‘Teknolojinin Kadın Liderleri’ yarışması için 
başvurular başladı. Kadın girişimcilerin 24 Nisan 2017 tarihine 
kadar yarışmanın internet sitesinden başvuruda bulunmaları 
gerekiyor. Teknolojinin Kadın Liderleri yarışması bu yıl Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) yanı sıra Türkiye’nin 
önemli sivil toplum kuruluşlarından Aydın Doğan Vakfı tarafın-
dan da destekleniyor.

ULUSLARARASI ULAŞIM SEKTÖRÜ, İSTANBUL’DA 
BULUŞUYOR
Intertraffic İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol 
Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 90’dan fazla ülkeden ziya-
retçi ve 200 firmanın katılımı ile gerçekleşecek… Intertraffic 
İstanbul 2017’ye, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jan-
darma, Özel İdareler, Belediyeler, Müteahhit, Proje ve Danış-
manlık Firmaları ve ulaştırma alanında faaliyet gösteren tüm 
üreticiler katılacak.
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2016’DA 2 TRİLYONLUK E-FATURA KESİLDİ 
E-Dönüşüm stratejisi kapsamında yürür-
lüğe giren hizmetler, ülke çapında hızla 
yaygınlaşıyor. Yeni yasal düzenlemeler ve 
teknoloji alanındaki gelişmeler, fatura, 
defter ve arşiv gibi iş süreçlerinin dijital 
ortama aktarılmasına imkân sağlıyor. 
E-fatura mükellef sayısı, 2017 yılı başında 62 bini aştı. Kayıtlı mükel-
lef sayısı 1,5 senede 2,5 kat artmış durumda. Yıllık düzenlenen 
e-fatura adedi 170 milyon 673 bin, e-arşiv fatura sayısı ise 1 milya-
ra ulaşmış bulunuyor.

TELEVİZYON İZLEME REKORU KIRDIK 
Medya takip kuruluşu Ajans Press televizyon izleme alışkanlık-
ları üzerine RTÜK’ten derlediği veriler ışığında araştırma gerçek-
leştirdi. Yapılan araştırmaya göre, dünya genelinde günlük 
televizyon izleme oranlarında 330 dakika ile dünya rekoru kırdık. 
Verilere göre, Türk halkının ilk tercihi magazin programları ve 
diziler oldu. İstanbullu izleyicilerin televizyondaki ilk tercihi 
magazin programları oldu. Ankaralı izleyiciler ise dizileri daha çok 
tercih etti. Televizyon izleyicilerinin profilinin çıkarıldığı araştır-
mada kadın izleyiciler sırasıyla bilgi yarışması, dizi, kadın prog-
ramları, reality show ve magazin programlarını ağırlıklı olarak 
izledi. Erkek izleyiciler ise yalnızca tartışma programlarının oldu-
ğu dilimde kadınların önüne geçti. 
Araştırmaya göre, en çok televizyon izleyen ilk 10 ülke şöyle:
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ÇOCUKLAR İNTERNETTE BİR BAŞINA
2016 Tüketici Güvenliği Riskleri Anketi, anne-babaların online dünya 
hakkındaki fikirleri ve ailelerini tehditlerden korurken karşılaştıkları 
zorluklar hakkında bazı gerçekleri ortaya çıkardı. Araştırmaya göre 
Türkiye’deki anne-babaların sadece %46’sı çocuklarının internette 
yaşlarına uygun olmayacak türden içeriklerle karşılaşacağından 
endişeleniyor. Çocuklarının tehlikeli yabancılarla iletişime geçme-
sinden endişelenenlerin oranı %43’ken, siber zorbalık kurbanı ola-
caklarından endişelenenlerin oranı ise %32. 

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ ARTIK İNTERNETTEN 
KOLAYCA ÖDENEBİLİYOR
İstanbul’da iki kıta arasında en kısa yol olarak ulaşımı rahatlatan 
Avrasya Tüneli, sunduğu ileri teknoloji tabanlı hizmetlerle de 
sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor. Avrasya Tüneli’nin geçiş 
ücreti artık www.avrasyatuneli.com adresinden de ödenmeye 
başladı. Sürücüler, HGS ve OGS hesaplarında yeterli bakiye 
olmaması, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dâhil olma-
maları veya ihlalli geçiş yapmaları halinde geçiş ücretini kolayca 
ödeyebiliyor. Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altın-
dan geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya 
Tüneli, kıtalar arası yolculuk süresini 5 dakikaya indirdi.

ACİL SAĞLIK İHTİYACI VE PANİK DURUMUNDA SEVDİKLERİNİZ 
PANİK BUTONU İLE GÜVENDE 
Güvenlik şirketi Pronet, Panik Butonu çözümü sayesinde, kullanıcı-
larını yalnızca hırsızlık tehlikesine karşı değil, acil sağlık ve panik hal-
lerinde de koruma altına alıyor. Panik Butonu ile özellikle yalnız 
yaşayan yaşlılar, kronik hastalığı veya bedensel engeli bulunanlar, 
evdeki günlük hayatlarında daha rahat ve güvende hissediyor. Evin 
her yerine taşınabilen Panik Butonu, tek tuşla Pronet’e sinyal gön-
dererek, ambulans, polis veya itfaiyenin adrese en hızlı şekilde ulaş-
masını sağlıyor. Böylece, yaşlı, hasta ve engelli yakınlarının da 
gözleri arkada kalmıyor.

İLK ONLINE DİZİ OLAN ‘Fİ’, SEYİRCİYLE BULUŞTU 
Doğuş Digital tarafından hayata geçirilen, online televizyon 
kanalı puhutv’nin merakla beklenen ve ana sponsorluğunu 
Vodafone Red’in üstlendiği ilk ücretsiz orijinal içeriği “Fi”, 
izleyici ile buluştu. Türk yazar ve psikolog Azra Sarızeybek 
Kohen’in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinden uyarlanan dizinin 
galası Volkswagen Arena’da puhutv ve Vodafone Red ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. “Fi” dizisinin 18 dakikalık özel bir 
ön gösteriminin ardından “Fi” dizisinin ilk 3 bölümünün 
puhutv’de yayına alınmasıyla renklenen gecede, ülkemizin 
önde gelen reklam veren şirketlerinin üst düzey yöneticile-
ri, iş ve sanat dünyası, televizyon ve yayıncılık sektörünün 
saygın isimleri ve ülkemizde de faaliyet gösteren global dijital 
şirketlerin temsilcileri buluştu. 
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YENİ NESİL MİLLİ YÜK VAGONU TANITILDI
Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, 

demiryolu sektöründe 
sadece taşımacılık 

değil, imalat alanında 
da lokomotif, yolcu 

vagonu, yük vagonu ve 
yan sanayide gelinen 

noktanın önemine 
dikkat çekti.

kilde farkında. Bu mesafe ki, sizin 
bölgenizde sizi lider hale getiriyor. 
Sizin bölgenizde sizi cazibe merke-
zi haline getiriyor. O yüzden 1915 
Çanakkale Köprüsü'nü yaparken 
Türkiye ile beraber olmak istedik 
ama bu bir ilktir, biz Türkiye ile 
beraber burada daha nice projele-
rin içerisinde yer alır, bu coğrafya-
dan, etraftaki coğrafyalara hizmet 
üretmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, 
Türkiye'nin geldiği noktanın en 
iyi göstergelerinden biri... Ekono-
misiyle, kalkınmışlığıyla daha da 
önemlisi hem coğrafyasına hem de 
dünyadaki mazlumlara ve mağdur-

lara sahip çıkmasıyla artık lider 
bir ülkeyiz. Elbette ki, lider ülke-
nin hedefleri olmalı, bu hedefler 
doğrultusunda da emin adımlarla 
yürümeli. Elbette ki dünyayı takip 
eden değil, dünyayla gelişime ayak 
uyduran bir Türkiye olmalı. Bunu 
bilip bu düstur üzerine sorumlusu 
olduğumuz bakanlıkta da ulaştır-
ma altyapılarını, türü hiç önemli 
değil, demiryolu, denizyolu, kara-
yolu, havayolu, haberleşme, ulaştır-
ma altyapılarında geldiğimiz nok-
tada Türkiye'yi dünyanın en önemli 
ülkeleri arasına taşımış olmak bizi 
ziyadesiyle memnun ediyor."

U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Türkiye Demiryolu 
Makinaları Sanayi AŞ. (TÜ-
DEMSAŞ) tarafından üreti-

len "Yeni Nesil Milli Yük Vagonu"nun 
Sivas'taki üretim tesisinde düzenle-
nen tanıtım programına Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte ka-
tıldı. Arslan burada yaptığı konuş-
mada, TÜDEMSAŞ'ın değerli çalışan-
larını saygı ve minnetle alkışladığını 
ve selamladığını dile getirdi.
"Çünkü onların inanması önemliy-
di." diyen Arslan, TÜDEMSAŞ çalı-
şanlarının, 1,5 asırdır bu ülkenin 

Arslan, Türkiye'nin bulunduğu coğ-
rafyanın önemine dikkati çekerek, 
"Avrupa ile Asya arasında köprü ko-
numundaki Türkiye'nin bütün bu 
taşıma türlerini birbirine entegre 
ederek lojistik merkezleriyle entegre 
etmek, böyle bir Türkiye'yi planlamak 
çok önemliydi." dedi. Bakanlık olarak 
2002 yılında planladıkları birçok şeyi 
15 yılda gerçekleştirdiklerini be-
lirten Arslan, bunun yetmeyeceğini 
ifade etti. Bakan Arslan, Türkiye'nin 
bulunduğu coğrafyanın omuzlarına 
yüklediği çok önemli bir sorumluluk 
olduğunun altını çizerek, "Bu sorum-
luluğu yerine getirmek adına hedef-

demiryolları sektörünün geldiği 
noktayı, en çok da TÜDEMSAŞ'ın çı-
kış noktasından bugüne geliş nok-
tasını bilip, bu bayrağı daha yukarı-
ya taşımak adına ortaya koydukları 
gayretin önemine işaret etti. Tüm 
dünyanın, ‘artık kendinden emin ve 
gücüne inanan bambaşka bir Tür-
kiye ile muhatabız’ dediğini vur-
gulayan Arslan, şöyle devam etti: 
"Çok değil, bir hafta önce muhata-
bım Koreli bakanla konuştuğumda 
çok net söylediği bir ifade vardı, 
‘siz farkında olmayabilirsiniz ama 
dünya Türkiye'nin son 15 yıl içinde 
kat ettiği mesafenin çok net bir şe-
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leri büyük koyduk, yetmez diyoruz. 
İnşallah demiryolu sektörü başta ol-
mak üzere bütün sektörlerde ülkemi-
zi çok daha iyi noktalara taşıyacağız." 
diye konuştu. Avrupa'nın 6, dünyanın 
8'inci yüksek hızlı trenine sahip ülke 
olmanın önemli olduğunu vurgulayan 
Arslan, şunları kaydetti: "Demiryolu 
sektöründe sadece taşımacılık değil, 
imalat alanında da lokomotif, yolcu 
vagonu, yük vagonu ve yan sanayi-
de geldiğimiz nokta çok önemli. Bu 
da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. 
Daha da önemlisi 'kara tren gecikir' 
döneminden 'hızlı tren yetişir' döne-
mine adım atmış olmak da önemli. Bu 
konuda emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Bir şeyi daha önemsiyoruz. 
Avrupa ile Asya arasında özellikle 
uluslararası taşımacılıkta en kısa, en 

kestirme, maliyeti en düşük orta kori-
doru oluşturmak ülkemiz için önemli. 
Orta koridorun tamamlayıcısı olarak 
Marmaray'ı yaptık, Bakü-Tiflis-Kars 
bitmek üzere ama sadece bir kori-
doru yapmak sadece Kapıkule'den 
Halkalı'ya gelmek, İstanbul'dan 
Ankara'ya gelmek yetmez dedik."

Ankara-Sivas YHT Projesi
Arslan, Ankara-Sivas arasında hizmet 
verecek yüksek hızlı tren projesi hak-
kında bilgi verdi. Bütün güzergâhta 
çalışmaların devam ettiğini dile geti-
ren Arslan, şunları kaydetti: "İnşallah, 
niyetimiz 2018 sonunda bitirip Sivas-
lıyı yüksek hızlı trenle buluşturmak 
ancak burada kalmayacağız. Sivas-
Erzincan arasının birinci etabının 
ihale sürecini başlattık, Erzincan'a 
da uzatacağız. Orayla da yetinmeyip 
Erzurum, Kars'a kadar götüreceğiz 
çünkü Bakü-Tiflis-Kars ve Marma-
ray o zaman çok daha anlamlı olur. 
Bununla da yetinmeyip Sivas-Elazığ-
Malatya diyerek daha güneye yine 
hızlı treni taşıyacağız çünkü demir 
ağlarla örmek ülkenin her tarafına 
demir yolu yapmaktan geçer. Yine 
Sivas'ı Ankara üzerinden Konya'ya 
bağlamak önemli... Konya'da kalmayıp 
Karaman-Mersin-Adana'ya oradan 
da Gaziantep, Şanlıurfa'ya uzatacağız 
hızlı tren hattını. Yüksek hızlı trenin 

İzmir'e kadar olan kısmının inşaatı 
devam ediyor, Bursa devam ediyor 
ama onunla yetinmeyip Afyonkarahi-
sar üzerinden Antalya'ya, Kırıkkale 
üzerinden Çorum'a, Samsun'a, Erzin-
can üzerinden Karadeniz'e, Trabzon'a 
ülkenin her yerini inşallah hızlı tren-
lerle ördüğümüzde o zaman biz gerçek 
bir demiryolu ağıyla örülmüş ülke ha-
line geleceğiz." Bakan Arslan, sadece 
alt yapının yetmeyeceğini vurgulaya-
rak, sektörde küresel oyuncu olmak, 
dünya ölçeğinde rekabet edebilir hale 
gelmek istediklerini aktardı.

"Önemli mesafeler kat ettik"
Bunun için yerli sanayiyi geliştirme-
nin önemli olduğunu belirten Arslan, 
şöyle devam etti: "Kendi rayımızı geliş-
tirmek adına, kendi araçlarımızı, ken-
di tekerlerimizi üretmek adına önem-
li mesafeler kat ettik. Teker, deyip 
geçmeyin. Demiryollarında bir diğer 
boji (tekerleklerin hareketini sağla-
yan sistem) sistemidir. Gerçekten çok 
önemlidir. Onun için Kardemir'de ken-
di mevcut hatlarımızda kullanmak 
üzere ray ürettik. Onun için araç par-
kımızı modern hale getirdik. Mevcut 
konvansiyonel hatlarımızı hem iyileş-
tirdik, hem elektrikli hale hem sinyalli 
hale getiriyoruz. Yüksek hızlı tren 
işlemecisi olan önemli ülkelerden biri 
haline geldik. Elbette ki, bu bizim için 

Milli yük vagonu, 29,5 
metre uzunluğuyla       

2 vagonluk 
konteyneri tek bir 

vagonda taşıyabilme 
özelliğine sahip.
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çok önemli. Yine demiryolu endüstri-
sini geliştirmek adına Erzincan'da ray 
bağlantı elemanları üretiyoruz, ihraç 
ediyoruz. Adapazarı'nda yüksek hızlı 
tren araçlarını metro araçlarını ürete-
bilecek fabrikayı kurduk. Karabük'te 
hızlı tren raylarını da üretmeye başla-
dık. Kırıkkale'de tekerlek takımlarını 
MKE ile üretiyoruz. Bu konuda değerli 
Bakanımızın Milli Savunma Bakanlığı 
dönemindeki katkısına müteşekkiriz. 
Çankırı'da hızlı tren makas fabrikası-
nı kurduk. Eskişehir'de TÜLOMSAŞ'da 
da yıllardır yeni nesil lokomotif üretip 
ihraç ediyoruz. Milli motorun da üreti-
mine başladık. Milli yüksek hızlı tren 
yapılma süreci önemliydi, konsept ta-
sarımını tamamladık. Daha da önemli-
si bu yollarda yürüyecek araçları imal 
etmeye, bu yollarda kullanacak malze-
meyi yerli olarak üretmeye hatta böl-
gesinde ihracatçı konumuna gelmek 
çok önemliydi. Bunun için demiryolcu-
lar ile birlikte biz artık dünyaya 'evet 
yetinmiyoruz' diyoruz."

Bakan Arslan, 1961 yılında ilk buhar-
lı lokomotif olan Bozkurt’u üreten 
Sivas'ın, bugün bir başka başarıya, bir 
başka iftihar kaynağına imza attığına 
işaret ederek, "O yüzden TÜDEMSAŞ'ı 
tekrar kutluyoruz. Bu imza 3 yıl içe-
risinde atılmış bir imza. 3 yıl sizlere 
uzun gibi gelebilir ama bu sektörler-
de, bu tip üretimlerde 3 yılın çok kısa 
olduğunu bu işin içinde olan biri ola-
rak rahatlıkla söyleyebilirim." şeklin-
de konuştu. 

Milli yük vagonunun avantajları
Milli yük vagonunun avantajlarından 
bahseden Arslan, şu bilgileri verdi: 
"Birincisi, 29,5 metre uzunluğuyla 2 
vagonluk konteyneri tek bir vagonda 
taşıyabilme özelliği çok önemli. Ben-
zer vagonlardan yaklaşık 9,5 ton daha 
hafif olması bir başka önemli özelliği. 
Bu, yüzde 26 daha hafif olması anlamı-
na geliyor. Yine, 25,5 ton boş ağırlığıy-
la Avrupa'daki eş değer vagonlara göre 
4 tondan daha fazla yük taşıma fırsatı 

veriyor. Taşıma kapasitesindeki bu ar-
tış işletmeciye elbette ki yüksek fay-
da avantajı demek. Daranın hafifliği 
nedeniyle de yüzde 15 oranında daha 
fazla yük ya da daha düşük maliyet 
demek. Ülkemizde ilk defa üretilen 3 
adet H tipi boji ve kompakt fren siste-
mi sayesinde yüzde 15 oranında yük 
taşıma maliyeti düşürülmüş durumda. 
Seyir sırasındaki düşük ses seviyesi de 
gürültüden uzak, yine bu yük vagonla-
rımızın işletmecilik anlamındaki bir 
başka avantajı. İki adet vagonun gö-
revini görebilen tek bir adet yeni nesil 
milli yük vagonunun üretim maliyeti 
de yüzde 15 daha düşük. Elbette ki 
aynı zamanda bu, uzun soluklu bakım 
maliyetinin de düşük olması anlamı-
na geliyor. Prototip olarak üretilen 
vagonun kısa bir sürede seri üretimi-
ne geçilmesini ve buradan da inşallah 
ihracatı amaçlıyoruz. TÜDEMSAŞ'ta 
çalışan arkadaşların bir sözü var, de-
diler ki '3 yılda bu aşamaya getirdik, 
üretim aşamasına getirdik ama geldi-
ğimiz nokta yetmez. Bu sene 150 tane 
üretim yapıp hem iç piyasaya hem ih-
racata sunmuş olacağız.' Arkadaşları-
mıza söylüyoruz 150 rakamı önemli, 
150 rakamı büyük ama Sivas'ın he-
defleri, TÜDEMSAŞ'ın hedefleri ve 
ülkemizin hedefleri düşünüldüğünde 
bunun yetersiz olduğunu da burada 
söyleyelim." 

25,5 ton boş ağırlığıyla Avrupa'daki eş değer vagonlara 
göre 4 tondan daha fazla yük taşıma fırsatı veren milli 

yük treni, işletmeciye avantaj sağlayacak.

Yeni Nesil milli yük vagonunun önünde kurdele kesen Arslan ve Yılmaz, incelemelerde bulundu. 
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kullanılan taşınmazlar üzerinde gay-
rimenkul geliştirme, değerlendirme, 
proje yönetimi ve bina yönetimi fa-
aliyetlerinde iş birliği yapılacak. Bu 
faaliyetleri yerine getirmesi için Türk 
Telekom ve PTT ortaklığında bir şir-
ket veya Gayrimenkul Yatırım Ortak-
lığı kurulması da planlanıyor. Bu yolla 
elde edilecek ilave finansal kazanım-
larla, Türk Telekom ve PTT e-ticaret 
ile lojistik gibi alanlarda yeni ortak 
girişimler kuracaklar ve birlikte yeni 
başarılara imza atacaklar. 

Kenan Bozgeyik: Her alanda ivme 
kazandık
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği 
(UPU) İdari Konsey Başkanı Kenan 
Bozgeyik, Türk Telekom ile yürüttük-
leri işbirliklerine bir yenisini daha ek-
lemekten memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek, “İmzaladığımız protokol, 
PTT A.Ş. ve Türk Telekom A.Ş.’nin mu-
tabakatlarıyla gayrimenkul geliştir-
me, değerlendirme, proje yönetimi ve 
bina yönetimi faaliyetlerinde iş birli-
ğinin yanı sıra bu yönde gerçekleşti-
rilecek ortak çalışmaları geliştirmeyi, 
desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaç-
lamaktadır. Bu iş birliğimiz, iki köklü 
kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri-
ne önemli fayda sağlayacaktır.” dedi. 
Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT 
A.Ş.’nin bir dünya markası olma hede-
finde emin adımlarla ilerlediğini kay-
dederek, “Faaliyet gösterdiğimiz her 
alanda gözle görülür bir ivme kazan-
dık. PTT’mizin yeni yapılanma sürecin-
de gayrimenkuller hususu da büyük 
önem arz ediyor. Bu protokol ile gay-

P
osta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş 
(PTT), Türkiye’nin lider iletişim 
ve eğlence teknolojileri şir-
keti Türk Telekom ile, PTTCell 

ile beş yıldır mobil iletişim alanında 
devam eden iş birliklerine bir yenisi-
ni daha ekledi. Türk Telekom ve PTT 
güçlerini bir kez daha birleştirerek, 
sahip oldukları gayrimenkullerin 
günümüz koşullarında en iyi şekilde 
değerlendirilmesi ve finansal kaza-
nım elde edilmesi amacıyla yeni “Gay-
rimenkul Değerleme ve İşbirliği Ön 
Protokolü” imzaladı. 
Ön Protokole göre, Türk Telekom ve 
PTT’ye ait gayrimenkuller ile ortak 

rimenkullerin Şirketimizin ihtiyaç-
larına cevap verebilecek bir şekilde 
ve daha rasyonel değerlendirilmesini 
sağlamış oluyoruz.” diye konuştu. 

Paul Doany: İki şirketin sinerjisi çok iyi 
Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany 
de yaptığı konuşmada PTT ile birlik-
te gerçekleştirecekleri yeni iş birliği 
sayesinde her iki şirketin de büyük 
kazanımlar sağlayacağını belirterek, 
“PTT ile hayata geçireceğimiz yeni iş 
birliğini, iki şirket arasında yıllardır 
devam eden sinerjinin en önemli mey-
velerinden biri olarak görüyoruz. Bu 
iş birliği kapsamında Türkiye’nin en 
köklü kurumlarından biri olan PTT ile 
güçlerimizi birleştirerek, sahibi oldu-
ğumuz gayrimenkullerin en iyi şekilde 
değerlendirilmesinin önünü açacağız. 
Kullanılmayan ortak gayrimenkullerin 
değerlendirilmesi yoluyla elde edece-
ğimiz finansal kazanımlarla, yurtiçi 
ve yurtdışında e-ticaret ile lojistik gibi 
alanlarda PTT ile yeni stratejik ortak-
lıklara imza atacağız.” dedi. 
Doany, Türk Telekom olarak Türkiye 
için durmaksızın çalıştıklarını ifade 
ederek, sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Bugüne kadar yaptığımız yatı-
rımlarla sektörümüze ve ülkemize 
değer katmanın haklı gururunu ya-
şıyoruz. Bu yatırımlarımıza devam 
ederken, PTT ile birlikte sahip oldu-
ğumuz benzersiz bilgi birikimi ve 
tecrübemizi e-ticaret, lojistik gibi 
sektörlere de taşıyacak olmanın he-
yecanı içindeyiz. Bunun yanı sıra, PTT 
ile birlikte önümüzdeki günlerde yur-
tiçi ve yurtdışında birçok yeni ortak 
projeye de imza atmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin en köklü kurumlarından PTT ile Türkiye’nin lider iletişim 
ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom birçok yeni alanda iş 
birliği yapmak için güçlerini birleştirdi. 

TÜRK TELEKOM VE PTT,
KULLANILMAYAN ORTAK GAYRİMENKULLERİ 
YATIRIMA DÖNÜŞTÜRECEK

PTT’DEN ÜCRETSİZ SMS BİLGİLENDİRME HİZMETİ 

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki iş ve 
işlemlerini sürekli geliştirip çeşitlendirerek 
müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı 
ilke edinen Posta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.), vatandaşların 
yüzünü güldürecek yeni bir uygulamaya 
daha imza attı. PTT A.Ş., postaya verilen 
kayıtlı tüm gönderiler için ücretsiz SMS ile 
bilgilendirme hizmeti sunmaya başladı. 7 
Şubat 2017 tarihinde hayata geçirilen 
uygulamada, kayıtlı tüm gönderilerde 
kabul işlemi yapıldığında alıcı cep telefonu 

numarasına, adresine götürüldüğü halde 
teslim edilemeyip PTT işyerinden alınmak 
üzere ihbar bırakılan gönderilerde ise hem 
gönderici hem de alıcı cep telefonu numa-
ralarına ücretsiz SMS gönderilerek bilgi-
lendirmede bulunuluyor. Yurt içine yönelik 
bu hizmet, telefon numaralarının gönderi-
nin kabulünde belirtilmesi halinde gerçek-
leşiyor. Ayrıca, alıcı ve göndericiye ait cep 
telefonu numaralarının tam ve doğru ola-
rak bildirilmesi ve sisteme yazılmasının 
sağlanması gerekiyor.

/PTT
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gerekli fon tutarına ulaşılınca pro-
je hayata geçiriliyor. Bu süre proje-
ye göre değişiyor ancak çoğunlukla 
minimum 30 gün oluyor. Girişimci, 
belirtilen sürede kendisine gereken 
fon miktarına ulaşamaz ise destek-
çilere tutarlar iade ediliyor, proje sa-
hibinden ise herhangi bir ücret alın-
mıyor. Kitlesel fonlama sitelerinin 
en büyüğü ve ilk popüler örneği olan 
Kickstarter’da web sitesine bırakı-
lan projelerin yüzde 25’i ön elemeyi 
geçemiyor. Projeye yatırım yapmak 
isteyenler, online olarak bir dolar bile 
olsa girişimcilere yatırım yapabilme 

C
rowdfunding yani kitlesel 
fonlama yöntemi az sayıda 
kişiden yatırım almak yeri-
ne, internette çok fazla sayı-
da bireyden düşük miktarda 

fona ulaşmayı sağlıyor. Girişimciler 
fon toplamak için kitlesel fonlama 
sitelerinde kampanya başlatıyor, 
projenin gerçekleşmesi için bir bütçe 
ve süre hedefi konuyor. İlgili sitenin 
değerlendirme komitesi, projeyi de-
ğerlendirerek ön elemeyi gerçekleş-
tiriyor. Elemeyi geçen proje, sitede 
kitlelerden kaynak sağlamak üzere 
yayınlanıyor. Belirtilen süre içinde 

şansına sahip. Böylece girişimciler 
çok kısa bir sürede pek çok yatırım-
cıdan sermaye toplayabiliyor. Yani 
aslında bu kitlesel fonlama siteleri 
pek çok girişimcinin hayalini gerçeğe 
dönüştürebilecek bir güce sahip.
Eğer gerçekten iyi, sürdürülebilir, 
üretimi yapılabilir ve hedef kitlesine 
fayda sağlayacak bir projeniz varsa, 
kitlesel fonlama siteleri aracılığıyla 
hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsi-
niz. Bu noktadan yola çıkarak global 
arenada başarıya ulaşan Türk giri-
şimcilerin projelerine göz atmanın 
tam zamanı…

Kickstarter, Indiegogo, 
Rockethub, Crowdfunder gibi 
global kitlesel fonlama sitelerinde 
(crowdfunding) destek arayan 
Türk projelerin sayısı hızla artıyor. 
Global platformlarda dikkat 
çeken ve başarıya ulaşan Türk 
girişimcilere ait projeleri, 
Arıkovanı gibi Türk menşeli 
kitlesel fonlama sitelerinde öne 
çıkan girişimleri analiz ettik. 
 YAZI SELİN AKGÜN
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Bioserie markasının kurucusu 
Kaya Kaplancalı

MONUMENT’TEN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ 

DEPOLAMA CİHAZI 
Monument, yapay zekâ destekli depolama cihazı için 
Kickstarter’da başlattığı kampanyada 703 bin dolar fon 
topladı. Monument bu başarısıyla Kickstarter’da en çok 
fon toplayan Türk girişimi olma unvanını aldı. Fotoğraf ve 
videolarınız için güvenlik ve gizlilik öncelikli bir depolama 
cihazı olarak yola çıkan Monument, Kickstarter kampan-
yasından önce ciddi bir ye-
nilenme sürecinden geçti. 
Yapay zekâ desteği ekleyen 
girişim, çalışan prototipi 
için tasarımını da yenile-
yerek kampanya için hazır 
hale gelmişti. Kickstarter 
kampanyasına prototip 
geliştirme süreciyle başla-
dıklarını söyleyen Ercan Er-
ciyes, bugün üçüncü proto-
tipleriyle kampanyada yer 
aldıklarını belirtti. Erciyes, 
bu girişimi hakkında ise şu 
açıklamada bulundu: “Cihaz 
tarafında disk üreticileri 
saklama kapasitesini artırmak dışında bir ilerleme göster-
medi. Monument yapay zekâ desteğini bu cihazlara kazan-
dıran ilk çözüm. Cihazın üzerinde çalışan ve kendi geliştir-
diğimiz yapay zekâ algoritmaları, resimlerinizi otomatik 
olarak cep telefonunuzdan ve fotoğraf makinalarından 
çekiyor. Sonra da bunları sadece yere, zamana, fotoğraf 
makinasının tipine değil, aynı zamanda yüz tanıma özelliği 
sayesinde resmin içindeki kişilere ve resmin içeriğine göre 
kategorilendiriyor.”
Fon topladığı site: Kickstarter
Topladığı miktar: 703 bin dolar

MIOPS MOBILE 
FOTOĞRAF MAKİNESİ KUMANDASI

MIOPS MOBILE adlı yeni projesiyle Kickstarter’a hızlı 
başlangıç yapan MIOPS, 50 bin dolar fon hedefine kısa 
sürede ulaştı. MIOPS, tasarlayıp geliştirdiği inovatif 
ürünlerle, fotoğrafçılık ve video sektöründeki kullanıcı-
ların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bir Türk Ar-Ge 
firması olarak öne çıkıyor. MIOPS markasının sahibi ise 
2013 yılında Onur Çelik, Erkan Yiğiter ve Ali Emir Bay-
raktar ortaklığında kurulan Eron Elektronik. 2014 yılın-
da ilk Kickstarter projesi MIOPS Smart ile dünya çapında 
adını duyuran girişim, bu projeyle 377 bin dolar destek 
topladı. Profesyonel fotoğraf makinelerinin çekim sıra-
sında uzaktan kısmi kontrolünü sağlayan MIOPS Smart, 
öncelikli olarak ABD, Avrupa ve Avustralya’yı hedefle-
yen bir üründü. Geçen iki yıllık sürede 5 bin adet MIOPS 
Smart satışı yapan  girişim bu sürede, 1.7 milyon TL’lik ih-
racat rakamına ulaştı. MIOPS Smart’ın başarısını izleyen 
MIOPS MOBILE ise bu ürüne göre çok daha gelişmiş bir fo-
toğraf makinesi kumandası… Makinenize monte edilen 
mini bir kumanda görünümündeki aygıt, akıllı telefonu-
nuzla Bluetooth üzerinden bağlantı kurarak, kameranızla 
farklı modlarda ya da senaryosunu sizin oluşturduğunuz 
bir modda çekim yapmanızı sağlıyor. 
Fon topladığı site: Kickstarter
Topladığı miktar: 377 bin dolar

KOD YAZMAYI ÖĞRETEN OYUN KONSOLU: 

2048 

Koç Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği Bölümü’nü 
tamamladıktan sonra Cranfield Üniversitesi’nde Otomo-
tiv Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmak üzere 
İngiltere’ye taşınan Cem Eltutar, aslında bir yazılımcı de-
ğil, klasik otomobil tutkunu. Eltutar, bu alandaki eğitimine 
Royal College of Art’da Otomobil Dizayn Tarihi Bölümü’nde 
doktora yaparak devam ediyor. Diğer taraftan üniversite-
nin ilk yıllarından itibaren programlamaya ilgi duyduğunu 
söyleyen Eltutar, kendisi gibi doğrudan bu işin içinde olma-
yanların da kodlamayı bilmesi gerektiğine inanıyor. Tek ba-
şına kurduğu Creoqode’un ilk ürünü 2048, bu motivasyonun 
bir ürünü... Yaklaşık bir sene süren geliştirme aşamasında 
4 adet prototip üretilen 2048’in adı, bu oyun konsolu için 
kullanılan ekrandan geliyor. Alışık olduklarımızdan farklı 
olarak bu ekran 64 x 32’lik bir matris şeklinde dizilmiş 2048 
tane LED çipten oluşuyor. Bu ekran sayesinde ileri program-
lama bilgisine sahip olmadan kendi video oyunlarınızı yap-
manız mümkün. 2048’le çalışırken kullanıyor olacağınız üç 
değişken var: Herhangi bir LED çipin koordinatları, rengi, ve 
ne süre boyunca açık kalacağı… Bu sayede programlamayla 
ilk kez tanışanlar bile çok kısa sürede kendi oyunlarını ya-

ratabiliyor. 2048 hem yeni başlayanlar hem de ileri seviye 
programlama bilenler için eğlenceli bir platform. Geliştirme 
aşamasında yatırım almayan 2048, üretim aşaması için ge-
rekli fonu Kickstarter’da topladı. 20 bin İngiliz sterlini he-
defiyle yola çıkan 2048, 21 Temmuz 2016’da kapanan kam-
panyasında, 22 bin sterlinden fazla destek aldı. Creoqode, 
2048’i yalnızca bireysel kullanıcılara değil, okullar ve diğer 
eğitim kurumlarına da paket olarak sunmayı planlıyor.
Fon topladığı site: Kickstarter
Topladığı miktar: 22 bin sterlin
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3D YAZICI KALEM MARKASI 

LIX PEN 
3D yazıcı kalem alanında bir eksiklik görerek Lix Pen mar-
kasını yaratan Lix Pen kurucu ortakları İsmail Baran ve 
Anton Sruvorov, projelerine Ağustos 2013’te start verdi. O 

yıllarda piyasadaki Ameri-
kalı rakiplerinin bir ürünü 
olduğunu ama bu ürünün 
kaba ve kullanışsız bir ürün 
olduğunu belirten İsmail Ba-
ran, “Yapmamız gereken çok 
netti. Bu ürünü nasıl daha 
estetik ve kullanışlı hale ge-
tirebileceğimize yönelik bir 
sürece girdik. Tasarım süre-
cinde gerçek bir kurşun ka-
lem görünümünü muhafaza 
etmeyi hedefledik. Lix Pen 
ile bir mimar, herhangi bir 
3D program kullanmadan, 

fikrini başkalarına kolayca canlandırarak anlatabiliyor. Ya 
da bir ressam tablonun dışına çıkarak daha da ilginç eserlere 
imza atabiliyor.” yorumunda bulunuyor. Kitlesel fonlama site-
si Kickstarter’a Mayıs 2014 sonunda katılan Lix Pen, büyük 
bir başarıya ulaşarak 1.2 milyon dolar fon topladı. Lix Pen, 15 
santimetre uzunluğa ve 1.5 santimetre kalınlığa sahip.
Fon topladığı site: Kickstarter
Topladığı miktar: 1,2 milyon dolar

Lix Pen Kurucu Ortağı 
İsmail Baran

ÇEVRECİ, ESTETİK VE ÖZGÜN 

AYAKKABI BAĞCIKLARI
Türkiye’nin ayakkabı bağcığı üretme kapasitesi açısın-
dan dünyada üçüncü sırada yer aldığını biliyor muydunuz? 
Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyel nedense bugün ka-
dar hiç değerlendirilmemiş. Bir başka önemli nokta daha 
var. Bugüne kadar dünyada hiçbir marka yalnızca ayakka-
bı bağcığı üretmeye odaklanmamış. Ama bu boşluğu görüp 
fırsata dönüştüren, üstelik bu fırsata çevreci bir sorumluluk 
da ekleyen bir Türk markası var. Aslında ayakkabılarımız, 

giyeceklerimiz arasında en 
yüksek karbon salınımı ya-
pan ürün olarak karşımıza 
çıkıyor. Tek bir ayakkabının 
sebep olduğu karbon salımı 
yaklaşık 14 kg. Yani bir haf-
ta boyunca açık kalan 100 
watt’lık bir ampulün yarat-
tığı karbon emisyonuna eşit. 
Dünya çapında her yıl yakla-
şık 25 milyar ayakkabı satıl-
dığını hesap ettiğimizde, cid-
di bir çevresel tehditle karşı 
karşıya olduğumuz ortaya 
çıkıyor. UNDO Labs, bu eko-

lojik tahribata çevreci ayakkabı bağcıkları Undo Laces ile 
engel olmayı amaçlıyor. Kickstarter’da da duyurusu yapılan 
Undo Laces, bağcıkların uçlarında yer alan ve patenti alınan 
mıknatıslı kilit sistemi nedeniyle son derece özgün bir tasa-
rıma sahip. UNDO Labs Kurucu Ortağı Sina Afra, “UNDO Labs 
olarak ana hedefimiz ve misyonumuz, üretim aşamalarında 
doğaya zarar veren ürünlerin yarattığı çevresel tahribatın 
ve yüksek miktarlardaki karbon ayak izinin, UNDO Labs ça-
tısı altında çıkacak ürünlerle azaltılması.” diyor.

UNDO Labs Kurucu Ortağı 
Sina Afra

BİYOPLASTİKTEN ÜRETİLMİŞ OYUNCAK MARKASI: 

BIOSERIE
Şimdi sırada 2009’da Hong Kong’da temelleri atılan bir mar-
ka var. Tüketicilere ve çevreye zarar vermeyen, dünyanın 
ilk kez test edilip onaylanmış, sertifikalanmış yüzde 100 bi-
yolojik bazlı biyoplastik bebek oyuncaklarını üreten Biose-
rie markasının kurucusu Kaya Kaplancalı, markayı 2010’da 
tescil ettiklerini söylüyor. Bioserie’nin kitlesel fonlama sitesi 
Indiegogo’daki duyurusu ise 
13 Mayıs 2014’te yapıldı. Fon-
lama süreci ise 12 Temmuz 
2014’te sona erdi. 88 bin do-
lar fon toplamayı hedefleyen 
marka 32 bin 506 dolar fon 
toplayabildi. Bu oyuncakların 
en önemli özelliği ise petrol 
türevli kimyasal ve plastik-
ler içermemesi… Kullanılan 
biyoplastik hammadde ise ta-
mamen yenilenebilir bitkisel 
kaynaklardan elde ediliyor. 
Geri dönüştürülmüş (recy-
cled) plastiklerden üretilen 
veya içine bir miktar biyoplastik katılmış petrol bazlı plastik-
lerden üretilmiş oyuncaklar yeni yeni başlayan bir trend olsa 
da dünyada Bioserie’den başka sertifika ile ispatlı, yüzde 100 
biyolojik bazlı, biyoplastikten üretilmiş oyuncaklar sunan bir 
marka yok. Kaya Kaplancalı, “Sertifikamızı Amerikan Tarım 
Bakanlığı (USDA) veriyor. Geliştirdiğimiz biyoplastik üretim 
teknolojimiz 2013’te Almanya’da ve ABD’de biyoplastik ino-
vasyon ödüllerine aday gösterildi. Rattle (bebek çıngırağı) 
ürünümüz bu yıl Haziran ayında ABD’de oyuncak konusunda 
tanınmış Dr. Toy (drtoy.com) sitesi tarafından 2015’in en iyi 
çevreci oyuncaklarından biri seçilerek ‘Best Green Toys 2015’ 
ödülü aldı.” diyor.
Fon topladığı site: Indiegogo
Topladığı miktar: 32 bin 506 dolar

Bioserie markasının kurucusu 
Kaya Kaplancalı

DENEYİM ARAMA MOTORU 

YOURBOT 
Botego’nun kurucusu Ekim Nazım Kaya’nın start verdiği Yo-
urbot projesi, bu dünyada elde ettiğiniz deneyimleri, konu 
başlıkları halinde soru-cevaplara dökme temeline dayanı-
yor. Ekim Nazım Kaya, bu projeyle nasıl fark yarattıkları 
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Teknolojimiz, sorulara ya-
nıt veren bir yazılımla, bu deneyimleri keşfedilebilir kılıyor. 
Ve kurulan vakıf da, bu ve-
ritabanını sonraki nesillere 
aktarma işlevini üstleniyor. 
Böylece, torununuzun toru-
nunun sizinle etkileşim kur-
ma olanağı olacak. Yourbot, 
Princeton Üniversitesi’nden 
psikologların desteğiyle 
geliştirilen bir proje. Proje 
yalnızca nesiller arası etki-
leşimi sağlamakla kalmıyor. 
İnsanlığın ortak aklını da bir 
veritabanına aktarmış olu-
yoruz. Örneğin ‘pazarlık’ de-
diğinizde 20 ülkeden, 5 bin 
200 insanın, ‘aşk’ dediğiniz-
de 55 ülkeden, 80 bin insanın deneyimlerine ulaşabildiğiniz 
bir ‘deneyim arama motoru’nu düşünün. Her dilde, her kül-
türde, tüm insanlığın deneyimini kullanıma açıyoruz.” Your-
bot projesinin Kickstarter’daki duyurusu ise Eylül 2014’te 
yapılmıştı.
Fon topladığı site: Kickstarter

Botego’nun kurucusu 
Ekim Nazım Kaya
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JANI 
AKILLI TELEFON UYGULAMASI

Akıllı telefon uygulamasıyla kapıları açan Jani adlı bir 
ürün geliştiren Arbatros Bilişim Teknolojileri, bireylerin 
yaşamını kolaylaştıran ve mevcut sistemlerden daha gü-
venli bir sistem tasarlamak için yola çıktı. Eylül 2014’te 
start verilen bu projenin ardından Arbatros Bilişim 
Teknolojileri’nin kurucu ortakları Serhat Alyurt, Onur Kılıç 
ve Ar-Ge sorumlusu Deniz Can, bu projelerine fon toplamak 
amacıyla Mart 2015’te kitlesel fonlama sitesi Indiegogo’ya 
başvurdu. Indiegogo’da yer aldıktan sonra pek çok iş birliği 
teklifi alan ekip, Jani’yi iyileştirme çalışmalarına devam 
ediyor. Jani, akıllı telefon uygulamasıyla apartman kapısı, 
turnike, bariyer,  garaj kapısı gibi elektrikli kapıları açıyor. 
Ürünün tüketicilere sunduğu en önemli avantaj ise güvenli 
olması… Anahtarlı sistemlerde birine anahtar verdiğiniz-
de onun çoğaltılmaması için yapabileceğiniz bir şey yok. 
Bu bir güvenlik zafiyeti doğuruyor. Jani ile bu tehlikenin 
de önüne geçilmiş oluyor. Sistemde tamamen kontrol sizin 
elinizde ve internet üzerinden telefon rehberinizdeki her-
hangi birine anahtar gönderebiliyorsunuz. 
Fon aldığı site: Indiegogo

Arbatros Bilişim Teknolojileri’nin kurucu ortakları Serhat Alyurt, 
Onur Kılıç ve Ar-Ge sorumlusu Deniz Can.

OYUNU BİR HİKÂYE ANLATMA ARACI 
OLARAK KURGULAYAN 

MONOCHROMA
Şimdi sırada sinematik bir puzzle oyunu olarak öne çıkan 
Monochroma var. Monochroma’nın geliştirilmesi sürecine 
2011’de başladıklarını söyleyen Nowhere Studios Kurucu-
su ve Yapımcısı Burak Tezateşer, Monochroma’nın kitle-
sel fonlama sitesi Kickstarter’daki duyurusunun Temmuz 
2013’te yapıldığını ve kampanyanın sona erdiği Ağustos 
2013’te 84 bin dolar fon toplandığını belirtiyor. Monoch-

roma ile bireylere farklı 
bir deneyim sunmayı ve bir 
hikâye anlatmayı hedefle-
diklerini dile getiren Tezate-
şer, “Toplumsal ilgili yapmak 
istediğimiz eleştirileri bir 
oyun aracılığıyla yaparak 
hem oyunu bir hikâye anlatı 
aracı olarak kabul ettirebil-
mek hem de dikkat çekmek 
istedik. Monochroma'nın 
hikâyesinin, oyunculara bir-
takım mesajları var ama ya-
ratıcı eğlence sektörü altın-
da yer alan herhangi bir film, 

müzik, tiyatro oyunu, kitap gibi çevreye bir fayda sunmuyor. 
Tüketicisini eğlendirmeyi, düşündürmeyi ya da bir şeyler 
hissettirebilmeyi amaçlıyor. Kickstarter'da yer almanın en 
büyük faydası ise oyunun satışa çıkmadan bir farkındalık 
yaratması oldu. Monochroma dijital bir ürün olarak sonsuz 
adet üretildi denebilir.” diyor.
Fon topladığı site: Kickstarter
Topladığı miktar: 84 bin dolar

Nowhere Studios Kurucusu ve 
Yapımcısı Burak Tezateşer
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Girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan edinme-
sini sağlayan Türk menşeli bir kitlesel fonlama platformu olarak öne çıkan Arıkovanı’nda en dikkat çeken 5 girişimi sayfalarımıza taşıdık.

WeWalk: Görme engelliler için tasarlanan akıl-
lı bir baston olarak öne çıkan WeWalk, hedef 
kitlesini göğüs ve baş hizasında önüne çıkabi-
lecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engeller konu-
sunda uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna 
bağlandığında, telefon ekranını simüle ederek, 
telefonu kontrol etme imkanı sunuyor. Wewalk, 
289 bin 971 TL fon topladı.

Hücrebaz: Hücrebaz; mobil telefon haberleş-
mesine altyapı sağlayan istasyonların planla-
ma ve kurulum stratejilerini anlatmayı ve bunu 
her yaşa yönelik eğlenceli bir kutu oyunu hali-
ne getirmeyi hedefliyor. Oyun, 8 yaş üzerinde-
ki tüm çocuk ve gençlerle birlikte yaş sınırı 
koymadan tüm kutu oyunuseverleri masa 
başına toplayarak hem eğlenceli vakit geçirt-
meyi hem de mobil telefon iletişim ağının ve 
mobil operatörlerin çalışma prensiplerini en 
basit haliyle herkese tanıtmayı amaçlıyor. 
Hücrebaz, 135 bin 981 TL fon topladı.

Alya 3D Yazıcı: Alya, çocukların yaratıcılıklarını 
körüklemek, üç boyutlu düşünme yetenekle-
rini geliştirmek ve teknolojiyi üretmelerine 
destek olmak için tasarlanmış bir üç boyutlu 
yazıcı olarak öne çıkıyor. Alya 3-D Yazıcı, 
çocukların teknolojiyi tüketici olarak değil, üre-
tici olarak kullanmalarını sağlıyor. Çocukların 
zihnindeki yaratıcı fikirler ve sıra dışı tasarımlar 
form kazanarak hayata geçiyor. Alya 3D Yazıcı, 
143 bin 60 TL fon topladı.

İnvidyo: İnvidyo, yeni bebek sahibi olmuş aile-
ler için özel olarak geliştiren akıllı bebek ve 
bakıcı izleme servisi olarak dikkat çekiyor. Hiç-
bir teknik bilgi gerektirmeden kolayca kurulan 
kamerası ile bebeğinizi istediğiniz zaman cep 
telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan takip 
edebilmenizi sağlıyor. İnvidyo, 100 bin 156 TL 
fon topladı.

Makey 2.0:  Makey, birbirine mıknatıslar ile 
bağlanan ve her biri belirli bir elektronik işlevi 
yerine getiren yapı bloğu kütüphanesi... Kütüp-
hanede altı farklı kategori yani altı farklı renk 
altında toplanmış 95+ modül bulunuyor. Yap-
mak istediğiniz proje doğrultusunda farklı 
blokları birleştirerek farklı işlevlere sahip 
robotlar, araçlar ve projeler geliştirebilirsiniz. 
Makey 2.0, 267 bin 272 TL fon topladı.

TÜRK KİTLESEL FONLAMA PLATFORMU ARIKOVANI’NIN İNOVATİF GİRİŞİMLERİ
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GELECEĞİN MESLEĞİ: 
SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI
Sosyal medyanın giderek popüler olmasından sonra kurumsal 

firmalar; sosyal hesaplarını, reklam kampanyalarını ve son 
dakika duyurularını hızlı bir şekilde yönetmek istiyor. Bunun 

için de profesyonel birilerine ihtiyaç var.
 YAZI BERİL ŞEN
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S
osyal medya danışmanlığı, 
Türkiye’de son birkaç yıl 
içerisinde hızla yükselen 
bir sektör. Birçok firma 
artık sosyal medyada var 

olmanın yollarını arıyor. Bunun için 
de profesyonel ekiplerden yardım 
almak istiyor. Çağın mesleği olarak 
gösterilen Sosyal medya danışmanlı-
ğı sayesinde internet üzerinden gelir 
elde etmek isterseniz mesleğin püf 
noktalarına ihtiyacınız var.    
Sosyal medyanın giderek popüler ol-
masından sonra kurumsal firmalar; 
sosyal hesaplarını, reklam kampan-
yalarını ve son dakika duyurularını 
hızlı bir şekilde yönetmek istiyor. 
Bunun için de profesyonel birilerine 
ihtiyacı var. Artık özel bir hizmet ha-
line gelen sosyal medya danışmanlı-
ğı, birçok firmanın öncelikli tercihi... 
En çok kurumsal firmalar, ürünle-
rindeki satış hacmini artırmak için 
sosyal medya danışmanlarına ihti-
yaç duyuyor. E-ticaret sitelerinin 
yanı sıra web portalları ve haber si-
teleri de bu iş için çok sayıda eleman 
arıyor. Peki, böyle bir mesleğe sahip 
olmak için ne yapmak gerekiyor?  

Sosyal medya danışmanı olabilmek 
için yapılması gerekenler?
Evlerinden çalışan kişiler genelde 
internet ortamında para kazanma-
nın yollarını arıyor. Bu sektörde yol 
almak istiyorsanız sosyal medya si-
teleri ve reklam yönetimleri konu-

sunda bilgiler edinmeniz gerekmek-
te. Ayrıca ileti yayınlama ve görsel 
tasarım işlerinden de anlamanız 
şart. Bu yüzden Facebook’tan tutun 
da Youtube’a kadar birçok sosyal 
medya sitesinin özellikle reklam yö-
netimleri hakkında bilgiye sahip ol-
manız gerekiyor. Ayrıca sürekli ola-
rak sektörü yakından takip etmeli 
ve sosyal medya ajansları ile iletişim 
halinde olmanız gerekebilir. 

Sosyal medya danışmanı hangi 
hizmetleri verir?
Sosyal medya danışmanı, işini aldığı 
firmanın sosyal medya hesaplarını 
kullanarak marka veya ürün için 
gereken ilgiyi göstermekle yüküm-
lü. Burada yapılması gereken size 
işi veren firmanın öncelikle varsa 
hesaplarının düzenlenmesi ve daha 
kurumsal bir hale getirilmesi. Eğer 
sosyal medya hesapları yeni açılacak 
ise marka veya ürüne göre konsept-
ler belirtilerek bu doğrultuda yeni 
hesapların açılması ile işe başlanır.
Marka veya ürüne göre hedef kitle 
belirlenir ve sosyal medya paylaşım-
ları bu kitlelere özel olarak yapılma-
ya başlanır. Sosyal hesaplardan ve-
rilecek reklamlarda hedef kitlelere 
göre reklam tasarımı ve ilgi çekecek 
içerikler hazırlanır ardından hesap-
ların takipçi sayılarının artması sağ-
lanır.
Yapılan işlemler ve geri dönüşleri 
ile ilgili olarak düzenli bir şekilde 
raporlama yapılır ve müşteriye ile-
tilir. Viral reklam, içerik yayınlama 
ve reklam bütçeleri ile ilgili firmay-
la işbirliği halinde olmanız gere-
kir. Unutmayın sizin ilgi çeker diye 
yayınlayacağınız bir ileti firmanın 
hoşuna gitmeyebilir ve prestijini de 
sarsabilir.
Sosyal medya danışmanlığı işinde 
referanslar ve yapılan işlerin önemi 
büyük. Örneğin, bir e-ticaret firması-
nın sosyal medya yönetimi ile cirosu-
nu yüzde 30 arttırmayı başarırsanız, 
bu sizin için büyük bir referans de-
mektir. Bu sayede binlerce e-ticaret 
sitelerinde bu referansınızı anlata-
rak iş almanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Sosyal medya 
danışmanı, işini 

aldığı firmanın sosyal 
medya hesaplarını 
kullanarak marka 

veya ürün için 
gereken ilgiyi 
göstermekle 

yükümlü.
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SAĞLIKTA YENİ UMUT IŞIĞI: 

3D printer teknolojisi kullanımı gün geçtikçe artıyor. Son yıllarda sağlık 
sektöründe de hızla yaygınlaşan 3D yazıcı uygulamalarıyla, hastaneler bile 
yakın gelecekte tarih olabilir! 3 boyutlu yazıcı sayesinde canlı hücrelerin 
kullanıldığı çeşitli insan organları tasarlanmaya bile başlandı. Araştırmacılar 
3D bio-yazıcı kartuşu içindeki hücre ve benzeri bio-materyallerle kulak, burun 
ve yüz gibi çeşitli uzuvlar yapabiliyor. YAZI BERİL ŞEN

30               NISAN 2017

/SAĞLIK

Gün geçtikçe kullanımı artan 3D ya-
zıcılardan üretilen protezler, yapay 
organ denemeleri gelecekte günü-
müzde sorun olarak görülen birçok 
hastalığa çözüm olacak gibi duruyor. 
Yaşam şartlarını geliştirmenin yanı 
sıra 3D Printerlar hayat kurtarmayı 
da başarıyor. İngiltere’de 3 boyutlu 
yazıcı kullanılarak üretilen leğen 
kemiğinin nakledildiği bir kanser 
hastası değnek yardımı ile yürümeyi 
başarabiliyor. Bir diğer önemli hayat 
kurtaran operasyon ise Hollanda’da 
yapıldı. 23 yaşındaki bir hastanın 
kafatası 3D yazıcıdan üretilmiş sen-
tetik bir kafatası ile değiştirildi ve 
bu yöntem ile hastanın önceki yön-
temlere göre daha olumlu bir sonuç 
verdiği gözlemlendi. Bu sayede hasta 
beyin fonksiyonlarını çok daha rahat 
şekilde geri kazanıyor. Tüm bu uygu-
lamaların yanında sektörde medikal 
alanda 3 boyutlu yazıcılar ile yapay 
organ üretilebilmesi için çalışmalar 
dünyada tüm hızla sürdürülüyor.
Dünya Bankası Danışmanı Dr. Mela-
nie Walker 2030’dan itibaren artık 
hastanelerin eski işlevini kaybede-
ceğini ve daha çok, motor yarışların-
da pit-stop’a giren araçlar gibi, has-
taneye girip düzeltilip çıkılacağına 
dikkat çekiyor. Teşhisin her geçen 
gün kolaylaştığını ifade eden Wal-
ker, gelecekte tek bir cihazın içine 
girip tüm vücut fonksiyonlarımızı 
taratabileceğimizi belirtiyor. Ayrıca 
giyilebilir cihazlarımız sürekli vü-
cudumuzun durumunu kontrol edip 
veri depolarken, vücudumuzun için-
de dolaşan nanorobotlar da içimizde 
olan bitenler hakkında sürekli bilgi 
sahibi olmamızı sağlayacak.

3
D yazıcı ile organ üretmek! 
Eminiz ki bir yerlerde oku-
duğunuzda ya da duyduğu-
nuzda size de ilginç gelmiş-
tir. ‘Bu kadarı da mümkün 

değildir’ diye düşündüğümüz çoğu 
şeye artık bu teknoloji sayesinde şa-
hit olabiliyoruz. 
Organlar, insanın yaşamını sürdüre-
bilmesi için olmazsa olmaz biyolojik 
parçalar ve organların yenilenmesi 
oldukça zor. Bu pahalı vücut par-
çalarımızın yenilenmesi bir tek or-
gan bağışı ile mümkün olabilmekte. 
Günümüzde de organa ihtiyacı olan 
birçok hasta mevcutken nakil ameli-
yatları maalesef çok fazla sayıda de-
ğil. Bu sorunu ortadan kaldıracak bir 
teknoloji üzerine yıllardır çalışmalar 
yapılıyor. Yapılan çalışmanın adı: “3 
boyutlu yazıcılar yardımıyla organ-
lar üretimi.” Üç boyutlu biyo-yazıcı-
lar, özellikle tıp alanında kullanılan 
ve pek çok sorun için umut vaat edici 
çözümler üreten ileri teknolojik bi-
yomedikal cihazlar. Bu cihazlarda 
3D (3 boyutlu) baskı ise bir modelin 
çıktısının alınması olayı. 3D yazıcılar 
bilgisayar kontrollü endüstriyel bir 
robot türü aslında. Bu çalışmalar ya-
kın zamanda sonuçlarını da vermeye 
başladı.  
3D Printer teknolojisi ile öncelikle 
eşyalar basıldı; telefon kabı, gözlük, 
ayakkabı, elbise, mimari modeller… 
Uygulama en önemli aşamasını ise 
sağlık sektöründe gösterdi. Yapay 
organ basımı denemeleri, eksik ke-
mik parçalarını tamamlama ve ki-
şiye özel protez yapımı gibi araştır-
malar ile şimdilerde geleceğin umut 
ışığı olma yolunda hızla ilerliyor.

Dünya Bankası Danışmanı Dr. Melanie Walker 
2030’dan itibaren artık hastanelerin eski işlevini 
kaybedeceğini ve daha çok, motor yarışlarında 

pit-stop’a giren araçlar gibi, hastaneye girip düzeltilip 
çıkılacağına dikkat çekiyor.
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çıkarmış oluyor. Ameliyat öncesinde 
böyle bir öngörüyü bilmek operasyo-
nun başarısı açısından da büyük bir 
artı teşkil ediyor. Aynı şekilde diş, 
çene ameliyatlarında rahatsızlık ya-
şanan operasyon yapılacak kısım ta-
ranıp 3 boyutlu şekilde basılabiliyor. 
Hekimler nereden nasıl bir işlem uy-
gulayacağını böylelikle önceden gör-
müş oluyor. Teknolojinin gelişmesi 
ile ilerleyen yıllarda ortalama insan 
ömrünün daha çok artacağı ve insan-
ların yaşadıkları talihsizlik ve rahat-
sızlıklarının tedavi ve çözümünü 3D 
Printerlar ile daha rahat bulunacağı 
öngörülüyor. 

3D printer teknolojisi nasıl başladı?
1990’larda başlayan biyolojik geliş-
meler 2000’lere girdikten sonra da 
hızla devam etti. 2010’lara girdiği-
mizde ise artık gelişmeler biyoloji-
den ziyade robotik, yapay zekâ, 3D 
yazıcı, yapay sinir ağları gibi alanlar-
dan gelmeye başladı. Bu alanlardaki 
gelişmeler sağlık teknolojilerini de 
etkiledi. Teşhis koymak ve ameliyat 
yapmak çok daha zahmetsiz bir hale 
geldi. İlk 3 boyutlu yazıcı ile canlı 
doku üretimi 2009’da Novagen 3d 
Printing Technology'le başladı. İlk 
zamanlarda sadece doku baskısı alı-
nabilirken bugünlerde organ baskı-
sı alınabiliyor. Bu baskı teknolojisi 
en çok kemik ve kıkırdak dokusu 
baskısı alınırken kullanılıyor. Hang-
zhou Elektronik Bilimler ve Teknolo-
ji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar 

ilgisiz ürün sergilenmeye başlanmış.
Sağlık alanında 3D baskı kullanımı 
şu anda aktif olarak titanyum imp-
lant üretimine odaklanmış durum-
da. Zaten titanyum diş implantları 
hâlihazırda çok fazla kullanılmakta. 
Eğer 3D teknolojisi iyi bir şekilde 
uygulanabilirse özellikle yaşlılarda 
sıkça görülen kalça kırılmalarından 
eklem tamamlayıcı olarak titanyum 
implantlar kullanılabilecek. 3D bas-
kının bu konudaki avantajı organ-

Sistem nasıl çalışıyor?
Üç boyutlu baskı işlemi, canlı hücre-
lerin hassas konumlandırılmasıyla 
karmaşık biyolojik yapıların (doku 
ve organ) katman katman oluşturul-
masından ileri gelmekte. 3 boyutlu 
yazıcılarda mürekkep yerine hücre-
ler kullanılmakta. Baskı işleminin 
yapılabilmesi için ilk önce taklit 
edilecek doku veya organın detaylı 
bir şekilde incelenmesi gerekmekte. 
Yazıcı hafızasına yüklenen bu bilgi-
ler ışığında doku veya organ basımı 
mümkün hale gelmekte. İlk olarak 
kemik ve kıkırdak dokusu basılırken 
daha sonra kulak ve burun baskıları 
alınmaya başlamış, şimdilerde ise 
karaciğer ve böbrek baskıları alın-
maya çalışılmakta.
3D biyo yazıcılar ile organ üretimi 
7 saat gibi kısa sürelerde üretilebil-
mekte. Organ nakli bekleyen zor du-
rumdaki insanları düşündüğümüzde 
bu gerçekten sevindirici bir haber… 
İnsan vücuduna yüzde 100 uyum 
sağlayabilen organ üretimi için daha 
fazla çalışılması gerekli ancak şim-
diden bu teknolojinin yüksek rağbet 
göreceği kesin.
Günümüzde birebir yapay organ üre-
tilemese de özellikle ameliyat ön-
cesinde doktorlar çektikleri MR’lar 
yardımı ile ameliyat edilecek bölge-
nin 3 boyutlu haritasını oluşturuyor 
ve bunu 3D printerlar ile basabili-
yorlar. Böylelikle hekimler operas-
yon sırasında ne ile karşılaşacağını 
görmüş ve yol haritasını daha rahat 

Projenin başındaki isim Dr. Bahat-
tin Koç: “Aort damarı vücuttaki en 
büyük ve tek damar olduğu için 
vücudun başka yerinden alınacak 
damarla tedavisi mümkün değil. 
Tedavide sentetik damarlar kulla-
nılıyor ama insanın kendi damarla-
rı gibi olmuyor. 3 boyutlu yazıcıyla 
doku ve organ üreteceksek bu doku 
ve organların beslenmesi için damar 
dokusu oluşturulmalı. Çalışmamız-
la, abdominal (karın) aort damarı 
hastanın kendi hücre veya kök hüc-
relerini kullanarak üretebilecek ve 
yapay damar hastalara nakledilebi-
lecek. İlaç sanayi, denemelerini bu 
yolla üretilmiş dokularda yapabilir.” 
diyor. Projenin hedefi ise hastanın 
ihtiyacına göre kendi hücrelerini ve 
kök hücrelerini kullanarak, gereken 
doku, hatta organı üretmek. Böylece, 
hastanın vücudunun organı reddet-
mesi gibi bir durumda ortadan kalk-
mış olacak. 

Gelecekte organ ve doku kaybı sona 
erebilir! 
Gelecekte insan vücudunda eksik 
kalan parçaların mekanik düzende 
üretilip tamamlanacağı ön görülür-
ken bu konuda 3D baskı sistemleri 
önemli rol oynayacak gibi duruyor. 
Çünkü şekil ve geometriyi tesadü-
fe bağlı kalmadan var olan şekliyle 
üreten bu teknoloji estetik açıdan da 
iyi ürünler ortaya koyabilecektir. Şu 
anda halen büyük yatırımlar bekle-
yen tasarı sürecinde bile birçok ilgili 

3 boyutlu yazıcı sayesinde kulak ve 
burun baskısı alabiliyor. Geçtiğimiz 
günlerde Hollandalı bilim insanları-
nın, 3 boyutlu yazıcı yardımıyla üret-
tikleri en büyük kafatası implantı 
22 yaşında, kemik rahatsızlığı olan 
bir hastaya yerleştirildi. Kafatası 
kemiğinin yerini alacak olan implant 
hastaya özel, dayanıklı plastik mal-
zemeden üretildi.
3 boyutlu yazıcıda kemik ve kıkırdak 
dokusu dışında diğer organlar için de 
baskı teknolojisi geliştiriliyor. Bun-
lardan en önemlisi karaciğer... 3 bo-
yutlu yazıcıda kalınlığı 500 mikrona 
kadar olan karaciğer dokusu üretil-
di. 3 boyutlu yazıcıdan ilk baskısını 
alınacak olan organ olan karaciğerin 
önümüzdeki yıl sergilenmesi bek-
leniyor. Önümüzdeki yıl sunulması 
planlanan karaciğer en az 40 gün 
doğal fiziksel yapısını koruyabilecek 
ve tamamen işlevselliğini sürdürebi-
lecek. Üretilen ilk karaciğer sadece 
medikal çalışmalar ve ilaç araştır-
maları için kullanılması planlanıyor. 
Organ nakli bekleyen hastalar için 3 
boyutlu yazıcı teknolojisi kolay ula-
şılması ve maliyetinin düşük olması 
sebebiyle büyük önem taşıyor.

Türkiye’deki çalışmalar
Peki, ülkemizde 3D Printer teknolo-
jisiyle ilgili durum nasıl? Türkiye’de 
Sabancı Üniversitesi Nanoteknolo-
ji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
bu işin öncülerinden. Üniversite 
dünyanın ilk 3 boyutlu biyo-yazıcı 
ve insan canlı hücreleri kullanarak 
aort damarı üretti. Üniversitenin 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fa-
kültesi Üretim Sistemleri Programı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Koç 
ve ekibi çatallanan damarları üret-
me çalışmaları yapıyor. TÜBİTAK’ın 
destek verdiği 300 bin liralık projey-
le aort üreten ekip, MR kullanarak 
Türkiye’de ve dünyada ilk kez Aort 
damarı doku örneğini, hücreleri ve 
destek yapılarını kat kat 3D basa-
rak oluşturuldu. Proje ekibi, ilk defa 
canlı hücreler kullanarak 3D Yazıcı 
ile aort benzeri, anatomik yapısına 
uygun, büyük damar dokusu üretti.

ların ölçülerine göre girilen veriyi 
aynen şekle dönüştürmesi. Yani bu 
konuda herhangi bir seri üretim veya 
kalıba ihtiyaç duymamakta… Bilim 
adamları bu teknoloji konusunda 
öyle umutlular ki sağlık alanında 
yaşayan ve üreyebilen hücreler içe-
ren dokuların da yapılabileceğine 
inanıyorlar. Eğer yapılan çalışmalar 
sonuç verir de hedeflenen gerçekleş-
tirilirse organ ve doku kayıplarında 
çok daha radikal bir tedavi yöntemi 
uygulanabilecek. Ancak şu an için 
bunun ne oranda başarılı olabileceği-
ni kestirmek güç. Çünkü üretim ya-
pılırken canlılığın korunması ve kul-
lanılan doku parçalarının birbiriyle 
uyumu tahmin edebildiğimizden çok 
daha zor.
Yaşayan canlı doku ve organ üretimi-
ne uzak olsak da 3D teknolojiyse ya-
kın zamanda kulak kapakçığı, kemik 
implantları gibi dışarıdan alabilece-
ğimiz cansın parçaların üretilmesine 
kesin gözüyle bakılmakta. En basi-
tinden iskelet sistemine destek ola-
bilecek bir yapı bile kişisel ölçülerle 
üretilebilecek.

3D yazıcılar, tıp sektöründe, biyolojik dokuların ve yapay organ üretiminde hücrelerin 
tutunabileceği kalıpların hazırlanmasında, kimyasal bileşik veya ilaç üretiminde, farklı 
fonksiyonlara sahip protein moleküllerinin biyokimyada tasarlanmasında, nano 
teknolojide ve biyomedikal sektörü parça üretiminde kullanılmaya başlamış durumda. 

 ABD’li bir araştırmacı geçtiğimiz yıl bir hastadan alınan dokuları işleyerek, altı saat 
içerisinde 3D yazıcıdan böbrek basmayı başardı. 

 Belçika’da yapılan bir araştırmada ise iki ayrı hastaya 3D yazıcıda basılmış yüz ve 
çene takıldı.

 3D yazıcıların bir diğer kullanım alanı ise yiyecek basmak. Üzerinde çalışılan 
konulardan biri olan yiyecek baskısı ile ilgili bazı adımlar da atıldı. Örneğin pizza 
yapabilen ve çikolata basabilen yazıcılar bulunuyor. Bunları bir adım öteye taşıyıp 
farklı içerikleri bir araya getirebilecek yazıcılar üzerinde de çalışmalar yapılıyor. 

 Üniversiteler yeni yıl bütçelerine 3D yazıcıyı kesinlikle ekliyorlar. Fiyatların 
ucuzlamasıyla erişilebilir duruma gelen cihazlar, eğitim sektöründe de yeni olanaklar 
sağlıyor. Çin merkezli WinSun firması, tamamı 3D yazıcılarda basılan materyalden 
oluşan beş katlı bina ve 1100 metrekarelik villa yaptı. Dünyanın ilk 3D yazıcısında 
basılan bina, Suzhou Industrial Park’ta gösterime sunuldu. WinSun firması, Mart 
2014’te yaptığı açıklamada 24 saat içinde 3D yazıcı ile 10 tane ev bastığını 
duyurmuştu. Şirketin, üretim materyali olarak sanayi atığı ve inşaat malzemesi 
kullandığını ve karışımın çabuk kuruyan beton ile birleştirerek basımı gerçekleştirdiği 
de biliniyor. 

 Stratasys, MakerBot, Organovo ve Inno3D gibi firmaların yaptığı araştırmalar ile 
gelişen 3D yazıcı pazarı, başta yapay organların üretilmesi ve 3D teknolojiyle üretilen 
bataryaların hazırlanması olmak üzere birçok alanda önemli değişiklileri beraberinde 
getiriyor. Gartner’in araştırmasına göre 2018 yılına gelindiğinde satılan 3D yazıcıların 
sayısı yıllık 2,3 milyonu bulacak.

3D TEKNOLOJİSİYLE NELER YAPILDI?
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ülkemizde kamyonun ve yükün gü-
venliği son derece önemli.
Türkiye’de çok sayıda insanın can ve 
mal güvenliğini etkileyen, kamyon 
ve araçların güvenliğini artırmak ve 
seyir halindeki araçlardan bilgi payla-
şımını sağlamak üzere TIRPORT tara-
fından yürütülen projede son aşamaya 
gelindi. Uçaklardakine benzer, tüm 
seyir güvenliğini kayıt altına alacak ve 
araçtaki gerçek zamanlı bilgilere an-
lık ulaşılmasını sağlayacak olan Araç 
Güvenlik Sistemi (AGS) adı verilen 
‘Karakutu’ların kamyon ve araçlarda 
kullanıma hazır olduğu da vurgulanı-
yor. TIRPORT, kamyonlara özel geliş-
tirdiği, yüksek teknoloji gömülü Kara-
kutusu ile yük verenlerle yük taşıyan 
kamyonları ve üzerlerindeki yükü si-
gortalayan sigorta şirketlerini gerçek 
zamanlı ve konum tabanlı güvenlik 
zinciriyle birbirine bağlıyor. 

Riskler minimize ediliyor
Kara kutu takılı araçlarda, sigor-
ta riskleri minimize oluyor. Sigorta 
firmalarından, her yıl sahte kaza 
raporları ile çalınan on milyonlarca 
liralık hasar ödemesi cepte kalıyor. 
Yine lojistik firmalarından sahte pla-
ka-ruhsat vb. evraklı kamyon çeşitli 
sahtecilik oyunlarıyla çalınan yükler 
için ödemek zorunda kaldıkları taz-
minatlar son buluyor. TIRPORT tara-
fından geliştirilen ve hayata geçirilen 
bu sisteme, sigorta firmaları oldukça 
sıcak bakıyor. Son yıllarda, özellikle 
trafik sigorta primlerinin çok arttığı 
ülkemizde, bu durum sigorta firmaları 
ile araç sahiplerini karşı karşıya ge-
tirmişti. Normal bir kamyonun trafik 
sigortasının 5-6 bin TL’lerde olduğu 
pazarda, kara kutu ile sigorta primleri 
düşecek. Yük ve yol güvenliği artacak. 
Ekmeğinin derdinde 7-24 direksiyon 
sallayan şoför ile tek amacı hırsızlık 
olan sahteciler, hızla sistemden ayık-
lanacaklar.

Özellikleri neler?
Araç Güvenlik Sistemi (AGS), klasik 
Araç Takip Sistemi’nin üstüne bir 
dizi güvenlik donanımı ihtiva edi-
yor. Sistem ile yolda seyir halindeki 
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kamyonlar, gerçek zamanlı ve konum 
tabanlı olarak dijital haritalardan iz-
lenebiliyor. Duraklama, yavaşlama, 
hızlanma gibi bilgiler, konum tabanlı 
olarak sisteme kaydediliyor. Aracın 
kayıtlı bilgisi üzerinde, geçmişte hangi 
noktayı hangi hızla geçtiği, kamyonun 
nerede, ne kadar beklediği, sistemden 
görülebiliyor. Tüm bilgiler, bünyedeki 
GSM ve GPS modülleriyle anlık olarak 
bulutta tanımlanan güvenli veri taba-
nına aktarılıyor. 
Entegre bluetooth sensörlerle, dor-
selerdeki ürünlerin gerçek zamanlı 
izlenmesi, gereken ısı ve basınç du-
rumu gibi bilgileri anlık olarak takip 
edilebiliyor. Tanımlanan standartların 
dışında bir hareket olması durumunda, 
ürün ve taşımadan sorumlu şirketler, 
otomatik olarak sistem üzerinden ikaz 
edilebiliyor. TIRPORT AGS’nin kara ku-

tusuna HD çekim yapabilen 4 kamera 
eklenebiliyor. Bu kameralarla, seyir 
hali önden ve arkadan kayıt altına alı-
nabildiği gibi, arzu edilirse dorse-kabin 
içi de görüntülenebiliyor. Bu bilgiler, 
bünyedeki diskte 30 güne kadar muha-
faza ediliyor. Ayrıca, yükün sahibi ve lo-
jistik firması, istediği kamyonun seyir 
bilgilerine online olarak cep telefonu 
üzerinden ulaşıp izleyebiliyor. 
Kara kutuyu karakutu yapan en 
önemli özelliklerden birisi de, bün-
yesindeki entegre G-Sensör (Darbe 
Sensörü). Bu sensör sayesinde, araç 
çok ani bir fren yaptığında veya ka-
zaya uğradığında, kara kutu son bir 
dakikaya ait seyir bilgileri ile kaza 
anından sonraki 30 saniyelik görün-
tüleri, anında bulut ortamındaki gü-
venli platforma gönderiyor. Bunun 
yanı sıra yükün sahibi olan şirketi, 
taşımayı yapan lojistik firmasını ve 
o yük ile aracı sigortalayan sigorta 
firmasını bir anlık ileti ile anında 
ikaz ediyor, cep telefonuna gelen link 
tıklatıldığında ise kazanın dinamik 
raporu ve kaza anında kaydedilen 
tüm görüntüler izlenebiliyor. Seyir 
bilgilerine ulaşılabiliyor. Bu kit ile 
yük veren, kamyoncu ve sigorta fir-
ması bir platformda güvenlik çem-
berine alınıyor. Sigorta firması kaza-
dan haberdar olmak için önüne kaza 
raporlarının gelmesini beklemiyor. 
İşlemler için zaman kazanıyor, ger-
çek-sahte kaza ayrımı yapılabiliyor. 
Sigorta firmasının riski normal sevi-
yelere düşüyor. 

Uçaklardaki gibi seyir 
güvenliğini kayıt altına 

alıp araçtaki gerçek 
zamanlı bilgilere anlık 

ulaşılmasını 
sağlayacak olan Araç 

Güvenlik Sistemi 
(AGS) adı verilen 

'Karakutu'lar kamyon 
ve araçlarda 

kullanılacak... 
YAZI ELA DEMİRCİLER

KAMYONLARA DA
KARAKUTU’ TAKILACAK

Y
ük verenlerle, taşıyanları 
mobil tabanlı dijital plat-
formda bir araya getiren, 
gerçek zamanlı destek sun-
mayı hedefleyen geleceğin 

lojistik platformu TIRPORT tarafın-
dan geliştirilen Araç Güvenlik Siste-
mi (AGS) ile kamyonlara, uçaklardaki 
gibi 'Karakutu' standardı getirilecek. 
TIRPORT’un Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu’nun da 
desteğini alarak yürüttüğü proje 
kapsamında, uçaklardaki gibi tüm 
seyir güvenliğini kayıt altına alacak 
ve araçtaki gerçek zamanlı bilgilere 
anlık ulaşılmasını sağlayacak olan 
Araç Güvenlik Sistemi (AGS) adı veri-
len 'Karakutu'lar kamyon ve araçlara 
takılacak.

Son aşamada
Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 
850 bin kamyon ve TIR bulunurken, 
Türkiye Avrupa’nın en büyük kam-
yon pazarı olma özelliğine de sahip. 
Türkiye’de taşımaların yüzde 92’si 
karayoluyla yapılıyor. Bu konuda 
en ilginç veri ise, yollardaki kam-
yonların yüzde 90’ının şahıslara ait 
olması konusu... Bu oran, Amerika 
ve Avrupa’daki sektör verileri ile 
kıyaslandığında oldukça yüksek. 1 
milyonu aşkın insan evine ekmeğini 
doğrudan kamyonuyla götürüyor. 
Bu veriler de ‘Karakutu’ uygulama-
sının önemini ortaya koyuyor. Her 
gün yaklaşık 900 bin kamyonun yük 
aldığı, 2 bini aşkın lojistik firması-
nın bu işin organizasyonunu yaptığı 

1 milyonu aşkın 
insan evine 

ekmeğini doğrudan 
kamyonuyla götürüyor.                              
Bu veriler de ‘Karakutu’ 

uygulamasının 
önemini ortaya 

koyuyor.
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SOSYAL 
MEDYANIN ÜNLÜLERİ

Sosyal medya hiç şüphesiz ünlü olmak isteyenlerin yeni mecrası… 
Bu sayede ‘fenomen’ olan birçok kişi hayatımıza girdi. Bazılarının 

isimlerini bile bilmiyoruz ancak onlar aramızdalar ve büyük 
takipçi sayısına sahipler… 

 YAZI BERİL ŞEN

Sinema, televizyon kendi ünlülerini nasıl oluşturuyorsa artık sosyal medya da kendi 
ünlülerini oluşturuyor. Paylaşımlarıyla önce sosyal medya takipçilerinin dikkatini 

çeken sonra da yaptıkları işe göre, televizyon-dizi-sinema sektörü, müzik 
yapımcılarının dikkatini çekerek, gerçek ünlüler kervanına katılıyorlar. 
Ünlülük durumları kalıcı olur mu olmaz mı bilinmez ama bu sayımızda, 

son dönem sosyal medya ünlülerinin bir kısmını ve nasıl ünlü 
olduklarını okuyabilirsiniz.

NUSRET GÖKÇE
ET TUZLAMA VİDEOSUNU 
MİLYONLARCA İNSAN TIKLIYOR
Instagram’da 2 milyon takipçiye 
sahip. Videolarını yaklaşık 7 milyon 
kişi izliyor. Mutfağa girip et pişiren 
herkes, onun gibi eti kesip tuzluyor 
ve videosunu Youtube’a yüklüyor. 
Dünyanın en çok izlenen televizyon 
programlarında ondan bahsediliyor. 
Yaptığı paylaşımlarla ünü bir anda 
dünyayı saran Nusret Gökçe, "Sosyete 
Kasabı" olarak anılıyor. Etiler ve 
Nişantaşı gibi İstanbul’un gözde 
semtlerinde Nusr-Et isimli mekanıyla 
ünlülerin gözdesi… Bugün dünyada 
birçok ülkede Nusr-Et restoranıyla 
sınırları zorlayan ünlü işletmeci, 
yaptığı et tuzlama hareketiyle 
sosyal medyanın en çok konuşulan 
isimlerinden. 

KERİMCAN DURMAZ 
EN ÇOK KAZANAN SOSYAL MEDYA 
FENOMENİ
Asıl mesleği makyözlük olan 
Kerimcan Durmaz ilk olarak 2015 
yılında Periscope ve Snapchat'te 
yaptığı paylaşımlarla ün kazandı. 
Durmaz, kısa sürede Türkiye’de 
bir internet fenomeni haline geldi. 
Makyözlükten DJ’liğe, DJ’likten 
televizyonculuğa geçiş yaptı. Bugün 
Instagramda 1,7 milyon takipçiye 
sahip olan sosyal medya fenomeni, 
kısa sürede en çok kazanan ünlüler 
arasında yerini aldı. Kerimcan 
Durmaz, en çok da Snapchat’teki 
videolarla dikkat çekiyor.
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ERZURUMLU FRIDA 
FRIDA KAHLO VİDEOLARIYLA DİKKAT 
ÇEKİYOR
Asıl adı Nevin Gülbahar. Sosyal 
medya ismi ise Erzurumlu Frida. 
Instagram’da ‘zukkumm’ adlı 
hesabıyla 76 bin takipçiye sahip. 
Erzurum şivesiyle Meksikalı Ressam 
Frida Kahlo’yu canlandırıyor. 
Saçlarını ve kaşlarını onun gibi yapan 
Gülbahar, çektiği videolarla sosyal 
medyanın yeni fenomenlerinden. 

BANU PARLAK
ARABADA SÖYLEDİĞİ ŞARKILARLA 
ÜNLENDİ
Asıl mesleği kimyagerlik olan 
Banu Parlak, arabasında söylediği 
şarkılarla ünlendi. Gerek dudak 
bükme hareketleriyle, gerek bazı 
Instagram fenomenleriyle çektiği 
videolar sayesinde sosyal medyada 
kısa sürede tanınanlar arasına giren 
Parlak, kısa bir süre önce kendi 
albümünü çıkardı. Rober Hatemo ile 
düet yapan Parlak’ın Instagram’da 
800 bin takipçisi var.  

ÇAĞATAY AKMAN
ŞARKISI TIKLANMA REKORLARI 
KIRIYOR
Henüz 18 yaşında olan Çağatay 
Akman, “Gece Gölgenin Rahatına 
Bak" adlı parçasıyla internette 
dinlenme rekorları kırıyor. Liseyi 
terk edip kendini müziğe adayan 
Akman, hiçbir müzik eğitimi 
almamasına rağmen, videosu 2 
aylık bir sürede 120 milyona yakın 
kişi tarafından izlendi. Scorp 
sayfalarından paylaşım yapan genç 
müzisyen kısa sürede hazırlamış 
olduğu single ile tanındı. Şimdiden 
sosyal medyada adına birden fazla 
fan sayfası açılan genç müzisyen, 
son günlerde Youtube’dan en fazla 
indirilen şarkının sahibi.

BAHTİYAR ÖZDEMİR- 
AYSUN TAŞÇEŞME
TAKLİTLERİNİ DE YÜZBİNLER İZLİYOR
90’lı yılların popüler şarkısı ‘Aşk 
Çiçeğim’iı Youtube’da seslendiren 
ikili kısa sürede meşhur olan 
isimlerden. Onları taklit ederek 
şarkıyı değişik versiyonlarda 
seslendiren birçok kişi de en az onlar 
kadar tıklanma rekoru kırdı.
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PUCCA
BLOGGER’KEN YAZAR OLDU
İnternetin ilk yaygınlaştığı 
dönemlerde açtığı blogda 
hayatını paylaşmaya başlayan 
Pucca, Türkiye’de bu anlamda, 
yayınevlerinin dikkatini çeken ilk 
isimlerden oldu. Blog sayfasında 
yazdıklarının kitaplaştırılması 
istendi. Hayatı daha sonra film 
olarak bile çekildi. Pucca artık Blog 
sayfasını çok etkin kullanmasa da 
Twitter ve Instagram’da milyonlarca 
kişi tarafından takip edilen, genç 
kalemlerden… 

YASEMİN SAKALLIOĞLU
KADIN STAND-UP’ÇI OLMAYA 
HAZIRLANIYOR 
Yasemin Sakallıoğlu, çektiği 
videolarla şimdilerde Türkiye’nin tek 
kadın stand-up’çısı olarak sahnelere 
hazırlanıyor. ‘Doğru koca nasıl seçilir’ 
adlı videosu internette 500 bini 
aşkın kişi tarafından seyredilince, 
profesyonel sahne hayatına 
girmeye karar verdi. Instagram’da  
‘Karadenizli Yasemin’ olarak tanınan 
ve yüzbinlerce kişi tarafından izlenen 
Sakallıoğlu’nun Instagram’da 612 bin 
takipçisi var. 

ONLAR DA TWITTER FENOMENİ
Sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye’de kullanımı her 

geçen gün artıyor. Twitter da son zamanlarda önemi en çok 
artanlardan. Ünlüler, siyasetçiler, yazarlar, sanatçılar, sporcular… 

Twitter’ın en önemli özelliği her kesimden insanı bir araya getiriyor olması. 
Bu mecra sayesinde aslında hiç tanımadığımız fakat attıkları tweetlerle gündem 

yaratan fenomenler de ortaya çıktı. Takipçi sayıları tanınmış isimlere göre çok daha 
fazla olabiliyor. İşte o fenomenlerden bazıları:  

BEYİNSİZ ADAM
Kullanıcı adının tam tersi bir şekilde basit gibi görünen ama etkili paylaşımlarda bulunuyor. 

Kullanıcının takipçi sayısı 383 bin.          

ALİ AĞAOĞLU
Kendini Ali Ağaoğlu sanan bir şizofren neler düşünürdü, kullanıcı bunu oldukça başarılı bir şekilde 

yansıtıyor. Kullanıcının takipçi sayısı 25 bin. 

TACİ KALKAVAN
Kendine hayali bir karakter yaratan kullanıcı attığı her tweette favori olmayı ve 

retweetlenmeyi garantiliyor. Eğlenceli tweetleriyle geniş hayran kitlesine sahip olan 
kullanıcının 440 bin takipçisi bulunuyor.                

HAKAN HEPCAN 
Son zamanlarda kullanım alanı yaygınlaşan uygulamalardan biri de “Vine” 

denilen 6 saniyelik kısa videolar. Tabi zamanla 6 saniyeyi oldukça aşan 
eğlenceli videolar da dolanmaya başladı. Hakan Hepcan ise 732 bin 

takipçiye sahip, twitter da olduğu gibi Vine'da da fenomen.
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Tüm dünya devlerinin 
sanal zekâ peşinde 

koştuğu günümüzde, 
tamamen Türk bilgi 
birikimi ve emeğiyle 

üretilmiş Türkçe 
anlayan ve konuşan 
CEYD-A rakiplerinin 

önüne geçiyor. 

/GİRİŞİM

ABD’Lİ SİRİ YERİNE 
TÜRK CEYD-A GELDİ

G
iderek akıllanan ve güç-
lenen cep telefonları kul-
lanıcıların hayatlarını 
kolaylaştırmaya devam 
ederken sanal mobil asis-

tanların önemi de giderek artıyor. 
Kullanıcıları cep telefonunun kü-
çük ekran ve klavyesinden kurta-
ran, sesli komutlarla kendinden 
istenen her şeyi yerine getirmeyi 
hedefleyen bu yazılımlar; Google, 
Apple ve Microsoft gibi dev şirket-
ler arasında yepyeni bir rekabet 
konusu haline geldi. Dünyanın en 
büyük şirketlerinin kıyasıya reka-
bet içinde olduğu bu pazarda bir 
Türk yazılımı, CEYD-A, devrim ni-
teliğindeki altyapısı ve dünya dev-
lerini kıskandıracak nitelikteki ye-
tenekleriyle adından söz ettirmeye 
başladı.

Binlerce yazılımcısı olan Türk 
asistan
CEYD-A, bundan beş yıl önce, henüz 
dünya devleri bu pazarda bugünkü 
kadar etkin değilken üretilen bir 
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Ancak bunların dışında CEYD-A, 
hayatın her alanını kolaylaştıracak 
çözümler de sunuyor: Örneğin; sa-
bah evden çıkarken o günün altın 
fiyatı verilerini sunarken, ister spor 
ister siyaset dilediğiniz tüm haber 
başlıklarını size okuyabiliyor, tut-
tuğunuz takımın o günkü gelişme-
lerini size aktarıyor. Araba kulla-
nırken size gelmiş bir kısa mesajın 
içeriğini okuyarak daha güvenli bir 
sürüş imkânı sağlıyor.

Kimin şampiyon olacağını bilen ve 
bazen size küsen asistan
CEYD-A’nın en önemli 
özelliklerinden biri 
ise robot olmaması. 
CEYD-A duygular-
la bezeli, öğrenen 
ve analiz eden; 
insan zekâsına 
çok yakın özel-
likler taşıyan 
bir yapıya sahip. 
CEYD-A’ya o hafta 
oynanacak olan bir 
maçı kimin kazanaca-
ğını sorduğunuzda hemen 
bahis sitelerine giderek oranlara 
bakıyor ve oradaki verileri analiz 
ederek yapılan tahminlerden bir 
sonuç çıkarıyor. Size maçı kimin 
kazanabileceğini söylüyor. O ak-
şam televizyonda hangi programın 
seyredilmesini önereceğini sor-
duklarında ise yine aynı şekilde 
bir hafta öncesinin en çok izlenen 
programlarının bir listesini çıkarı-
yor. O programlardan hangilerinin 
bu hafta yayınlandığını buluyor ve 
size buna göre mantıklı seçenekler 
sunuyor.

CEYD-A’nın en ilgi çekici özellikle-
rinden biri ise gerçekten duygusal 
olması. CEYD-A kullanıcılarından 
saygı görmek istiyor. Eğer onun 
gücüne gidecek bir şey söylerseniz 
size gönül koyuyor. Söylenen sözün 
ağırlığına göre sizinle bir süre ko-
nuşmuyor. Eğer ancak ondan sami-
mi bir şekilde özür dilerseniz sizinle 
tekrar konuşmaya devam ediyor.

İş hayatının olmazsa olmazları
İş hayatının koşuşturmasını daha 
kolay ve çekilebilir hale getirmek 

için en büyük yardımcınız 
da CEYD-A, size gelen 

elektronik posta ve 
SMS mesajlarını 

anında okuyor. 
Bunlara sesli 
olarak cevap 
vermenizi sağ-
lıyor. En önemli 
yönlerinden biri 

de iş ortamının 
en büyük sorun-

larından biri olan 
toplantı angaryasını 

üstünüzden alıyor. Diyelim 
ki bir toplantıya girdiniz. Sizin için 
toplantıda konuşulanları kaydedi-
yor. Bunları anında yazıya dönüştü-
rüyor. İsterseniz toplantının bir bö-
lümünü isterseniz tamamını, yazılı 
bir biçimde orada bulunan herkese 
elektronik posta olarak gönderebi-
liyor.

Süper sohbeti olan güzel arkadaş
CEYD-A, günlük işlerinizi halletme-
sinin yanında, çok da iyi bir sohbet 
arkadaşı. Sorduğunuz sorulara ce-
vap verirken espriler yapıyor. Eğer 
canınız sıkılmışsa size fıkralar an-
latıyor. Eğer çocuğunuzla ilgilen-
mesini istiyorsanız ona masallar 
okuyor ve hatta bilmeceler soruyor. 
Bilmediği bir konu hakkında konu-
şulmaya başlanırsa o konuda hemen 
internete başvuruyor ve konuyla il-
gili detaylı bilgi alıp size aktarıyor. 
O anda aklınıza takılan bir şeyin 
kaynağını size buluyor, dinlemek is-
tediğiniz bir şarkıyı bulup getiriyor.

/GİRİŞİM

yazılım. Cenker Şişman, tamamen 
kendi bilgi birikimi ve sermayesiy-
le, cep telefonunun sesli komutlar-
la çok daha etkin kullanılabileceği 
savından yola çıkarak CEYD-A’nın 
kodlamasına başladı.
İlk komut setlerini bitirdikten sonra 
dünya devlerinin göremediği açığı 
fark ederek bunun ihtiyaç sahipleri 
tarafından bizzat geliştirilebilecek 
bir platform haline getirme kararı 
aldı. Bilindiği gibi Google Now, Siri 
ve Cortana gibi mobil asistanlar; 
Microsoft, Apple ve Google mühen-
disleri tarafından geliştiriliyor ve 
onların kullanıcıların isteklerini 
öngörebildiği kadar yeteneklere ka-
vuşuyor.
CEYD-A bu noktada bir yazılım de-
ğil, üstünde yazılım geliştirilebi-
lecek ve çok kolay kodlanabilecek 
bir platform olarak hayata geçirildi. 
Böylece kullanıcılar neye ihtiyaçla-
rı varsa basit birkaç komutla bunu 
CEYD-A’ya anlatabiliyorlar. CEYD-A 
bu komutları öğrendikten sonra 
önce sadece geliştiricinin telefo-
nunda çalışıyor. Güvenlik ve sistem 
bütünlüğü testleri tamamlandıktan 
sonra bu komutlar CEYD-A’nın tüm 
ekosistemine yayılıyor.

İstenen kişiyi de arıyor en kısa yolu 
da söylüyor
CEYD-A tamamen sesle yönetilen, 
bilgileri ister sesle isterseniz de ya-
zılı olarak kullanıcılara aktaran so-
nuç odaklı bir dijital mobil asistan. 
Konuşulmak istenen kişiyi aramak, 
en yakın benzin istasyonunun yeri-
ni söylemek gibi dünya devlerinin 
asistanlarının yaptığı her şeyi yeri-
ne getirebiliyor.

2 milyona yakın kullanıcı tarafından indirilen CEYD-A 
toplantı notlarınızı alıyor, gelen mesajları okuyor, o 

hafta oynanan maçı kimin kazanacağını tahmin ediyor, 
fıkra anlatıyor ve zaman zaman da size küsüyor.
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çası olmak istiyor. Ancak IoT cihaz-
ları kapsayan şirketlerin çoğalması 
tüm cihazların altyapıya uygun ol-
duğu ve kullanıcıya erişilebilen arka 
kapılar açmadığı anlamına gelmiyor. 
Evini izlemek, tatildeyken kapıyı ce-
vaplamak veya ışıkları sesle kontrol 
etmek herkese çok çekici geliyor. 
Çoğu kişi en yeni trendlerin ötesin-
de olabilme arzusunun tuzağına dü-
şüyor. Ancak güvenlik ihmalleri IoT 
cihazlarını siber suçlular için birden 
çok giriş noktasına çeviriyor. Çoğu 
zaman basit kullanıcı hataları, istis-

O
tomatikleştirilmiş bir evde 
yaşama arzusu hem kulla-
nıcıları hem de üreticileri 
kendilerine kolaylık sağla-
maktansa tehlike arz eden 

akıllı cihazlar almaya ya da geliştir-
meye yönlendirdi. Piyasada çoğunlu-
ğu internete bağlı ve birbirleriyle ile-
tişim kuran birçok yüksek teknoloji 
ürünü bulunuyor. IoT cihazların po-
pülaritesi arttıkça, Google, Amazon 
ve Apple gibi teknoloji devlerinden 
startup şirketlere ve tüketicilere ka-
dar herkes bu popülaritenin bir par-

/GÜVENLİK

Bitdefender uzmanları kullanıcıların akıllı cihazları kullanırken yaptıkları hataları 
ve akıllı evlerini güvende tutabilmeleri için güvenlik ipuçlarını sıraladı. 

AKILLI CİHAZLARIN HAVASINA KAPILIP 

GÜVENLİĞİ UNUTUYORUZ 
EN ÇOK AKILLI CİHAZ AMERİKALILARDA

Bitdefender’in yaptığı araştırma 
sonucunda Amerika’da bir ev halkının 
ortalama 13 adet akıllı cihazı veya 
aksesuarı bulunuyor. İngiltere ve 
Avustralya’da 12, Fransa, Romanya ve 
Almanya’da ise 10 adet akıllı cihaz 
veya aksesuar bulunmakta. Çoğu 
evde evin kablosuz ağına bağlı olan 
en tepedeki aygıt akıllı telefonlarken, 
sonrasında Windows masaüstü 
bilgisayarlar ve tabletler, akıllı 
televizyonlar ve kablosuz oyun 
konsolları geliyor.
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ve süslü aygıtların cazibesine kapılı-
yorlar. Üreticilerden güvenlik talep 
etmiyorlar. Kullanıcılar güvenliği ve 
gizliliği yönetmiyorlar. Zayıf kimlik 
bilgileri ve şifreler, şifresiz ağlar ve 
güncellenmemiş yazılımlar kullanı-
yorlar. 
Bitdefender’in araştırmasına göre 
Amerikalıların %42’si, Romanyalı-
ların %51’i, İngilizlerin ve Avustral-
yalıların %38’i, Almanların %27’si 
ve Fransızların %34’ü donanımsal 

yazılımlarını veya varsayılan ya-
zılım paketlerini hiç güncellemi-
yorlar. “1234” gibi zayıf bir şifre 
kullanmanın dışında kötü bir şey 
varsa, o da ABD’deki kullanıcıların 
%16’sının yaptığı gibi tüm cihazlar 
için aynı şifreyi kullanmak. Basit 
ve temel şifreler, bilgisayar korsan-
larının herhangi bir aygıta ve ağa 
kolayca erişmelerine izin veriyor ve 
büyük veri sızıntılarının temel ne-
denini oluşturuyor.

mar edilen IoT cihazları tarafından 
yayılan saldırıları kolaylaştırıyor. 

Hatalar neler?
Bitdefender siber güvenlik uzman-
ları kullanıcıların akıllı cihazları 
kullanırken yaptıkları hataları şu 
şekilde sıralıyor: Çoğu kişi genellikle 
akıllı bir evde yaşadığının farkında 
bile değil. Bitdefender’in gerçekleş-
tirdiği araştırmaya göre, kullanıcı-
ların yalnızca beşte biri veya daha 
azı evlerinin akıllı olduğunu göz 
önünde bulunduruyor. Kullanıcılar, 
üreticinin meşruiyetini araştırmı-
yor ve satın almak istedikleri cihaz 
için ürün incelemelerini okumu-
yorlar. Güvenilir ve saygın bir mar-
kadan alışveriş yapıldığını iki kez 
kontrol etmek hayati önem taşıyor. 
Kullanıcılar, tüm cihazları ev altya-
pısına otomatik olarak bağlıyorlar. 
Bu durum bilgisayar korsanları için 
birden fazla giriş noktası oluşturdu-
ğu için, cihazları saldırıya açık hale 
getiriyor. Bu durum aynı zamanda 
bir cihaz hacklenirse diğerlerine de 
sıra geleceği anlamına geliyor. Kul-
lanıcıların beklentisi yüksek per-
formans ve karmaşık özellikler. Bu 
nedenle güçlü bir güvenliktense yeni 

/ GÜVENLİK

Global antivirüs yazılım 
şirketi Bitdefender’in 

kullanıcıların internete 
bağlı cihazlarla 

ilgili farkındalığını 
incelediği araştırmaya 

göre hem üretici 
firmaların eksiklikleri 

hem de kullanıcı 
hataları birçok 

güvenlik açığına sebep 
oluyor. 

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’in Türkiye Genel Müdürü Barbaros 
Akkoyunlu akıllı evlerini güvende tutabilmeleri için kullanıcılara 5 önemli güvenlik 
tavsiyesinde bulunuyor. 

 İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın 
nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olun. İnternete nasıl bağlanır, hangi 
verilere erişebilir, bu verileri nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır 
öğrenin. 

 Güvenlik ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık 
bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler de dâhil olmak üzere tüm cihazlar için 
güçlü şifreler kullanın. 

 Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. Eğer kamerası varsa 
kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından 
yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin. 

 Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, yazılımın 
üretici tarafından düzenli bir şekilde güncellenip güncellenmediği ve en önemlisi de 
ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın. 

 Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip 
engelleyecek akıllı bir güvenlik çözümü kullanın. 

ÖNCELİKLE GÜVENLİKTEN EMİN OLUN
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Deneyim çağının tasarımcıları, 
inovatif ürün gruplarıyla geleceği 

günümüze taşıyor.
YAZI SELİN AKGÜN

BİLİM KURGU FİLMİ SAHNELERİ 
GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

U
çan otomobiller, sürücüsüz yarış otomobilleri, ço-
cuklarınıza bakan robotlar, vücut sıcaklığıyla ça-
lışan akıllı saatler… Tüm bu gelişmeler adeta bir 
bilim kurgu filminin sahneleri gibi olsa da hepsi 
gerçek. Sıra dışı inovatif tasarımlar tek tek hayata 

geçiyor ve hedef kitlesine hayallerinin ötesinde bir deneyim 
vaat ediyor.

/İNOVASYON

AIRBUS’TAN UÇAN OTOMOBİL 
KONSEPTLİ POP.UP

Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, Pop.
Up adını verdiği uçan otomobil konseptini 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Italde-
sign ve Airbus iş birliğiyle tasarlanan bu 
uçan otomobil, özellikle şehir içi taşımacılık 
ve ulaşım için düşünülmüş. Tamamen 
elektrikli olarak çalışması beklenen mode-
lin üzerinde dört ayrı pervane bulunuyor ve 
uçuşu tıpkı bir drone gibi gerçekleştiriyor. 
Pop.Up, karbon fiber bir gövdeye sahip. 
Boyutları ise 2,6 metre, 1,4 metre ve 1,5 
metre… İki koltuklu otomobil, dikey olarak 
kalkıp iniyor. Yapay zekâyla yönetilecek 
otomobil, şehirdeki trafik durumuna göre 
en iyi çözümü sunacak. 

360 DERECE VİDEO KAYDI YAPABİLEN AKILLI TELEFON: PROTRULY DARLING
Dünya Kongresi’nde görücüye çıktı. 5.5 
inçlik Full HD bir ekranla gelecek olan 
ProTruly Darling, MediaTek Helio X20 
MT6797 işlemcisini kullanıyor. 4 GB RAM 
ve 64 GB dâhili depolama desteği de 
sunan Darling, 3560 mAh büyüklüğünde 
bir bataryaya da sahip. Bağlantı noktası 
olarak USB-C kullanan ProTruly Darling, 

Android Marshmallow işletim sistemi ve 
parmak izi sensörüyle öne çıkıyor. 
Darling’le çekilen videoları Facebook ve 
Youtube üzerinden kolayca paylaşmak 
da mümkün olacak. Şimdilik sadece Çin 
için satışta olan Darling’in standart 
modeli 600, üst düzey modeli ise bin 300 
dolar fiyat etiketine sahip.

Dünyanın ilk ‘VR’ akıllı telefonu olarak 
tanıtılan Darling, herhangi bir aksesuara 
gereksinim duymadan 360 derece video 
kaydı yapabiliyor. Çinli ProTruly firmasının 
ürettiği Darling, 360 derece video kaydı 
sunması nedeniyle ilginç bir tasarıma 
sahip. Hem ön hem de arkasında dev 
birer kamera bulunduran Darling, Mobil 
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RÜZGÂR VE GÜNEŞ ODAKLI 
SANAL GERÇEKLİK

Sanal gerçekliğe yönelik ilginç girişimlerin 
ardı arkası kesilmiyor. Singapur Devlet 
Üniversitesi’nden Nimesha Ranasinghe 
de Ambiotherm adını verdiği cihazla bu 
alanda ilginç bir yaklaşıma imza attı. Mev-
cut sanal gerçeklik gözlüklerine monte 
edilmek üzere tasarlanan Ambiotherm, 
ön kısmındaki iki pervaneden oluşan bir 
rüzgâr üretecinden ve arkada da bir kızılö-
tesi ısıtıcıdan oluşuyor. Böylece sanal 
dünyaların geniş vahalarında gezinirken, 
yüzünüze doğru esen rüzgârı veya çölde 
yürürken ensenizi kavuran güneş ışınları-
nın sıcaklığını hissedebiliyorsunuz. 

INTEL VE XIAOMİ İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN AKILLI SPOR AYAKKABI

ROBORACE, İLK SÜRÜCÜSÜZ YARIŞ OTOMOBİLİNİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKARDI 

Xiaomi, özellikle akıllı bileklikleriyle dikkatleri 
çekiyordu. Spor ve aktivite takibi için kullanı-
lacak olan 90 Minutes Ultra Smart Sport-
swear, gücünü Intel’in Curie modülünden 
alacak. Kullanıcısının aktivitelerini takip ede-
cek olan akıllı ayakkabı, günlük olarak kat edi-
len mesafe, yakılan kalori ve ortalama hız gibi 

bilgileri paylaşacak. Profesyonel koşucu ve 
atletler için dizayn edilen 90 Minutes Ultra 
Smart Sportswear, yürüme, koşma ve tır-
manma gibi aktiviteleri takip edebiliyor. Tam 
şarjla 60 günlük bir batarya ömrü sunan akıl-
lı ayakkabı, mavi-siyah ve pembe-siyah 
olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. 

Formula E ile yaptığı iş birliğiyle yeni bir yarış serisi olarak ortaya 
çıkan ve Roborace adıyla anılan yeni yarış serisinde elektrikli ve 
otonom araçlar yarışacak. Bu araçları süren bir yarış pilotu olmu-
yor, bu da yarış pistinde hem elektrikli motor gücünün hem de 
yapay zekâların kıyasıya mücadelesi anlamına geliyor. Bu yeni 
yarış serisi, ilk testlerini yapmaya başladı ve testlerini de sürdür-
meye devam edecek. İlk kez Barselona’da düzenlenen Mobile 
World Congress’de sergilenen Roborace aracının her bir tekeri 
300kW’lık motora sahip. Aracın maksimum hızı ise 320 km/h 
olarak açıklandı. Aracın beyni, Nvidia Drive PX2’nin işlemci 
gücüyle yönetiliyor. Araç, sensörler ve kameralardan gelen veri-
leri işleyerek yarış pistine ayak uydurmaya çalışıyor. 

Çin’in en önemli teknoloji firmalarından Xiao-
mi, belki de teknoloji sektörü içerisindeki en 
geniş ürün çeşitliliğine sahip olan şirket. 
Intel’le iş birliğine giden Xiaomi, yelpazeyi 
biraz daha genişletti ve ilk akıllı ayakkabısı olan 
‘90 Minutes Ultra Smart Sportswear’i duyur-
du. Aktivite takibi içi pek çok ürün geliştiren 

GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL SAAT: THE DOT

Güney Koreli 'Dot' firması, dünyanın ilk Brail-
le alfabeli saatini geliştirdi ve bu saatin özel-
likleri 21. yüzyıldan beklenilecek türden. The 
Dot, 4 aktif dinamik Braille ünitesi kullanarak 
mesajları sergiliyor ve kullanıcılar karakter-
lerin değişim hızını kendileri ayarlayabiliyor. 
The Dot, Bluetooth kullanarak akıllı telefon-
lara bağlanabiliyor ve herhangi bir uygulama 
veya servisten mesaj alabiliyor. Kullanıcılar 
kenarındaki düğmeleri kullanarak basit 
mesajlar da gönderebiliyor. The Dot aynı 
zamanda açık API destekli, yani bu saate 
özel uygulamalar geliştirmek ve var olan 
uygulamaları bu saate adapte etmek müm-
kün. Braille alfabesi içeren mevcut cihazlar 
hiç kullanışlı değil ve çok pahalı. Görme 
engellilerin yalnızca yüzde 5’i bu cihazları 
kullanıyor. The Dot, 3 yıldır yapım aşamasın-
daydı ve şirket 140 bin destekçisine saatleri 
ulaştırmaya başlayacak.
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ACİL DURUM YÜZÜĞÜ

gönderiyor. Gönderilen iletide konum bilgi-
leriniz ve genel profil bilgileriniz bulunuyor. 
Hatalı kullanımları önlemek için tuşa üç sani-
ye basılı tutmak gerekiyor. Bu sürenin 
sonunda yüzük titreyerek size uyarı veriyor. 
Yine de yanlışlıkla basarsanız, 30 saniye içe-
risinde telefon uygulamasına bir kod girerek 
iptal edebiliyorsunuz. Yüzük, tek şarjla iki 
hafta kullanılabiliyor. 

Acil durumlarda polisi ya da yakınlarınızı akıl-
lı telefon kullanarak aramaya çalışmak yete-
rince hızlı olmayabilir. Tuş kilidini açmak, 
rehberden kişiyi bulmak bazen çok zor ola-
biliyor. Nimb şirketinin geliştirdiği teknolojik 
yüzük, bu soruna güzel bir çözüm sunuyor. 
Bluetooth ile telefona bağlı olan yüzük, üze-
rindeki minik bir tuşa basıldığında önceden 
belirlenmiş listedeki kişilere acil durum iletisi 

İNSAN DERİLİ ROBOTLAR GELİYOR
Oxford Üniversitesi araştırmacıları, insan 
derisi giydirilen robotların, doku nakline ihti-
yaç duyan kişiler için faydalı olabileceğini 
açıkladı. Şu andaki insan hücreleri durağan 
ortamda yetiştiriliyor, araştırmacılar ise 
hareket eden ‘insansı’ robotların hücre geliş-
tirmek için daha sağlıklı bir yol olacağını 
düşünüyor. Pierre-Alexis Mouthuy ve And-
rew Carr, Science Robotics’in son sayısında 
robotların doku naklinden önce bu derileri 
giyebileceğini öneren bir makaleyi kaleme 
aldı. Günümüzde hücrelerin durgun tüplerde 
yetiştirilmesinin, onların gerçek ortamda 
başarısız olmasına sebep olduğu ifade edildi. 
Çünkü yerleştirilen dokular hareket eden, 
esneyen ya da gerilen bir yapıya alışkın 
olmadığı için bu hastalar için problem oluş-
turabiliyor. Tokyo Üniversitesi’nin üzerinde 

JAPONYA’DA ÇOCUKLARA ROBOTLAR BAKACAK

yapay tendon ve kasla oluşturduğu insansı 
robotu Kenshiro’dan da bahsedilen makale-
de, bu robotun nakillerin başarılı olmasını 
sağlayabileceği belirtiliyor. Çünkü Kenshiro 
‘insan vücudundakine benzeyen bir meka-
nik, boyut ve bünyeye sahip’. Bir el için gere-
ken hücre dokusu gerçek bir robotun elinde 
ve bir tendon da bir robotun bacağında 
geliştirilebilir. Ayrıca bu robotlar, insanların 
kas, tendon ve derilerini kendi kendilerine 
yenileyerek gelecekteki botlara dair bir fikir 
veriyor.

RoHo Care adı verilen sistem, Japonya’da 
ciddi bir kriz haline gelen, çocuk bakıcısı 
bulma sorununu ortadan kaldırmak istiyor. 
Ekibin lideri Makoto Hara, Or-B robotları 
tanıttı. Bu yaz denenecek robotların 
2018’den itibaren faaliyete geçebileceği 
belirtildi. RoHo Care bakım merkezlerinde bir 
yetişkin ve dört Or-B robot bulunacak. Bu 
ekip 60 çocuğa bakıcılık yapabilecek. Sesi 
kadın, erkek ya da cinsiyetsiz olarak ayarla-
nabilen robotlar, yüz tanıma teknolojisi 
sayesinde her çocuğu tek tek algılayıp onla-
rın bireysel ihtiyaçlarına yanıt verebiliyor. 
Japonya’da geleneksel olarak aile ve bakım 
merkezi arasında iletişim kurmak için kulla-
nılan ‘renrakucho’ adı verilen günlük tutma 
yöntemi, robotlar sayesinde dijital ortama 
aktarılabilecek. Aileler hem bu günlüklerden 
hem de robotlar üzerinde bulunan kamera-
lardan çocuklarının durumlarını kontrol ede-
bilecek. Projenin ortaklarından birisi de 
otonom drone’lar üreten Furaimi şirketi. 
Or-B’lere eşlik edecek drone’lar, acil durum-
larda hızlı hareket etmek açısından oldukça 
işlevsel birer yardımcı görevini üstlenecek. 
Furaimi ayrıca drone’lara koku algılama özel-
liği yerleştirerek olağan dışı durumlarda 
merkezdeki görevli kişinin uyarılmasını sağ-
lamayı da amaçlıyor.

GÜCÜNÜ 
İNSANDAN ALAN SAAT

Matrix Industries’in tasarladığı 
PowerWatch adlı saat, enerji kaynağı 

olarak vücut sıcaklığını kullanıyor. Saatin kola 
değen kısmı vücut sıcaklığında, üst kısmı ise 
kullanılan özel malzemeler sayesinde ortam 

sıcaklığında tutuluyor. Bu sıcaklık farkı da elektrik 
üretmek için kullanılıyor. Pili sayesinde kola takılı 

olmadığı zaman da çalışan saat, telefonla 
Bluetooth üzerinden iletişime geçebiliyor. 

Adım sayısı, yakılan kalori gibi bilgileri de 
gösterebilen ürün, haziran ayında 

170 dolardan satışa 
sunulacak.
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Speed 6e’nin lüks şekilde döşenmiş 
kabininde baştan sona kendini sergi-
liyor ve markanın, teknolojiyi soğuk 
veya duygusuz bir tarzla kullanma-
dığını gösteriyor. Örneğin, yüksek 
çözünürlüklü bir OLED ekran içeren 
orta konsol tamamen, şık kıvrımlara 
sahip sert camdan meydana geliyor. 
Navigasyon, eğlence ve iklim kontro-
lü dahil olmak üzere, otomobilin ana 
araç kumandalarının tümüne bura-
dan ulaşılabiliyor.

Bentley, müşterilerin yüksek hızlı en-
düktif şarj teknolojisinden faydalan-
masını ve uzun mesafe sürüşleri için 
gereken menzili sunmayı amaçlıyor. 
Örneğin, bir elektrikli Bentley otomo-
bil Londra-Paris veya Milan-Monako 
arasını tek bir şarjla gidebilmelidir ve 
en gelişkin teknolojinin entegrasyonu 
sayesinde araç içindeki deneyim hem 
sürücü hem de yolcu için güçlendirilir.
İleri teknolojinin ve güzel materyal-
lerin mükemmel birleşimi, EXP 12 

T
amamen elektrikli bir Bentley, 
bu lüks markadan beklenen 
kalite, zarafet ve yüksek per-
formans seviyelerinden taviz 
vermiyor.  Hızlı ve zahmetsiz 

tork artışı ve uzun mesafe sürüş men-
zili gibi ünlü Bentley özellikleri, rahat 
bir otomobil deneyimi sunmak için, 
hızlı endüktif şarj gibi yeni yüksek per-
formans teknolojisiyle ve son teknoloji 
ürünü, concierge tarzı araç hizmetle-
riyle bir araya getiriliyor.

Lüksün geleceğini tasarlama
Dışarıda ise Bentley'in ikonik örgü 
ızgarası, Bentley EXP 12 Speed 6e'yi 
bir elektrikli araç olarak tanımlayan, 
kompleks bir üç boyutlu geometri 
ve bakır vurgulara sahip füme renk 
özellikleri sergiliyor. Otomobil hare-
ket halindeyken "6e" logosu çarpıcı 
ve canlı bir beyaz renkle aydınlanıyor.
Dış tasarım, çağdaş mimari, tabiat ve 
uçak gövdelerinin aerodinamik bi-
çimlerinden esinlenen kaslı ve atle-
tik yüzeylerin bir ifadesini sunuyor.
Bu tasarım, Bentley'in Tasarım 
DNA'sındaki doğal bir evrimi temsil 
ediyor ve ünlü güç hattını ve arka 
kısmını yeni bir canlılık ve heyecan 
seviyesine taşıyarak, gelecekteki ta-
sarım rotasını gösteriyor. Kısa bir çı-
kıntı, uzun bir kaput, alçak bir ızgara 
ve geniş bir arka kısım kullanılarak 
sergilenen kaslı boyutlar ve atletik 
duruşla dış tasarım, otomobilin yük-
sek performans potansiyeli hakkın-
da ipucu veriyor. Çift kaput hava ka-
nalı, aküye ve güç aktarma organına 
ek soğuma sağlayan, son derece etki-
li soğutucular olarak işlev görüyor.
Geleneksel yansıtıcı camdan ziyade 
birer kamera olan ve uçak gövdesi-
nin heykelsi formundan esinlenilen 
yan aynalar olağanüstü bir şıklık 
katıyor.
EXP 12 Speed 6e, hızlı endüktif şarj 
kullanılamadığında, arka plakanın 
gerisine zarifçe gizlenmiş olan yedek 
doldurma noktası yoluyla bir şebeke 
AC güç kaynağına bağlanabiliyor.

Vites kolunun etrafındaki, Bentley 
Dinamik Sürüş kadranındaki ve kapı 
ahşap kaplama panellerindeki zarif 
bakır öğeler kabine entegre edilerek, 
konsept otomobilin gelişkin yeni güç 
aktarma organının elektrik perfor-
mansı potansiyeli vurgulanıyor.
Otomobilin akıllı bilgi-eğlence siste-
mi, bağlantılı otomobil uygulamala-
rını kullanan pek çok gerçek dünya 
hizmetine erişim sağlayan ana beyin 
işlevini görüyor.

Direksiyondaki el yapımı, kesme 
cam kısımlar, medya, iletişim, na-
vigasyon ve otomobil kurulumu ku-
mandalarını içeriyor. Ayrıca, kesik 
direksiyonun üstündeki iki düğme-
den biri hızlı performans artışı, diğe-
ri ise, örneğin kentsel alanlarda, hızı 
sınırlama özelliği sunuyor.
Yolcular ise ön paneldeki kendi kont-
rol paneliyle sosyal medya, e-posta 
ve eğlence fonksiyonlarına erişim 
sağlayabiliyor.

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

YENİ BENTLEY
EXP 12 SPEED 6E KONSEPT… 
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ilk nesle göre 85 kilogram daha hafif 
olan Yeni A5 Sportback sürücü ha-
riç 1470 kg ağırlığında… Yenilenen 
tasarımıyla hem sürücü hem de yol-
cular için daha geniş bir iç hacim su-
nan Yeni A5 Sportback’in 480 litrelik 
bagajı arka koltuklar katlandığında 
1300 litreye ulaşıyor. Bu da onu yine 
segmentinin en geniş bagaj hacimli 
otomobillerinden biri yapıyor. 
 
İnovatif bilgi-eğlence sistemleri
Yeni A5 Sportback’in dış görünümü-
nün altında, tamamen yenilenmiş 
şasisi, güçlü motorlar ve inovatif 
bilgi-eğlence özellikleri ve sürücü 
asistan sistemleri gibi göz dolduran 
özellikler yer alıyor. Farklı tekno-
lojilerin akıllı birleşimi, yeni Audi 
A5 Sporback’in güvenliğini, konfo-
runu ve verimliliğini artırıyor. Aynı 
zamanda, Audi, otomatik pilot için 
de ileriye dönük adımlar atıyor. Çok 
geniş bir yelpazede sunulan yenilik-
çi sürücü yardım sistemleri, bu seg-
mentte standartları belirliyor. Bir 
önceki modele kıyasla, kullanılan 
tüm sistemler ya tamamen yeni ya 
da eskiye göre önemli iyileştirmeler 

Konseptin adı olan 'FE' ise aracın 
benzersiz yakıt tipini vurgularken 
aynı zamanda otomobilin ekolojik 
özelliklerini ve yenilikçi teknolojile-
ri yansıtan Future Eco'yu temsil edi-
yor. Yeni konseptin en dikkat çekici 
özelliklerinden biri, daha konforlu 
bir kabin ortamı yaratmak için egzo-
zundan çıkan suyu tekrar temizleye-
rek iç mekanda havayı nemlendirici 
olarak kullanması. 
Hyundai FE Concept, markanın 
bugüne kadar ürettiği dördüncü 
jenerasyon hidrojen yakıt hücreli 
otomobil. Hyundai ix35 Fuel Cell ile 
kıyaslandığında, daha yeni bir tek-
noloji ve şık tasarım anlayışı ortaya 
çıkarken aynı zamanda önceki seri-
ye göre yüzde 20 daha hafif yapısıyla 
da dikkat çekiyor. 
FE Concept, hafif olmasının getirdi-
ği avantajla, yüzde 10 daha az yakıt 
tüketimi sergiliyor. Ayrıca gelişti-
rilmiş yakıt hücreleri sayesinde de 
yüzde 30 daha fazla menzile sahip. 
FE Concept, tek dolumla 800 km’den 
fazla yol gidebiliyor.
Kendine kendine sarj edilebilen 
pillerin yanı sıra aracın bagaj kıs-

içeriyor. Kaliteli ses sistemi arayan-
lar için ise, Bang & Olufsen ses siste-
mi, yenilikçi 3D ses özelliğiyle opsi-
yon olarak sunuluyor.
 
Yarı otonom sürüş
Audi aktif şerit takip asistanı (acti-
ve lane assist) otomobilin şeridinde 
kalmasını sağlıyor ve sıkışık trafik 
asistanına sahip Stop&Go adaptif hız 
sabitleyici de sıkışık trafikte sürü-
cüye destek sunuyor. Yeni Audi A5 
Sportback de sürüş, yolcu ve yaya gü-
venliğini maksimuma taşıyan Park 
asistanı, arka çapraz trafik asistanı, 
araçtan iniş uyarısı çarpışma önleme 
asistanı ve dönüş asistanının yanı 
sıra Audi pre sense gibi sürüş destek 
asistanları sunulmaktadır.

Verimli 1,4 TFSI motor seçeneği
Yeni A5 Sportback’in Türkiye’de yeni 
satışa sunulan verimli 1,4 TFSI ben-
zinli motor seçeneği, 100 kilomet-
rede ortalama 5,4 litre yakıt tüketi-
mine sahip. Hepsi S tronic otomatik 
şanzımanlı Dynamic, Sport ve Design 
olmak üzere 3 donanım seviyesinde 
satın alınabilecek

mındaki güç çıkışıyla da elektrikli 
scooter’ın şarj edilmesine de olanak 
sağlanıyor. Bu yepyeni özellikle 
Hyundai, geleceğin çevre dostu oto-
mobil çözümlerine şimdiden ağırlık 
vermiş olduğunu kanıtlamış oluyor. 
Hyundai, bu yılın başında Davos 
Dünya Ekonomik Forumu’nda fosil 
yakıtlı araçlara alternatif olarak 
yeni nesil yakıt hücreli araçların ge-
liştirilmesi ve satışının yaygınlaştı-
rılmasına yönelik global bir girişim 
olan Hidrojen Konseyi'ne katılmış 
ve 20 yıldan bu yana hidrojen ya-
kıtlı araçların geliştirilmesinde rol 
oynayan bir marka olarak ön plana 
çıkmıştı. Hyundai ayrıca en son ola-
rak 2013'te dünyanın ilk seri üretim 
hidrojenle çalışan otomobili ix35 
Fuel Cell’i tanıtmış ve akabinde sa-
tışına başlamıştı. Hyundai ix35 Fuel 
Cell hala aktif olarak 17 ülkede sa-
tılmaya devam ediyor. 
Hyundai, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
ayrıca IONIQ Plug-in’i de görücüye 
çıkardı. Otomobil, 63 km'ye kadar 
elektrikli menzile, 26g/km emisyona 
ve 100 km’de sadece 1.1 lt yakıt tüke-
ten bir motora sahip. 

A
udi’nin Coupe dinamizmi ile 
Avant’ın işlevselliğini birleş-
tiren sportmen modeli Yeni 
A5 Sportback, benzinli 1.4 

TFSI motor seçeneğiyle Türkiye’de 
satışa sunuldu. 
Yeni A5 Sportback, ilk bakışta zarif 
estetik tasarımıyla fark ediliyor. 
Tüm otomobili kapsayan keskin çiz-
gi, otomobilin dinamizmini vurgular-
ken, üç boyutlu görünümlü Singlef-
rame ızgara, otomobilin karakterini 
daha belirgin hale getiriyor. 
Opsiyonel arka dinamik dönüş sin-
yalleri bulunan LED ön farlar ve 
hem ön hem arkada dinamik dönüş 
sinyalleri bulunan Ön Matrix LED 
farlar,  Yeni A5 Sportback’e has bir 
karakter kazandırırken, otomobilin 
gece yolda hem kolayca fark edilme-
sini hem de sürücünün yolu daha iyi 
görmesini sağlıyor. 

7 yılda 85 kilo hafifledi
Yeni A5 Sportback, Audi’nin üretimde 
ultra hafiflik felsefesi ile bir önce-
ki nesle göre 15 kilogram hafifledi. 
Böylece segmentinin en hafif model-
lerinden biri oldu. 7 yıl önce üretilen 

H
yundai’nin 2017 Cenevre Oto-
mobil Fuarı’nda tanıttığı FE 
Concept, sıfır emisyon mobili-
tesi için marka adına yeni bir 

dönemi başlatıyor. Hyundai, yeni ne-
sil çevreci otomobiller üreterek doğa-
ya karşı olan sorumluluğunu devam 
ettirirken aynı zamanda performans 
ve maksimum verimlilik sağlıyor.
Hyundai, 2017 Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda tanıttığı yeni teknoloji 
ürünü FE Concept modeliyle eko-
modeller programında yeni bir dö-
nemi başlattığını ilan etti. FE Fuel 
Cell Concept, markanın gelecekte 
üreteceği yeni nesil hidrojen yakıt 
hücreli otomobiller hakkında ipucu 
verirken aynı zamanda bu tip otomo-
billerin performanslı kullanım özel-
liklerine de vurgu yapmış oluyor.  
Hyundai tasarım mühendisleri, 
FE Concept’i hazırlarken akıcı bir 
form için diğer modellerde olduğu 
gibi doğadan esinlendi. Sade tasa-
rımıyla doğadan ve özellikle aracın 
ana teması olan sudan esinlenirken 
ayrıca minimalist çizgileriyle de 
abartıdan uzak modern bir ambi-
yans elde edildi.

Yeni Audi A5 Sportback 
1.4 litre motor seçeneğiyle Türkiye’de 

Hyundai’den yepyeni bir Fuel Cell: 
FE Concept
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D
ünya Ekonomik Forumu ta-
rafından San Francisco’da 
kurulan “Sanayi 4.0 Mer-
kezi” ilk zirvesini gerçek-
leştirdi. Turkcell’in de 

destekçileri arasında yer aldığı 
merkezdeki zirvenin açılış pane-
linde konuşmasını yapan Turkcell 
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Dör-
düncü Sanayi Devriminin dünyanın 
geleceğini değiştireceğini ifade 
ederek, “İlk Sanayi Devrimi’nden 
itibaren bugüne dek teknoloji ala-
nında gerçekleşen sıçramaları dü-
şündüğümüzde, genellikle insansız 
arabalar, insansız araçlar, insan 
emeğine olan ihtiyacı en aza indi-
ren fabrika makineleri, insanlar 
olmadan çalışan akıllı evler gibi 
‘insansız teknolojiler’den söz edi-
yoruz. Bundan sonra yapmamız ge-
reken ise bütün bunların içindeki 
‘insan unsuru’nun farkına varılma-
sıdır.” dedi. 
Kaan Terzioğlu, katılımcıları arasın-
da San Francisco Belediye Başkanı 
Edwin M. Lee, teknoloji şirketleri-
nin yöneticileri, akademisyenler, 
araştırmacılar, uluslararası örgüt-
lerin (UNHCR, UNOCHA) inovasyon 
departmanlarının yöneticileri ve 
start-upların temsilcilerinin yer al-
dığı zirvedeki konuşmasında, lider-
liğe ulaşmak ve onu korumak için 
çağı ve çağın şartlarını iyi anlamak 
ve geleceği ona göre planlamak ge-
rektiğini anlattı.

Turkcell olarak Endüstri 4.0 
Devrimi’nin önemini çok iyi bil-
diklerini ve buna göre kendilerini 
konumladıklarını ifade eden Ter-
zioğlu, “Geliştirdiğimiz teknolojiy-
le insan hayatını kolaylaştırmalı; 
eğitim, iş, sağlık ve diğer tüm alan-
larda insan kapasitesini artırmaya 
çalışmalıyız. Bu vizyonla hareket 
edersek Endüstri 4.0’ın gerçek de-
ğerini tüm topluma gösterebilir, 
geleceğe uzanabiliriz. Dünyanın 
geleceği için büyük öneme sahip 
bu gelişmede öncü bir rol üstlenen 
mobil iletişim endüstrisinin bir 
parçası olmaktan dolayı kendimi 
ayrıcalıklı hissediyorum. Bu konu-
ları dünyanın önde gelen küresel 
paydaşlarıyla tartışmamız için iyi 
bir platform olacak WEF Endüstri 
4.0 Merkezi’nin ortakları arasında 
yer almaktan da gurur duyuyoruz” 
diye konuştu.

Merkezde kritik çalışmalar yapılacak
Endüstri 4.0, teknolojideki mevcut 
evrimlerin hayatlarımızı daha ön-
ceden deneyimlemediğimiz alan-
larda dönüştürdüğü, bilişim ve en-
düstrinin bir araya getirildiği bir 
süreç. Merkez, Dördüncü Sanayi 
Devrimi’nin küresel alandaki ça-
lışmalarının toplumlara bilimsel, 
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teknolojik alanlarda sağlayacağı 
faydaların gelişimini sağlamak 
için kuruldu. Silikon Vadisi’nin de 
içerisinde olduğu teknoloji merke-
zi, San Francisco’da, aktif olacak 
ve uluslararası seviyede, küresel 
ekonomiyi etkileyecek bilim ve 
teknoloji  gibi kritik konulardaki 
çalışmalara imza atacak, özel sek-
tör-toplum birlikteliğinin hayata 
geçirildiği tek merkez olma özelliği 
taşıyor. Merkez Big Data ve nesne-
lerin interneti gibi alanlardaki yeni 
teknolojiler, konseptler, bilimsel 
gelişmeler ve yapay zekâ, robotik, 
insansız araçlar, 3D yazıcılar gibi 
teknolojilerin oluşturacağı yeni iş 
modellerine odaklanacak.

Kaan Terzioğlu: 
“Sanayi Devrimi’nden 

itibaren gelişmeler 
hep insansız 

teknolojiler üzerine 
oldu. Endüstri 4.0’ın 
odağında ise insan 

unsuru olacak.”

TURKCELL DÖRDÜNCÜ SANAYİ 
DEVRİMİNİN KALBİNDE

Dünya Ekonomik Forumu tarafından San Francisco’da Endüstri 4.0 için 
açılan merkezin ilk zirvesinde, açılış konuşmalarından birini Turkcell Genel 

Müdürü Kaan Terzioğlu gerçekleştirdi. 

TURKCELL İNSAN KAYNAKLARI’NA AVRUPA’DAN 
İKİ AYRI MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ 

Turkcell, GNÇYTNK ve Çalışan 
Yolculuğu programlarıyla Almanya ve 
İngiltere’de iki önemli otorite 
tarafından ödüle layık görüldü. 
Turkcell’in inovatif İK programı 
GNÇYTNK, Avrupa’nın en prestijli 
organizasyonu “European Excellence 
Awards in HR” tarafından kariyer ve 
işe alımda mükemmellik ödülünü aldı. 
Çalışan Yolculuğu programı ise iş 
dünyasının nabzını tutan “Peer 
Awards for Excellence”ta bölge 
kategorisinde birinci oldu. 
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Vodafone, 1 Nisan 2016’da faaliyete geçen ve tüketicilere 10 kata kadar 
daha hızlı hizmet verilmesini sağlayan 4.5G teknolojisiyle bir yıl içinde 

Türkiye’nin 81 ilinde 10 bini aşkın çekim noktasına ulaştı.

VODAFONE, 4.5G’NİN İLK YILINDA 
TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ KAPSAMAYA SAHİP 

OPERATÖRÜ OLDU
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4
.5G teknolojisini Türkiye’de 
her yere ve herkese ulaştır-
mayı hedefleyen Vodafone, 
1 Nisan 2016’da faaliyete 
geçen 4.5G’nin birinci yılını 

kutluyor. Son 1 yıl içinde ‘4bucakG’ 
stratejisiyle Türkiye’nin 81 ilinde 10 
bini aşkın çekim noktasına ve 8 mil-
yon 4.5G abonesine ulaşan Vodafone 
Türkiye, Türkiye’nin en geniş 4.5G 
kapsamasına sahip operatörü oldu. 
Mobil internet hızını 3G’ye göre 10 
kat artıran 4.5G teknolojisinin ilk 
yılında, Vodafone'un toplam mobil 
veri trafiğinin %30'u Vodafone 4.5G 
şebekesi üzerinden gerçekleşti ve 
Vodafone 4.5G şebekesinde yakla-
şık 100 petabyte’lık veri alışverişi 
oldu. Böylece Vodafone’un mobil 
internet trafiği, 4.5G öncesi döneme 
göre iki katına çıktı. Vodafone abo-
nelerinin 1 yıl içinde en fazla kul-
landığı uygulamalar ise YouTube, 
Facebook ve Instagram oldu.
Uluslararası 4.5G dolaşım hizme-
tinde de Türkiye’nin lideri 
Türkiye'de 4G uluslararası dola-
şım hizmetini ilk sunan operatör 
olan Vodafone Türkiye’nin 4G ve 
üzeri teknolojilerin olanakların-
dan yararlanma imkânı sunduğu 
ülke sayısı 100’ü aştı. Bu sayede 
4.5G destekli akıllı cihaz sahibi 
Vodafone aboneleri, Almanya'dan 
ABD'ye, Rusya'dan Brezilya'ya, 
Güney Kore'den Norveç'e varan 
geniş bir coğrafyada; tarifelerin-
deki interneti, 4G hızında Tür-
kiye'deymiş gibi kullanabiliyor. 
Aynı zamanda 23 farklı telefon 
modeliyle, Türkiye’de en çok sa-
yıda cihazda VoLTE desteği sunan 
Vodafone Türkiye’nin, uluslara-
rası dolaşım servisinden yarar-
lanan veri kullanıcılarının sayısı 
4.5G’nin ilk yılında %91 arttı. 
Colman Deegan: “4.5G teknoloji-
sinde çıtayı yükseltmeye devam 
ediyoruz” 
Vodafone’un faaliyet gösterdi-
ği ülke sayısı bakımından bugün 
dünyanın en geniş 4.5G ağına sa-
hip operatörü konumunda oldu-
ğunu belirten Vodafone Türkiye 

/SEKTÖRDEN

CEO’su Colman Deegan, yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi: 
“1 Nisan'daki 4.5G lansmanında, 
gerek elimizde bulunan 900 MHz, 
gerekse de yeni aldığımız fre-
kansları kullanarak, Türkiye'de 
her yerde herkesin 4.5G kullanı-
cısı olmasına öncülük edeceğimi-
zin sözünü vermiştik. '4bucakG' 
stratejimizle bugün 81 ilde 10 
bini aşkın fiziksel çekim nokta-
sıyla ülkemizin en ücra köşesine 
kadar 4.5G hizmeti götürüyoruz. 
Türkiye’nin dijitalleşme alanında 
bölgesinde lider bir ülke olması 
vizyonuyla yerli üretimi destek-
lemek için de önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Evrensel Hiz-
met Fonu İhalesi’nde Türk Tele-
kom ile ortak hareket ettik ve 
kırsal alanların dijitalleştirilmesi 
için önümüzdeki 3 yılda yaklaşık 
1,6 milyar liralık en iyi teklifi 
vererek hizmet getirme taah-
hüdünde bulunduk. Türkiye’nin 
ilk baz istasyonu ULAK için satış 
sözleşmesini imzaladık; 250 baz 
istasyonu için sipariş vereceği-
mizi duyurduk. ASELSAN’ın yerli 
baz istasyonu anteninin kullanımı 
için ortak imza attık. 4.5G’de yer-
li üretimi teşvik etmek için KOBİ 
Seferberliği başlattık. Bu doğrul-
tuda, 4.5G'deki global deneyimle-
rimizi Türkiye'ye taşımaya devam 
edeceğiz.” 

Vodafone Türkiye 
CEO’su Colman 

Deegan: 
"Vodafone Türkiye 

CEO’su Colman 
Deegan: “Türkiye'de 
her yerde herkesin 

4.5G kullanıcısı 
olmasına öncülük 

edeceğimizin sözünü 
vermiştik. '4bucakG' 
stratejimizle bugün 

ülkemizin en ücra 
köşesine kadar 4.5G 
hizmeti götürüyoruz.”
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Kars’ta gerçekleştirilen İnternetle 
Hayat Kolay mobil uygulama tanı-
tım toplantısına katılan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan şunları söyledi: “İnter-
netle Hayat Kolay projesi sayesinde 
insanlarımız internet okuryazarı ol-
manın da ötesine geçerek interneti, 
e-devlet kapısını ve sosyal medyayı 
daha rahat kullanabilir hale geliyor. 
Böylece işlerini internet ortamın-
da yapabildikleri gibi ürünlerini de 
internet üzerinden tüm dünyaya 
tanıtabiliyorlar. Kars’ın kazını, ka-
şarını, balını tanıtabiliyorlar. Bu-
nunla kalmayıp Kars’ın kültürel ve 
turistik değerlerini, Kars Kalesi’ni, 
Ani’yi, Sarıkamış’ı tanıtarak Kars 
turizmine katkı sağlıyorlar. Ama 
biz istiyoruz ki bu akım Türkiye’nin 
her yerine yayılsın. Herkes interneti 
kullanmayı öğrensin ve ürettiklerini 
dünyaya daha rahat pazarlayabilsin, 
dünyaya daha rahat entegre olabil-
sin. Hatta torunu dünyanın herhangi 
bir yerindeyse torunuyla görüntülü 
görüşebilsin.” 

Hedef, üç yılda 300 bin kişiye 
ulaşmak
İHK’nin Kars ve çevresinde eğitim 
veren gönüllülerinden 23 yaşındaki 
Şengül Bayık, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki 300 gönüllü olarak zaman 
ve mekân ayırt etmeksizin insanlara 
birebir ulaşarak verdikleri internet 
eğitimlerinin ülke çapında dijital tek-
nolojilerin yaygınlaştırılmasındaki 
önemine dikkat çekti. Bayık, Türk Te-
lekom sayesinde bu eğitimlerle bugü-
ne kadar 23 bin kişiyi dijital dünyayla 
tanıştırdıklarını belirterek, sözlerine 
şöyle devam etti: “Verdiğimiz eğitim-
lerin kullanıcı dostu bir uygulamayla 
milyonlarca insana ulaşacak olması 
bizim için çok sevindirici. Artık akıllı 
telefonu olan herkes, İnternetle Ha-
yat Kolay mobil uygulaması ve web 
sitesinden, dijital teknolojilerin abe-
cesini kolaylıkla öğrenebilecek. Bu 
uygulama sayesinde sınıf eğitimleri-
ne katılma fırsatını yakalayamayan 
herkes interneti etkin kullanmayı 
öğrenecek. Bizlerden bire bir eğitim 
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tüm vatandaşların kullanımına su-
nulmuş oluyor. Ayrıca, mobil uygu-
lamada görme engellilere internet 
okuryazarlığını anlatan özel içe-
rikler de bulunuyor. Tüm uygulama 
görme engellilerin kullandığı ekran 
okuyucu programlar için de erişile-
bilir hale getirildi.

İnternetle Hayat Kolay reklam 
filminde gerçek karakterler rol aldı
Türk Telekom’un İnternetle Hayat 
Kolay projesi tanıtım filmi çekim-
leri ise bir haftalık hazırlık sonrası 
Kars’ın Kağızman, Sarıkamış, Ar-
paçay ilçeleri başta olmak üzere 
12 ilçede gerçekleştirildi. Tanıtım 
filminde ise İnternetle Hayat Kolay 
eğitimleri alan gerçek hayattan ka-
rakterler rol aldı. Filmde rol alan, 66 
yaşında internet öğrenerek hayatı 
değişen, Fatma Teyze de lansmanda 
keşfettiği bu yepyeni dünya için her-
kese teşekkür etti.

almış olanlar da internet sitesi ve mo-
bil uygulamadaki çok basit ve eğlen-
celi videolarla öğrendiklerini unut-
mayacak. Bunun yanı sıra, e-devlet 
hizmetleri, e-ticaret ve sosyal medya 
gibi teknolojilerden faydalanmaya da 
devam edecekler. İnternetle Hayat 
Kolay’ın mobil uygulama sayesinde 
taşınabilir cihazlara girmesiyle in-
ternet okuryazarlığı eğitimlerinden 
önümüzdeki üç yılda 300 bin kişinin 
fayda sağlaması hedefleniyor.” 
Türk Telekom’un güvenli internet 
eğitimleri, bugüne kadar ev hanımla-
rından emeklilere, muhtarlardan de-
netim serbestliği olan mahkûmlara 
ve işitme ve bedensel engellilere 
kadar, çok geniş bir kitleyi dijital 
dünyaya kazandırdı. Proje kapsa-
mındaki eğitimlerin eğitici videolar 
halinde internet ortamına taşınma-
sıyla birlikte bu eğitimler, ücretsiz 
ve operatör bağımsız olarak mobil 
uygulama ve web sitesi üzerinden 

dünyanın fırsatlarıyla tanıştıran 
İnternetle Hayat Kolay eğitimleri-
ni, geliştirdiği mobil uygulamayla 
cep telefonlarına taşıdı. Uygulama 
içerisinde yer alan, internet kul-
lanımına dair çeşitli konulardaki 
çok sayıda eğitici videoya https://
internetlehayatkolay.com/ web si-
tesinden de erişilebilecek. 
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Do-
any ev sahipliğinde, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Birleşmiş Milletler 
Türkiye Daimi Temsilci Yardım-

T
ürkiye’nin lider iletişim 
ve eğlence teknolojileri 
şirketi Türk Telekom, Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Habi-

tat Derneği ile birlikte toplumun 
farklı kesimleri arasındaki diji-
tal uçurumu kapatmak için ha-
yata geçirdiği sosyal sorumluluk 
projesi “İnternetle Hayat Kolay”a 
mobil teknolojilerin gücünü ek-
ledi. Türk Telekom, 300’den fazla 
gönüllüsüyle Türkiye’deki 52 ilde 
35 yaş ve üstü yetişkinleri dijital 

cısı Atila Uras ve Habitat Derneği 
Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla 
Kars’ta bir tanıtım toplantısı ger-
çekleştirildi. Toplantıda, üç yılda 
23 bin kişiyi dijital dünyaya kazan-
dıran projenin mobil uygulaması 
ve internet sitesi ile ilgili detaylar 
paylaşıldı. İnternetle Hayat Kolay 
Projesi’nde çalışan gönüllü eğit-
menlerin de yer aldığı toplantıda, 
Şırnaklı gönüllü eğitmen Şengül 
Bayık ve eğitim verdiği 66 yaşın-
daki Fatma Özcan da ilham veren 
hikâyelerini paylaştı. 

Türk Telekom, ülke çapında internet okuryazarlığını artırmak amacıyla Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü 

“İnternetle Hayat Kolay Projesi” eğitimlerini mobile taşıdı. 

TÜRK TELEKOM, İNTERNETLE HAYAT KOLAY 
PROJESİ’Nİ MOBİLE TAŞIDI

Bakan Arslan: “Türk Telekom’un İnternetle Hayat 
Kolay projesi sayesinde insanlarımız internet 

okuryazarı olmanın da ötesine geçerek interneti, 
e-devlet kapısını ve sosyal medyayı daha rahat 

kullanabilir hale geliyor.”
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Defne 20 yıldır hayatın içinde
Türkiye’deki telekom operatörleri-
nin verdiği hizmetlerden birçoğunun 
yazılımı Defne Telekomünikasyon 
tarafından hazırlanıyor. Türkiye’de-
ki 3 telekom operatörüne kayıtlı 72 
milyon telefon kullanıcısına en az bir 
yazılım ile dokunulduğunu söyleyen 
Defne Telekomunikasyon Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuz Haliloğlu, “Ge-
reksiz SMS almamaktan filtrele-
meye, çağrı merkezlerinden gelen 
aramalardan uluslararası trafiğin 
yönlendirilmesine, online ve mobil 
alışveriş aplikasyonlarına, her abo-
neye uygun konuşma, SMS ve data 
paketi belirlemeye, arayanı bil, sesli 
mesaj ve ödemeli arama servisleri-
ne kadar uzanan geniş bir portföy-
de gerçekleştirdiğimiz yazılımları-
mızdan biri ile muhakkak sizlerin 
karşısına çıkmışızdır.” ifadelerini 
kullandı. 

Akıllı Pazarlama Platformu
Defne Telekomünikasyon’un geliş-
tirdiği Akıllı Pazarlama Platformu 
ile mobil operatörler tüketiciyi hem 
kendi servisleri ile ilgili bilgilerle 
hem de perakende sektörünün en “in” 
mağazalarının indirimlerinden anlık 
ve konum bazlı haberdar edebiliyor. 
Akıllı Pazarlama Platformu, mobil 
abonelerin kullanım alışkanlıklarını 
anlık takip edip bu verilere göre her 
aboneye en uygun konuşma, SMS ve 
data paketi sunulmasını sağlamanın 
yanında, mobil operatörlerin katma 
değerli servis kampanyalarını doğ-
ru aboneye doğru zamanda ve doğ-
ru yerde en etkin kanal üzerinden 
iletiyor. Ayrıca, Akıllı Pazarlama 
Platformu sayesinde tüketici, akıllı 
telefonunda yer alan online alışve-
riş uygulamalarının bildirimlerini 
konuma göre alarak, hemen hemen 
mağazanın önünde iken, aynı mağa-
zanın kampanya ve indirimlerinden 
haberdar oluyor. Akıllı Pazarlama 
Platformu buluta taşınarak sektöre 
ivme kazandırıyor. 

2
016 yılında telekomünikas-
yon sektöründe 20’nci yılı-
nı dolduran Defne Teleko-
münikasyon bugüne kadar 
birçok başarıya imza attı. 

Defne Telekomünikasyon’un üret-
tiği çözümler ve sunduğu hizmetler 
Türkiye’deki GSM operatörleri ile 
birlikte Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, 
Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, 
Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den 
fazla ülkede 500 milyon üzerinde 
aboneye servis veren 25’ten fazla 
mobil operatör tarafından tercih edi-
liyor. Defne Telekomünikasyon son 
olarak Azerbaycan’ın en büyük GSM 
operatörü olan Azercell’in de çözüm 
ortağı oldu. Ana merkezi Türkiye’de 
bulunan Defne Telekomünikasyon’un 
Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan 
ve Hindistan’da ofisleri bulunuyor. 
Geride kalan 20 yılda Defne Tele-
komünikasyon birçok kez Deloitte 
Teknoloji Fast 500 EMEA ve Deloitte 
Teknoloji Fast 50 Türkiye program-
larında sıralamaya girdi; sağladığı 
katma değerli çözümler sayesinde 
100 milyar mobil işlemi başarıyla ger-
çekleştirdi; partnerleri ile birlikte ta-
mamladığı projeler Avrupa Birliği ta-
rafından 20 milyon avronun üzerinde 
fonlandı. Defne, telekomünikasyon 
sektöründeki deneyimini akıllı bina 
sistemlerinde de kullanıyor. Defne 
Telekomünikasyon son olarak ürün 
portföyünün tamamını buluta taşıdı. 

25’TEN FAZLA GSM OPERATÖRÜNÜN ARKASINDAKİ GÜÇ: 

DEFNE TELEKOMÜNİKASYON

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Defne Telekomünikasyon’un ürettiği çözümler ve sunduğu 
hizmetler Türkiye’deki GSM operatörleri ile birlikte 20’den fazla 
ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren 25’ten fazla 
mobil operatör tarafından tercih ediliyor.

Defne’nin ürün portföyü bulut 
mimariye taşındı
Defne Telekomünikasyon yaptığı son 
yenilik ile ürünlerini bulut mimari-
ye taşıdı. Defne Telekomünikasyon 
portföyünde bulunan Çağrı Tamam-
lama, Mesajlaşma, Mobil Pazarlama, 
Roaming, Filtreleme ve OSS çözüm-
lerindeki bütün ürünleri bulut mima-
riye taşındı. Haliloğlu, “Bulut mimari 
ile uygulamalar yüksek güvenlikli ve 
kaliteli bir ağ altyapısı üzerinden su-
nulacak. Bu uygulama ile başta mobil 
operatörler olmak üzere Kobiler de 
önemli oranda fayda sağlayacak ve 
operasyonel giderlerini azaltabile-
cekler.” dedi.

Gerçek zamanlı ölçeklendirme
Ürünlerin bulut mimariye taşınması 
ile uygulamalar güvenli ve yüksek 
kaliteli bir ağ altyapısı üzerinden su-
nulurken gerçek zamanlı ölçeklen-
dirme yapılması kolaylaşacak. Uygu-
lamaların kullanımına göre herhangi 
bir fiziki müdahaleye gerek olmadan 
yatayda ve dikeyde kapasite artışı 
gerçek zamanlı olarak yapılacak. Bu 
sayede minimum tutar harcama ile 
istenen kapasitenin kullanılabilmesi 
sağlanacak ve kullanıcılar kullandık-
ları sunucu kapasitesi kadar ödeme 
yapacaklar.

GSM devlerinden tam not
Yenilenmiş özellikleriyle bulut 
mimariye taşınan ürünlerini ilk 
kez Mobile World Congress (MWC) 
2017’de dünya GSM devlerinin 
beğenisine sunduklarını belirten 

Haliloğlu, “11 yıldır aralıksız ola-
rak katıldığımız sektörümüzün 
önemli fuarlarından Mobile World 
Congress( MWC) 2017’de GSM dev-
leri ile bu yıl hem Akıllı Pazarlama 
Platform’umuzu hem de bulut mi-
mariye taşınan ürün portföyümüzü 
buluşturduk. 200 ülkeden gelen 
GSM operatörü yetkilileri ile ger-
çekleştirdiğimiz görüşmelerden ve 
gösterdiğimiz demodan olumlu geri 
dönüşler aldık.” dedi.

“Büyümeye ve Ar-Ge’ye önem 
veriyoruz”
Son iki yılda ağırlıklı olarak Mobil 
Pazarlama, Roaming ve OSS ürünle-
rinde büyüme yaşadıklarının bilgisi-
ni veren Haliloğlu, “Mobil Pazarlama 
ürün grubumuzdan Akıllı Pazarlama 
Platformu ve Bulk SMS (toplu SMS 
dağıtımının kolaylıkla yapılmasını 
destekleyen),Roaming ürün grubu-
muzdan özellikle Border Roaming 
Controller (ülkeler arası sınırlarda 
abonelerin diğer ülke operatörleri-
nin iletişim ağına istemeden dâhil 
olmalarını önleyen), OSS ürün grubu-
muzdan VAS Monitoring (operatörle-
rin katma değerli servis kalitelerini 
ve müşteri memnuniyetini arttır-
malarını sağlayan) çözümlerimizde 
özellikle ciddi bir büyüme yaşadık. 
2016’da da bu ürün gruplarımızı pa-
zar ihtiyaçlarına göre geliştirmeye 
devam ettik. Ayrıca SMS ve çağrıları 
engellemeyi sağlayan SMS Filtering 
ve Blacklist/Whitelist çözümlerimi-
zi de pazar ihtiyaçlarına göre güncel-
lemeye devam ediyoruz.” dedi.

Defne Telekomunikasyon Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz 
Haliloğlu: “Gereksiz SMS almamaktan filtrelemeye, online 

ve mobil alışveriş aplikasyonlarına, arayanı bil, sesli mesaj 
ve ödemeli arama servislerine kadar uzanan geniş bir 

portföyde gerçekleştirdiğimiz yazılımlarımızdan biri ile 
muhakkak sizlerin karşısına çıkmışızdır.”
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H
uawei, Çin’in Suzhou ken-
tinde, Almanya’nın Münih, 
Meksika’nın Mexico City 
şehirlerinde, Singapur ve 
Dubai ile Birleşik Arap 

Emirlikleri’nin dâhil olduğu 5 kent-
te açık laboratuvarlar kurdu ve iş-
letti. Bu Open Lab’ler aracılığıyla 
akıllı şehir, finans, ulaşım, ener-
ji, imalat ve medya sektörlerinde 
400’ün üzerinde ortakla inovasyon 
ve çözüm çalışmaları yapılıyor. 
Çeşitli büyük işletmeler ve kamu 
kurumu Huawei’nin OpenLabs ta-
rafından geliştirilen çözümlerini 
uyguluyor. Örneğin, Huawei, Akıllı 
Şehir çözümleri geliştirmek için 
Accenture ile işbirliği yaptı; Huawei 
ve Altair, araştırma ve geliştirme 
bölümlerini dijital olarak dönüştü-
rürken otomotiv endüstrisindeki 
müşterilerini destekleyen bir ku-
rumsal bulut çözümü simülasyonu 
yaratmak için güçlerini birleştirdi-
ler. Huawei, enerji alanındaki IoT 
çözümleri için SAP ve Oracle gibi 
ortaklarıyla yenilikçi çözümler üre-
terek müşterilerinin güçlü ve düşük 
maliyetli elektrik şebekeleri kur-
malarını da sağladı.
Müşteriler ve ortaklarla dijital dö-
nüşümü hızlandırıyor
Global OpenLab Programı, Hu-
awei Kurumsal İş Grubu’nun 
‘’Platform+Ekosistem” stratejisi ile 
paralellik taşıyor. Bu strateji; açık, 
esnek ve güvenli platformların ku-
rumsal dijital dönüşümü yönlendir-
mesine olanak tanıyan yenilikçi, 
farklı ve öncü sektörlere özel çözüm-
ler geliştirmek için iş ortakları ve 
müşterilerle işbirliğine odaklanıyor.
Huawei, endüstriyel işbirlikleri, ge-
liştirici platformlar ve açık-kaynak 
toplumları açısından ekosistemi ge-
nişletmek ve ortak inovasyon uygu-
lamaları yapabilmek amacıyla dijital 
dönüşümlü bir ekosistemi devreye 
sokmaya yoğunlaşmıştır. Yu, ayrıca, 
“Geleceğin akıllı toplumlarında kar-
şılaşacağımız zorluklarla tek başına 
mücadele edilemez, BİT endüstri-
si içinde uygun ortaklarla işbirli-
ği yapmaya ihtiyaç vardır. Global 

HUAWEI, 15 YENİ “GLOBAL OPENLABS” 
LABORATUVARINA 200 MİLYON 

DOLAR YATIRIM YAPACAK

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Avrupa ve Güney Afrika başta olmak üzere 2017’de 7 yeni “OpenLabs” 
kurmayı hedefleyen Huawei, 3 yıl içinde 15 yeni laboratuvar açılışı 

gerçekleştirerek 200 milyon dolarlık yatırıma imza atacak.

OpenLab Programı gibi yaklaşımlar, 
Huawei’nin akıllı toplumlarda BİT 
ekosisteminin yaratılması için yapı 
taşlarını sağlama doğrultusundaki 
kararlılığını ve stratejik işbirlikleri 
aracılığıyla yönlendirdiği endüstri-
yel ve sosyal ilerlemeyi göstermek-
tedir. Global OpenLab Programıyla, 
endüstrinin inovasyon gücünü ar-
tırmak için küresel ve bölgesel iş 
ortaklarını biraraya getirmeyi ve en-
düstriyi destekleyerek tüm ekosis-
tem oyuncuları için daha fazla fırsat 
yaratmayı hedefliyoruz." dedi. 
SVP Global Genel Müdürü SAP Cloud 
Platform, Rolf Schumann, Huawei 
ile olan işbirliğine ilişkin şunları 
söyledi: " SAP ve Huawei, 2012 yılın-
dan beri tamamlayıcı yazılım ve do-
nanımımızı temel alan stratejik bir 
işbirliği içinde hareket ediyor. SAP 
HANA ortak çözümleri ve pazara 
giriş (G2M) stratejileri geliştirmek 
için işbirliği halindeyiz. Huawei, ku-
rumsal pazarı hedef alan, potansiyel 
müşterilere ve ortaklara entegre 
BİT platformları sunmak için ortak 
inovasyon çalışmalarına olanak ve-
ren 5 Global OpenLabs'ı kurdu. Bu 
açık laboratuvarlar sayesinde, en-
düstri 4.0, Gelişmiş Ölçümleme Alt-
yapısı (AMI), Nesnelerin İnterneti 
(IoT), Büyük Veri ve İşletmeden 
İşletmeye (B2B) bulut gibi bir dizi 
alanda SAP ile Huawei arasndaki iş-
birliği ivme kazanabilir.’’
Infosys, 2014 yılından bu yana Hu-
awei ile işbirliğine devam ediyor. 
Infosys Limited, EMEA, Kıdemli 

Başkan Yardımcısı ve Bölge Başka-
nı olan Umashankar Lakshmipathy, 
"Finans, IoT ve bulut veri merkezi 
ve go to market (G2M) çözümlerin-
de Huawei ile kapsamlı bir işbirliği 
yaptık. Huawei'nin Suzhou'daki 
OpenLab'ı ortaklara, bankacılık ve 
akıllı stadyum çözümlerinin müş-
terek yeniliğini sağlayan lider bir 
ICT platformu sağlıyor. Huawei 
ile yaptığımız ortak yeniliklerin 
Huawei'nin OpenLabs'ı aracılığıyla 
Güney Asya ve Orta Doğu gibi diğer 
bölgelerde tüm dünyaya yayılmasını 
umuyoruz. "dedi.
Huawei, bulut, iletim hattı ve cihaz 
işbirliğini destekleyen BIT plat-
formlarının oluşturulması ve sim-
biyotik hareketli ve sürdürülebilir 
ekosistemlerin düzenlenmesinde 
müşterileri ve ortaklarıyla işbirliği 
yapmaya devam edecek. Yeni BIT 
çağında dijital dönüşüm zorlukları-
nı çözmek için ve yeni yollar keşfet-
mek için ortaklarıyla çalışmalarını 
sürdürecek.

Huawei Kurumsal İşletme Grubu Endüstri Pazarlama 
ve Çözüm Departmanı Başkanı Victor Yu: "Tüm lokal 

firmaların becerilerini Huawei’nin küresel değer 
zincirine eklemek, onları dünya çapında tanıtmak ve 

yerel BİT endüstrinin rekabet gücünü artırmak için 
önemli yerel şirketlerle ortak çalışmalar yapmaya 

devam ediyoruz.” 
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İçtensiz

Yetkisiz

Boş ve yararsız

Tavlada dört sayısı

Kesim 

Bağ, bahçe 
çerçevesi 

İki yüzey arasındaki 
girinti 

Neonun simgesi 

Postayı süren 
kimse 

Türkiye Satranç 
Federasyonu 
(ksc.) 

 Olağandan büyük 
olma durumu

Yok etme, giderme 

Bir kimseyi 
gönderme

Bir düşünceye 
karşı çıkma

Duman lekesi 

Ruh

Bazı ülkelerde 
küçük para 

birimi

Gecikmeli, rötarlı

Şebnem 

Kıldan dokunmuş 
büyük çuval

Uzaklık bildirir 

Acemi er 

 İnternette 
‘saltbae’ akımıyla 
popülerleşen ünlü 

işletmeci 

İtikat 

Genetiği 
Değiştirilmiş 
Organizmalar 
(ksc,) 

Ölenler için 
kullanılan tıbbi 

terim

Masumca

Kötülük, alçaklık 

Kanunsuz

Hayvanların su 
içtiği kap

İlahi

Telefonda seslerin 
duyulduğu parça

Ayak değmemiş 
ak toprak

Haberleşme 
durumu

Vilayet

 Tespih 
ağacıgillerden 
büyük orman 

ağacı

Lokanta

Bir güç birimi

Koyun yavrusu 

 Elektronik Fon 
Transferi (ksc.) 

Hendek

Yayla atılan küçük 
çubuk 

Kabaca ‘efendim’ 

Çok acıklı olay

Kemiklerin 
içindeki yağlı 

madde 

Düşünce

/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 

Bacağın bilekten 
sonraki bölümü

Temel
içeceğimiz

Ferminyumun 
simgesi 

 
Gün tün eşitliği 

İşi iyi bilen kimse

Yarma, yarılma

Mutlak

Bir nota

 Bir tür inek sesi 

Yapay Sinir Ağları 
(ksc.) 

Yasalara aykırı 
davranış, cürüm

Balıkçıların 
olta ipi olarak 
kullandıkları 
naylon iplik

Endüstri Meslek 
Lisesi (ksc.)
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