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/EDİTÖRDEN

BAĞLANTI NOKTASI 
100. SAYISI İLE KARŞINIZDA
İlk sayısından itibaren sektörün nabzını tutan Bağlantı 
Noktası, sektördeki iddiasını sürdürüyor.

Başlıktaki ifadeyi kullanmak her yayına nasip olmuyor, 
yayıncıların kalitelerini koruyup, gelişerek yoluna devam 
etmesi her zaman zor olmuştur. Özellikle sektör 
dergilerinin bu anlamda ömürleri kısa olabiliyor. 
Bağlantı Noktası ise tam 100 sayıdır, kalitesini, hem 
içerikte hem de tasarımda korumanın yanı sıra üzerine 
ekleyerek yoluna devam ediyor. İlk sayısından itibaren 
sektörün nabzını tutan Bağlantı Noktası, iddiasını 
sürdürüyor. 100 sayı önce yola çıkarken, ulaştırma ve 
iletişim alanında hem kamu tarafında hem de özel 
sektörde yaşanan son gelişmeleri sayfalarına taşıyan 
Bağlantı Noktası, özel haberleri ile iddiasını güçlendirdi. 
Yayınımızla ilgili aldığımız olumlu geri dönüşler 
ekibimize, her zaman daha iyi içerik ve daha iyi 
tasarımla karşınıza çıkma sorumluluğunu yükledi. 
100. sayımızı yine keyifle okuyup bilgileneceğinizi ümit 
ederken, bu ayki özel dosyalarımız hakkında da bilgi 
vermek isteriz. Kapak konumuzu sanata ayırdık bu 
sayımızda ve müziğin bilimsel yolculuğunu ilginize 
sunuyoruz. Her şeyin bilimi olduğu gibi müziğin de 
bilimsel bir olgu olduğu temel gerçeğini burada 
hatırlatarak, detaylarını okumak üzere sizi iç sayfalara 
davet ediyoruz. 
Kapak haberimiz dışında, sektörde yaşanan son 
gelişmeleri de yine sayfalarımızda bulabilirsiniz. Keyifli 
okumalar dileği ile... 
Hoşçakalın.

04               MAYIS 2017

Vodafone faturasıza
gelin, konuştukça
internet kazanın
Vodafone

Hediye internetler cumartesi ve pazar günleri geçerlidir.
Konuştuğunca İnternet S, M ve L Tarifeleri, son 30 gün içinde numara taşıma ya da yeni hat aktivasyonu ile Vodafone’a katılan bireysel ön ödemeli müşterilerimiz için geçerlidir. 
Tarifelerin içeriğindeki her yöne dakikaya, roaming, Türkiye sınırları içerisinden yapılan yurtdışı aramaları, özel servis aramaları ve diğer hizmetler dahil değildir. Tarifelerin içeriği  
30 gün içinde geçerlidir. 30 gün sonunda tekrar yeterli bakiye karşılığında otomatik yenilenir. Kullanılmayan bakiyeler silinir; devretmez. İçerikler bittiğinde ücretlendirme standart 
tarifedendir. Vodafone, tarifede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Konuştuğunca İnternet Tarifelerinde hafta içi konuşulan dakikalar, hafta sonu dakika internet olarak kazanılır. 
Haklar hafta sonu boyunca geçerlidir ve tarife içeriğindeki internete göre önceliklidir. 1 dakikalık arama, 1 dakika internete eşittir. Kazanılan haklar cumartesi günü ilk 1 saat içerisinde 
yüklenecektir. Her hafta sonu için geçerli 10 GB’lik adil kullanım sınırı vardır. Aboneler yalnızca tarifelerindeki yurtiçi her yöne konuşma hakkı kadar yurtiçi dakika internet kazanabilir. 
Tarife dışı yapılan kullanımlar veya ek paketler bu kapsama dahil değildir. Fiyatlara vergiler dahildir. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr
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/İÇİNDEKİLER

16/HABER
Bakan Arslan, Türk 
bayrağına geçecek yat, 
kotra ve teknelerde KDV 
oranını yüzde 1’e indiren ve 
ÖTV’yi sıfırlayan 
düzenleme sonrasında 
Türk bayrağına geçen 
tekne sayısının bin 633’ü 
bulduğunu açıkladı. Arslan, 
“Bu sayının 6 bini bulmasını 
bekliyoruz, denizlerimizi 
Türk bayrağı ile 
donatıyoruz.” dedi.

26/GİRİŞİM
Sosyal medyada 

ünlü olmak şart mı 
onu bilemiyoruz. 

Ama siz bu 
gerekliliğe 

inanıyorsanız, 
bilmeniz gereken 
bazı püf noktalar 

var… 

20/SANAT
Kültürümüzün bir 

parçası olan ve bizlere 
güçlü bir şekilde etki 

edebilen müzik 
üzerine, onu artık 

bilimsel olarak 
inceleyebilecek kadar 

akademik çalışma 
bulunuyor. 

Titreşimlerin ve 
seslerin ortaya çıkışını, 

enstrümanların 
çalışma şekillerini, 

akustiğin ortaya çıkış 
sebeplerini ve müziğin 

beynimizde yaptığı 
değişimleri bu yazıda 

açıklıyoruz.

ne kadar büyük olursa, ses de o kadar 
yüksek olur ve titreşimler ne kadar 
sık olursa, o kadar yüksek perdeden 
duyulur. Sesin tonu ise, ses dalgasının 
pürüzsüzlüğü tarafından belirlenir.
Fizik kitaplarında çizilen standart dal-
galar pürüzsüzdür, ancak insan sesi 
veya enstrümanlar tarafından üre-
tilen sesler, bu kitaplardaki gibi eşit 
değildir. Notaların tonunu, bu küçük 
bozulmalar oluşturur. Buna yansıma, 
yankılanma ve rezonans eklenir; ens-
trümanlar, sesler ve şarkı sözleri de 
katman üzerine katman oluştururlar.
Daha sonra, beyin bu gelen sesleri 
işlemek zorundadır ve sadece nota-
ları elektriğe dönüştürmez. Müziğin 
işlenmesi, beyinde zevk, korku, hare-
ket, hafıza ve duyguyu kontrol eden 

parçalar ile bağlanır ve şarkılar bek-
lenmedik bağlantılara yol açabilir. En 
sevdiğiniz şarkı çalındığında, beyni-
nizde neler olduğunu öğrenmek için 
okumaya devam edin.

Rezonans nedir?
Bir gitarı düşündüğümüzde, çelik 
tellerin gerilip bırakılmasıyla oluştu-
rulan titreşimler öncelikle enstrüma-
nın gövdesine aktarılır. Gövde şekli 
ve üretiminde kullanılan malzeme-
ler, çıkan notalarda büyük bir etkiye 
sahiptir. Farklı nesneler belirli fre-
kanslarda titreşir ve bazı frekanslar, 
diğerlerinden daha fazla yükselir. Bu 
değişime rezonans adı verilir.
Bir müzik aletinin rezonans frekansları, 
aletin şekli değişmedikçe sabittir. İnsan 

Ş
arkılar, insanları güldürür, 
ağlatır, dans ettirir veya insana 
kulaklarını tiksintiyle kapattı-
rabilir. Herkesin sevdiği şarkı-
lar farklıdır. Bunları oluşturan 

sesler, titreşimlerle meydana gelir. Bir 
enstrüman telleri titreştiğinde havayı 
sıkıştırarak ileri doğru iter ve arkada 
kalan hava ise genleşir. Bu kompresyon-
lar ve seyrelmeler, havada hareket eden 
dalgalar yaratır.
Ses dalgaları kulaklarınıza ulaştığın-
da, kulak kanallarınızdaki havayı alır-
lar ve kulaklarınızı hareket ettirirler. 
Daha sonra titreşimleri, koklea adı ve-
rilen sıvı kaplı bir yapıya göndererek, 
üç küçük kemiğin hareketini tetikler. 
Bahsettiğimiz sıvının hareketi, beyne 
giden elektrik sinyallerini üretmek 
için kullanılır. Ancak bu, sesi algılama 
yolculuğumuzun sadece ufak bir par-
çası. Bu basit titreşimler, güçlü duygu-
sal tepkiler de yaratabiliyorlar, zira no-
talarda ve beynimizin onları algılama 
biçiminde farklı katmanlar bulunur.
Kulaklarınıza gelen ses dalgaları, bü-
yük miktarda bilgi taşır. Müzik nota-
larının temelleri ses seviyesi, perde 
ve ton olarak ayrılabilir. Titreşimler 

Her 20 kişiden birisi ton sağırı ya da amuziya 
sendromuna sahiptir. Bu kişiler notaları tanımada 

sorun yaşarlar ve bazılarına müzik dinlemek bir 
eziyet gibi gelebilir.

Kültürümüzün bir parçası olan ve bizlere güçlü bir şekilde etki 
edebilen müzik üzerine, onu artık bilimsel olarak inceleyebilecek 

kadar akademik çalışma bulunuyor. Titreşimlerin ve seslerin ortaya 
çıkışını, enstrümanların çalışma şekillerini, akustiğin ortaya çıkış sebeplerini 

ve müziğin beynimizde yaptığı değişimleri bu yazıda açıklıyoruz.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

MÜZİĞİN 
BİLİMSEL YOLCULUĞU

Gerekirse altına bir meşhur şairden 
iki dize yazın. 
Polemiğe girmek etkili olabilir: 
Twitter’da polemiğe girmek işe ya-
rayacaktır. Belli konularda birden 
ateşiniz yükselsin, ona buna sataşın, 
ne kadar zekice tepkiler verirseniz 
ortalık o kadar alevlenir. 
Gündemi takip edin: Twitter’da 
güncel meseleleri sakın atla-
mayın. Dizi finalleri, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, 
ekonomik gündem, GS-FB derbisi 
vs. gibi önemli konuları es geçmeyin. 
Her konuda bir fikriniz olsun. 140 
karakterde ukalalık yapabilme kabi-
liyetine sahip olun. 
Sıkı takip: Şöhret çaba gerektirir. 
Kendi kendinize sanal âleme yazı 
gönderip durmak yetmez. Başka-
larının yazdıklarını sıkı takip edin. 
Ahkâm kesmeniz gerektiğinde refe-
ranslarınız sağlam olsun. 
Şu an ne yapıyorsun?:  Facebook, 
İnstagram, Twetter hesaplarınızı sık 
sık güncelleyin. Kendinizi tekrarla-
mayın.  
Ünlüler yakınımdır: Her fırsatta 
ne kadar şöhretli arkadaşlarınız 
olduğunu anlatın. Twitter’da bir iki 
ünlüyle doğrudan senli benli muhab-
bete girin. 
Retweet gücü: Twitter dünyasında 
başkalarının çarpıcı tweetlerini ret-
weet ederek dikkatleri çekebilirsi-
niz. En azından varlığınız hatırlanır. 
Neleri seçtiğiniz sizi yansıtır. 
Nadirin kerameti: Bir film, yazar, 
oyuncu; mümkünse az bilinen bir 
şeyi çok sevin. Tutkuyla söz edin. ‘Bu 
insan acayip şeyler buluyor’ diye pe-
şinize takılanlar olsun. 
Anket canavarı: Bu ülkede herke-

S
osyal medyada 'fenomen' 
olmak bugünlerde nere-
deyse tüm gençlerin gün-
deminde... Son yıllarda ha-
yatımıza giren birçok ünlü, 

önce sosyal medyada adını duyuru-
yor. Ya bir şarkı, ya bir taklit ya da 
komik paylaşımları ile gençler önce 
sosyal medyada büyük kitlelere ula-
şıyor. Ardından da show dünyası bu 
isimlere yeni kapılar açılmasına ola-
nak sağlıyor. Sosyal medyada ünlü 
olmak şart mı bilemiyoruz ama siz 
bu gerekliliğe inanıyorsanız, bilme-
niz gereken bazı püf noktalar var. 
Siz de Facebook’ta duvarınıza yaz-
dığınız her şeyin altı yorumlarla dol-
sun, Twitter’da trend topic olayım, 
Instagram'da takipçilerim binleri 
bulsun istiyorsanız, ünlü olmaya gi-
den bu yolda bazı taktiklere ihtiya-
cınız var. 
İşte sosyal medyada popüler olma-
nın bazı yolları…
Komik olun: Güldürmek şart! Biraz 
doğuştan gelir, biraz da antrenman 
gerektirir. Ancak mizah anlayışı, 
zekânızı ve kişiliğinizi gösterip sizi 
sivriltebilecek bir silahtır. Her tür 
yazıda, yorumda başka bir pencere-
den bakmanızı sağlar. 
Ahkâm kesin: Nerede, ne yazıyorsa-
nız yazın, mutlaka ahkâm kesin. Bu 
böyledir, şöyledir diye kestirip atın, 
geri adım atmayın. Olabildiğince ters 
görünün. Kendinize güvenin. 
Çok yönlülük şart: Bir tek Facebook 
ve Twitter’ın popüler olmak için ye-
terli olmadığını unutmayın. Friend-
feed, Flickr, Reddit, Linkedin, Digg 
ve YouTube üyeliklerinizin hakkını 
verin. Sosyal medyayı her yönüyle 
kullanmaya gayret edin.
Blog şart: Mutlaka bir ya da iki blo-
gunuz olmalı. Kişiliğinizin farklı 
yönlerini gösteren blog’lar olması 
yararınızadır. Buralara yazdığınız 
her şeyin Twitter ve Facebook’ta du-
yurulmasına da özen gösterin. 
İyi fotoğraf kurtarır: Blog’a yazacak 
çok çarpıcı ve akıllıca şeyler bulamı-
yorsanız fotoğrafın gücüne inanın. 
Oradan buradan topladığınız ilginç 
resimleri, çarpıcı kareleri paylaşın. 

sin içinde bir anket canavarı vardır. 
Doğru yerden kışkırtırsanız, herkes 
oy kullanmak ister. Konu ne ka-
dar saçma olursa olsun. Sitenizde, 
blog’unuzda parlak başlıklı bir anket 
açın.
Trend avı: Google Trends’den popü-
ler başlıkları takip edin. Yıldızı yük-
selen mevzuları Twetter’da paylaşın. 
Boş vakitlerinizde Google’da trend-
leri aratın, yeniliklerden ilk siz ha-
berdar oluyormuşsunuz gibi yapın. 
Vitrin mühim: Profil resminizi dik-
katli seçin. Çabasızca iyi çıktığınız, 
cool bir fotoğrafınız olsun. Eğer her 
fotoğrafınızda kötü çıktığınızı dü-
şünüyorsanız, sizi temsil ettiğini 
düşündüğünüz bir hayali karakter 
seçin. 
Marka olun: Twitter’da da, 
Facebook’ta da aynı ismi kullanma-
ya çalışın. Bir yerde parladığınızda, 
şöhretiniz birbirini beslesin, sanal 
âlemde marka olun. 
Fotoğraf servisi: Çantanızda bir 
fotoğraf makinesi taşıyın ve etrafı-
nızda gördüğünüz saçma tabelaları 
falan fotoğraflayın. 
Yorumun gücü: Başkalarının blog-
larını es geçmeyin. İnsanların blog-
larını izleyin, sayfalarına üye olun 
ve hatta yazılarına yorum yapın ki 
onlar da sizi fark etsin. Başkasının 
yazısına yorum olarak kendi yazınızı 
ekleyin gerekirse. 
Kendiniz olun: Yapmacık tavırlar-
dan uzak olun. Samimi davranın. 
Listeleyin: Listeler hep ilgi çeker. 
‘Yağmurda dinlenecek 10 şarkı’, ‘En 
sevilen 10 öykü’, ‘Şairlerin dikkat 
çeken dörtlükleri’ Ne kadar acayip 
liste yaparsanız, o kadar çok takip 
edilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA 
NASIL ÜNLÜ OLUNUR?  

Sosyal medyada ünlü olmak şart mı onu 
bilemiyoruz. Ama siz bu gerekliliğe inanıyorsanız, 

bilmeniz gereken bazı püf noktalar var… 
YAZI BERİL ŞEN

Profil resminizi dikkatli seçin. Çabasızca iyi 
çıktığınız, cool bir fotoğrafınız olsun. Fotoğrafınızı 

kullanmak istemiyorsanız, sizi temsil ettiğini 
düşündüğünüz hayali bir karakter seçin..

U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın dünya ticaretinden 
pay almanın denizcilik sektö-
ründen geçtiğini bildiklerini 

ve bu çerçevede hükümet olarak sek-
töre olağanüstü ilgi gösterildiğini söy-
ledi. Sektörün gelişmesi için her türlü 
desteğin verildiğini ifade eden Arslan, 
son 14 yılda denizciliğe yönelik önemli 
adımlar atıldığının altını çizdi. Sektöre 
yönelik Özel Tüketim Vergisi olmadan 
(ÖTV) yakıt desteği verilmesi, deniz 
taşımacılığına yönelik destekler ve 
üreticiye sağlanan kolaylıklar ile Türk 
denizciliğinin önemli ölçüde gelişti-
ğine değinen Arslan, “Gemi sanayimiz 
2003-2016 yılları arasında 2,8 milyar 
dolar alt yapı yatırımı yapmış ve bugün 
gemi sanayimiz yıllık yaklaşık 2,5 mil-
yar dolar ekonomik büyüklüğe ulaş-
mıştır. Deniz ticaret filomuz da 2003 
yılına göre 8,8 milyon DWT büyüklük-
ten bugün 28,0 milyon DWT büyüklüğe 
ulaşmış, yine limanlarımızda elleçle-
nen yük miktarı da 190 milyon tondan 
430 milyon tona çıkmıştır.” dedi.

5,6 milyar liralık ÖTV’siz yakıt
Arslan, göreve gelmeden önce Türk 
denizciliğinin kara listede olduğunu 
anımsatarak, “Denizciliğimize yönelik 
düzenlemelerimiz ile Türk denizcili-
ğini beyaz listeye çıkararak saygın bir 
konuma taşıdık.” dedi. Bakan Arslan 
2004 yılından itibaren sektöre yönelik 
ÖTV’siz yakıt desteği sağlandığına da 
işaret ederek, 12 yıllık süreçte 5,6 mil-
yar liralık ÖTV'nin tahsil edilmeyerek 
deniz taşımacılığına destek sağlandı-
ğını söyledi. Yarım kalan gemi yatırım-
ları için de Kredi Garanti Fonu'ndan 
(KGF) 255 milyon lira kefalet sağlandı-
ğını belirten Arslan, 2015 yılı itibariyle 
de ihraç amaçlı gemi yatırımlarının 
KGF kapsamına alındığını ve tersane-
lerin Hazineye ödediği kiraların sıfır-
landığı vurguladı.

Dev limanlar yapılıyor
UDH Bakanı Ahmet Arslan, deniz-
cilik sektöründe Türkiye'yi, küresel 
deniz taşımacılığı ile entegre transit 
bir liman ülkesine dönüştürmek için 

çalıştıklarını kaydederek, bu kap-
samda dev limanların yapımına önem 
verdiklerini anlattı. Ege Denizi’nde 
Çandarlı Kuzey Ege Limanı’nın, 
Karadeniz’de ise Filyos Limanı’nın 
yapım çalışmalarının sürdüğünü 
söyleyen Arslan, söz konusu iki lima-
nın hizmete girmesinin Türkiye’nin 
küresel liman kimliğini kuvvetlen-
direceğini vurguladı. Bakan Arslan, 
ayrıca Türk deniz ticaret filosunu 
yenileyerek 10 milyar tona ulaşan 
dünya deniz ticaret hacminden daha 
fazla pay almayı, amaçladıklarının da 
altını çizdi. Arslan, “Gemi ve yat inşa 
sanayimizi yenilikçi teknolojilerle 
donatarak daha rekabetçi bir hale ge-
tirmeyi hedefliyoruz.” dedi. 

Türk bayrağına geçenlere büyük 
destek
Türkiye karasularında ve marina-
larında Türk sahipli olup yabancı 
bayrakla dolaşan binlerce tekne ol-
duğuna da değinen Bakan Arslan, 
bu teknelerin farklı nedenlerle Türk 
bayrağı yerine yabancı bayrak çek-
tiğini, bunun önüne geçmek ve bu 
teknelerin Türk bayrağı çekmesini 
sağlamak için Türk bayrağını cazip 
kılacak düzenlemeleri hayata geçir-
diklerini anlattı. 27 Ocak 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan kanun 
değişikliği ile yabancı bayrak çekil-
miş olan yat, kotra, tekne ve gezinti 
gemilerinin Türk bayrağına geçişine 
ilişkin istisnalar getirildiğini vurgula-
yan Arslan, “Çıkarılan kanunla güm-
rük vergileri, Katma Değer Vergisinin 
(KDV) yüzde 1’e inmesi, ÖTV, Damga 
Vergisi, İthalat Vergisi benzeri bütün 
vergi, resim ve harçlardan muaf tutul-
mak suretiyle ve süre kısıtlaması koy-
maksızın yabancı bayrak taşıyan Türk 
sahipli bütün tekneleri Türk bayrağına 
geçiş için son derece cazip bir fırsat ta-
nıdık. Geçiş formaliteleri, bürokrasisi 
son derece basitleştirildi, kolaylaştı-
rıldı. Doğrusu umduğumuzdan çok da 
hızlı bir geçiş süreci yaşıyoruz çok ta-
lep var. Sektörün istatistiklerine göre 
6 bin civarında Türk sahipli yabancı 
bayraklı tekne var. Bugün itibariyle 
bin 633 tekne Türk bayrağına geçmiş 
durumda. Bu düzenleme ile 6 bin tek-
nenin Türk bayrağına geçmesini bek-
liyoruz, denizlerimizi Türk bayrağı ile 
donatıyoruz.” diye konuştu

Arslan: “Gemi 
sanayimiz 

2003-2016 yılları 
arasında 2,8 milyar 

dolar alt yapı 
yatırımı yapmış 
ve bugün gemi 
sanayimiz yıllık 

yaklaşık 2,5 milyar 
dolar ekonomik 

büyüklüğe 
ulaşmıştır.”

DENİZLER TÜRK 
BAYRAĞIYLA DOLUYOR
Bakan Arslan, Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve 
teknelerde KDV oranını yüzde 1’e indiren ve ÖTV’yi 
sıfırlayan düzenleme sonrasında Türk bayrağına geçen 
tekne sayısının bin 633’ü bulduğunu açıkladı. Arslan, 
“Bu sayının 6 bini bulmasını bekliyoruz, denizlerimizi 
Türk bayrağı ile donatıyoruz.” dedi.

06               MAYIS 2017



www.grandsunlife.com I info@grandsunlife.com

Adres: Avsallar Kasabası No: 76 İncekum Alanya‐Antalya / Türkiye 
Rezervasyon: +90 (242) 517 35 48 / 517 35 49

WhatsApp: 0543 773 92 22 / 0543 621 3993
Faks: +90 (242) 517 28 96 

/İÇİNDEKİLER

34/SAĞLIK
Akıllı telefon ve 
tabletlerin kullanım 
oranlarının hızla 
artmasıyla mobil sağlık 
uygulamalarının da 
sayısı ve popülerliği 
giderek artıyor. Öyle ki 
artık adımlarımızı, 
kalorilerimizi, kalp 
atışımızı, 
tansiyonumuzu ölçen; 
benlerimizi analiz eden, 
gebelik takipçisi veya 
ağrı kesici hizmetleri 
sunan birçok mobil 
uygulamayla sağlık 
bilgilerimiz bir ‘tık’ 
ötede. 

36/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
E-ticaret sektörü son yıllarda 

ünlü isimlere emanet. Kadın 
yıldızların ağırlıklı olduğu 

sektörde en çok moda ve 
tasarım ürünleri yer alıyor. 

Hollywood yıldızlarının yanı sıra 
Arda Turan,  Ebru Şallı, Ahu 

Yağtu gibi birçok isimde 
e-ticarete yönelen ünlüler 

arasında. 
YAZI: BERİL ŞEN  

28/YAŞAM
Sosyal ağlar, 

ölen kişiler 
hakkında 

uyguladıkları 
sistemi 

iyileştiriyor. Artık 
hesapları 

yönetmek için 
olduğu gibi, yas 

tutmanın da 
dijital ritüelleri 

mevcut.

TEKNOLOJİ ÖLÜMDEN SONRASINI                              

NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Sosyal ağlar, ölen kişiler 
hakkında uyguladıkları 
sistemi iyileştiriyor. Artık 
hesapları yönetmek için 
olduğu gibi, yas tutmanın 
da dijital ritüelleri mevcut.
 YAZI AYTUN ÇELEBİ

W
eb, artık yas tutmak 
isteyenler için güven-
li alanlar oluştura-
biliyor. İnternetteki 
topluluklar yas tutan-

lar için destek bulabilecekleri bir 
yer hâline gelebiliyor. Greenwich 
Üniversitesi’nden Profesör Panagio-
tis Pentaris, “Dijital topluluklar, baş-
ka yerde bulamayacağınız bir kitle 
sunabilirler. İnternet, başka yerde ifa-
de edemeyeceğiniz bu duyguları dışa 
vurmak için bir fırsat olabilir.” diyor. 
Yas tutmak için yeni adres: İnternet
Bath Üniversitesi’ndeki Ölüm ve Top-
lum Merkezi’nde bir araştırmacı olan 
Andreia Martins, internette yas tut-
manın bir eksiklikten dolayı değil, ço-
ğunlukla tercih sebebiyle olduğunun 
altını çiziyor. İnsanların sanal anma 
törenleri düzenlediğini, ölünün ol-
duğu odaya bir kamera yerleştirerek 
uzaktakilerin de bir nevi son veda 
anı yaşadığını söyleyen Martins, bu 
yayınların bazen herkese açık oldu-
ğunu ve yabancılar tarafından da iz-
lendiğini ekliyor. Martins’e göre, bu 
yayınlar gençlerin böyle durumlarda 
nasıl davranacağını öğrenmeleri için 
de olumlu olabilir, diğer yandan da bir 
çeşit terapi işlevi görebilir. 
Anıtlar, artık fiziksel objeler olmak 
zorunda değiller. Bunun en güzel ör-
neklerinden birisini oğlunu kaybeden 
Ryan Green veriyor. Bir oyun gelişti-
ricisi olan Green, oğlu Joel’i kanser 
sebebiyle yitirdikten sonra, ‘That 
Dragon, Cancer’ adında bir oyun ha-
zırlamış. Bir oyun, anıt ve hikâye ka-
rışımı olan bu yapıt, insanların içinde 
dolaşabileceği, bu kaybı anlamaya ça-
lışabileceği bir ortama dönüştürmüş. 

dıkları, bunun en iyi örneği. Hikâye ise 
şöyle: Kadının profili, öldükten sora 
ailesi tarafından bir dijital anıta dö-
nüştürülür. Ancak sosyal ağ, 2013’te 
kapanır. Bu da, anıtın kaybolmasına 
sebep olur ve aile ne yapacağını şaşırır. 
Kadın hayattayken olmayan Facebook 
profilini oluşturmak, anıtı kapatmak, 
anıları kayıt etmek ve yazdırarak fi-
ziksel olarak saklamak gibi kararlar 
arasında gidip gelirler.
Bu konuyla ilgili son örneğimiz ise 
biraz acı. Hollie Gazzard adlı kadın, 
2014’te eski erkek arkadaşı tara-
fından öldürülür. Ölümünden bir 
yıl sonra bile, babası çiftin fotoğraf-
larının hesaptan kaldırılması için 
Facebook’la mücadele etmektedir. 
Site kullanıcıların gizliliğine önem 
verdiğinden, ailesi de olsa başkası-
nın taleplerini yerine getirmemekte 
ısrarcıdır. Neden sonra, talep kabul 
edilir ve fotoğraflar kaldırılır.

“Ölüm, bize onu geri ver!”
Anma ritüelleri, başka şekillerde 
de karşımıza çıkıyorlar. Yazar Terry 
Pratchett’in ölümü, kitaplarında sık 
kullandığı bir karakter olan Ölüm’den 
onu yaşama geri getirmesini talep 
eden bir e-dilekçe ortaya çıkmasına 
sebep oldu. 35 bin imzaya karşın bu 
işe yaramadı, fakat hayranlarına yas-
larını yaşamak için bir fırsat yarattı.
Facebook’u düşünün, bundan yirmi 
yıl sonra hâlâ var olursa, üyelerinin 
ciddi bir kısmı hayatta olmayacak. Bu 
açıdan bakınca, sosyal ağın bir bölü-
münü mezarlığa benzetmek de yanlış 
olmaz. Bu profillerin her biri de çev-
rimiçi anma noktalarına dönüşecek, 
yoksa reklamların hayatta olmayan 
kişilere gösterilmesi problem olabilir.
Ancak dijital mezar taşları bile insana 
problem yaşatabiliyor. Hyves adı ve-
rilen bir sosyal ağ kullanan Hollanda 
vatandaşı bir kadının ailesinin yaşa-

Telefonum olmadan asla!
Sosyal ağlar, geçmişte bunun dı-
şında da başka hatalı adımlar at-
tılar. Örneğin hayatta olmayan ki-
şileri takip etmeyi önerdiler ya da 
yılsonu videolarında bu kişilerle 
olan fotoğrafları göstererek, in-
sanları üzdüler. Ancak bazı insan-
lar bu gibi şeyleri umursamayarak 
ölü tanıdıkları ile konuşmaya ça-
lıştılar, bunu onlara mesaj gönder-
menin bir yolu olarak kabul ettiler.
Olayın bizce en uç örneği ise, öl-
dükten sonra telefonuyla gömül-
mek isteyen ve böylece futbol 
maçlarının sonuçlarına bakaca-
ğını düşünen birisi oldu. İnsanlar 
buna benzer durumları çok da 
garipsemiyor, öyle ki yapılan bazı 
çalışmalarda, katılımcılar ölü biri-
sine mesaj göndermeyi, mezarları 
başına gidip onlarla konuşmakla 
benzer görüyor.

Facebook, 
yirmi yıl sonra 
hâlâ var olursa, 

üyelerinin 
ciddi bir 

kısmı hayatta 
olmayacak. 

Bu açıdan 
bakınca, 

sosyal ağın 
bir bölümünü 

mezarlığa 
benzetmek de 

yanlış olmaz.

Sosyal medyayı kendimizi ifade 
etmek için sıkça kullanıyoruz, bu 
yüzden teknoloji şirketleri için 
hayatını kaybedenlerle iletişim 
kurmaya çalışmamız da değişik 
gelmiyordur. Bunun dışında, 
sadece bu konuya eğilen 
girişimler bulunduğunu da 
hatırlatmalıyız.

 Eternime
Sosyal medya hesaplarınızı ve 
sohbet kayıtlarınızı yükleyin, 3D 
bir avatar hazırlayın ve ölürseniz, 
sevdikleriniz Siri benzeri bir 
robotla yazışabilsinler. Site 
şimdilik kapalı bir beta sürecinde, 
ancak 33 bin kişi üye olmak için 
başvurmuş durumda.

 Loggacy
Tıpkı Facebook gibi fotoğraflar, 
videolar ve durum iletileri 
yükleyerek bir profil 
oluşturabildiğiniz bu sosyal ağın 
farkı, ölümle ilgili herhangi bir 
çalışma yapmaması. Böylece 
profiliniz tamamen aynı kalıyor ve 
insanlar siz tıpkı hayattaymışsınız 
gibi sizi görebiliyorlar.

 SafeBeyond
Kendini “dijital bir zaman kapsülü” 
olarak tanımlayan site, ölüm hâlinde 
insanlara gönderilecek 
kişiselleştirilmiş mesajlardan dijital 
hesaplarınızın yönetimine kadar 
her şeyi ayarlıyor. Bunlar belirli bir 
tarihe sabitlenebiliyor da, yani 
evliliğinizin 40. yılında da buna 
benzer şekilde, mesajlar 
gönderebilirsiniz. Enteresan yönü 
ise bunu konum bazlı yapabilmeniz. 
Böylece belirlediğiniz kişisel belli bir 
yere gittiklerinde mesajınızı 
alabiliyorlar.

 Mylestoned
İnsanlara kaybettikleri kişiler için 
dijital profiller hazırlamayı 
sağlayan bu uygulama, bir anı, 
fotoğraf ya da onları düşünmenizi 
sağlayacak bir kelimeyi bile 
yüklemenize olanak sağlıyor. 
Dilerseniz bu profile başkalarını 
davet edebilir, hesabı bir kişisel 
yas günlüğüne dönüştürebilirsiniz. 

ÖLÜM SONRASI İÇİN 
HAZIRLANAN GİRİŞİMLER 

E-ticaret sektörü son yıllarda ünlü isimlere 
emanet. Kadın yıldızların ağırlıklı olduğu 

sektörde en çok moda ve tasarım ürünleri yer 
alıyor. Hollywood yıldızlarının yanı sıra Arda 

Turan,  Ebru Şallı, Ahu Yağtu gibi birçok isimde 
e-ticarete yönelen ünlüler arasında.

E-TİCARETE YATIRIM 
YAPAN ÜNLÜLER

JUSTIN TIMBERLAK
GENÇ SANATÇILARA DESTEK OLUYOR

Myspace özellikle henüz ünlü olmamış 
grup ve şarkıcılara herhangi bir ücret 
vermeden şarkılarını siteye yükleyip 
büyük kitlelere sunma imkânı veren 

bir site. Justin Timberlake Myspace’in 
hissedarlarından biri. Timberlake, müzik 

dünyası ve oyunculuktaki kariyerinin 
yanında geçtiğimiz aylarda yaptığı yeni bir 

girişimle de gündeme gelmişti. E-ticaret 
sektörüne yönelen ünlü şarkıcının bu 

girişiminin adı HomeMint. HomeMint, bir 
ev dekorasyon sitesi. Kullanıcılar kendi 

zevklerine göre bu siteden öneriler alıyor 
ve o ürünleri de satın alabiliyorlar. Sitenin 

amacı küçük şirketler ve sanatçılarla 
çalışıp düşük bir bütçeyle insanların 

evlerini dekore edebilmelerini sağlamak. 
Siteye girenler küçük bir testi cevaplıyor 
ve böylece o sorulara verdikleri cevaplar 

sayesinde kullanıcıların nelerden hoşlanıp 
hoşlanmadıkları ortaya çıkıyor ve 

kullanıcılara ona göre 
tavsiyeler veriliyor.

KIM KARDASHIAN
SİTENİN 13 MİLYON 
KULLANICISI VAR
Kim Kardashian, 
Mart 2009’da kurulan 
Shoedazzle’ın baş moda 
stilistliğini yapmakta. 
Şirketin merkezi 
Kaliforniya’nın Santa 
Monica bölgesinde 
bulunuyor. Kim 
Kardashian’ın şirketinde 
iç çamaşırı, gelinlik ve 
çanta satışı yapılıyor. Daha 
önceden üyelik ücreti 
alınan siteden bu ücretin 
kaldırılmasıyla daha çok 
kullanıcıya ulaşıp daha fazla 
satış yapılması planlanıyor. 
Şirket, 2011 yılında 3 
milyon kullanıcıya sahipken 
kullanıcı sayısını dörde 
katlayarak 13 milyon kişiye 
ulaşmış durumda.

T
eknolojinin gelişmesiyle 
birlikte ticaret de ar-
tık internet üzerinden 
yapılıyor. Çoğu şirket, 
ürünlerini internet üze-

rinden pazarlarken yeni giri-
şimciler de işlerini büyütmek ve 
daha fazla insana ulaşmak için 
bu alana yatırım yapıyor. Bu sek-
törün gelişmekte olduğunu fark 
eden ünlü simalar da e-ticarete 
sıcak bakıyor. Özellikle Holl-
ywood dünyasının yıldızları yeni 
girişimlere yatırım yapmakta 
ya da kendi e-ticaret şirketle-
rini kurmakta. Özellikle kadın 
ünlülerin ağırlıklı olarak yatı-
rım yaptığı e-ticaret sektöründe 
kendisine önemli pazar oluştu-
ran isimlerden bazıları şöyle... 

YAZI: BERİL ŞEN   

Y
eknolojinin sunduğu 
imkânlar sayesinde son 
yıllarda sağlık sektörü de 
yeni bir döneme girdi. Akıllı 
telefon ve tabletlerin mo-

bil uygulamaları sayesinde hastaneye 
gitmeden ilacınızı kontrol edebiliyor, 
şekerinizi ölçebiliyorsunuz. Üstelik 
uygulamalar sadece bunlarla sınırlı de-
ğil. Kan basıncınızı ölçmek istiyorsanız 
telefonunuza bağlayabileceğiniz ek bir 
cihaz saniyeler içinde size ölçümleri 
verebiliyor; ya da kalp ritminizde prob-
lem olup olmadığını, parmaklarınızı 
cihazınızın doğru yerlerine koyarak 
görüntüleyebiliyorsunuz. Bu gibi iş-
lemler yavaş yavaş bir standart haline 
gelmekle beraber, daha gelişmiş ek ci-
hazlar sayesinde kulak iltihabınız olup 
olmadığını ya da göz muayenenizi dahi 
ileriki yıllarda gerçekleştirebilirsiniz. 
Mobil sağlık sektörünün önümüzde-
ki yıllarda büyümesini sürdürmesi ve 
2020 yıllarına doğru bu büyümenin 
yüzde 50’lere ulaşacağı söyleniyor. 
Şirketlerin pek çoğu da bu durumun 
farkına varmış olacak ki akıllı tele-
fonları yeni nesil sağlık hizmetleri-
nin geleceği olarak görmekte ve bu-
nun için pek çok çalışma yapmakta. 

Doktorlar da mobil sağlıktan 
yararlanıyor
Uygulamalar elbette ki sadece hastalar 
için değil. Sağlık hizmeti sağlayanlar 
da hastalarını takip etmek ve onların 
sağlığını iyileştirmek için mobil sağlık 
uygulamalarını önemli bir araç olarak 
kullanıyor. Fakat bununla birlikte, her 
mobil sağlık uygulamasının doğru ve gü-
venilir uygulama olmadığına da dikkat 
etmek gerekiyor. İhtiyaca ve kullanıma 
göre farklılık gösteren çeşitli uygula-
maları mobil cihazlarınıza indirmeden 
önce sağlığınız ve güvenliğiniz açısından 
her birine tedbirli yaklaşmak oldukça 
önemli. Bu sebeple doktorlar hastaları-
nı, bu uygulamaları telefonlarına veya 
tabletlerine indirmeden önce dikkatli 
olmaları konusunda uyarıyor. Doktorların 
çoğu, mobil uygulamalar sayesinde teşhisin 
daha hızlı yapılabilmesi, hasta gözleminin 
kolaylaşması ve gereksiz doktor ziyaret sa-
yılarının azalması gibi yararları olduğu gö-

rüşünde. Sağlık çalışanları da artık mobil 
uygulamalardan faydalanıyor. 
İşte en çok kullanılan ve doktorlar 
tarafından tavsiye edilen mobil sağlık 
uygulamalarından bazıları... 
E-Nabız: Sağlık Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen sağlık bilgilerinizi 
yönetebileceğiniz kişisel sağlık kaydı 
sistemi. Bu sistem sayesinde hastalar ile 
doktorlar arasında yaşanan birçok sorun 
tarih olacak. Hastaların tahlil sonuçları, 
raporları, hastalık geçmişi, radyolojik 
görüntülemeleri, alerji bilgileri, sağlık 
tesisi ziyaretleri, reçete bilgileri, 
randevuları ve organ bağışı gibi veriler 
bu sistemde kayıt altında. Bir güvenlik 
politikası ile korunan kişisel veriler 
hastaların onayı ile doktorları tarafından 
da görülebilecek. E-Nabız bir vatandaşın 
hayatı boyunca aldığı sağlık hizmetini 
kayıt altında tutarak, hekimlerin ileride 
hasta hakkında daha doğru bilgiler 
alabilmesini kolaylaştırıyor. 
White Noise Lite: Dünyaca ünlü doktor 
Mehmet Öz tarafından daha iyi uyku 
için tavsiye edilen White Noise Lite, 
kullanıcılara çeşitli ambiyans sesleri 
sunuyor. Sahile vuran dalgalar, fırtına, 
cırcır böceği, yağmur, guguklu saat, çan 
sesi, beyaz gürültü, sallanan pervane, 
uçak, tren gibi sesler uygulamada 
mevcut. Kullanıcılara saat, ekran kilidi, 
alarm vb. ile pek çok kişiselleştirme 
seçeneği de sunan White Noise Lite 
uygulaması, Android sistemli akıllı cep 
telefonları ve tablet bilgisayarları ile 
iPhone ve iPad cihazlarıyla uyumlu.
MyFitnessPal.com: Kalori sayımı 
yaparak diyet yapmanızı sağlayan web 
sitesi. Veri tabanı çok geniş olduğundan 

çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Fast 
Food markaların menülerinden, ev 
yapımı birçok tarif sitede mevcut olup 
her şey kalori üzerine hesaplanıyor. 
Diyetisyenler tarafından da en fazla 
tavsiye edilen site olması açısından çok 
sayıda kullanıcısı bulunuyor. 
İlaç Takip Sistemi: Kısa adı İTS olan İlaç 
takip sistemi Türkiye’de ilaçların her 
bir biriminin izlenmesi için kurulan bir 
altyapıyı tanımlıyor. Literatürde “Takip ve 
İzleme” olarak tanımlanan yapının, ilaç 
sektörüne uygulanmış hali. Sistem 
dünyada ilk defa Türkiye’de başarıyla 
uygulanan ve benzeri olmayan 
yenilikçi bir uygulama. Hastaların ilaca 
güvenle erişiminin sağlanması için her 
ilacın konumunu takip etmek üzerine 
tasarlanmış. Bu nedenle piyasadaki 
tüm ilaçlar üretimden tüketime tüm 
aşamalarda bildirimlerle izleniyor. 
Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü 
yasadışı ilaç satışı engellenmiş oluyor. 
Stok durumları izlenebildiğinden 
ilaçlar gerektiğinde kolaylıkla 
piyasadan toplanabiliyor.
Runkeeper: Uygulama sizin yürüyüş, 
koşu, bisiklet, spor, yüzme yani 
aklınıza ne geliyorsa bu uygulama tüm 
bilgileri GPS kullanarak kaydediyor. 
RunKeeper App üzerinden o güne 
kadar yaptığınız tüm aktivite sayısını 
görebiliyorsunuz. RunKeeper sadece 
koşu için değil de yapabileceğiniz 
tüm sporlar üzerine kurulmuş bir 
Application olduğu için aktiviteler 
bölümünde bisiklet, dağ bisikleti, 
yürüyüş, dağ yürüyüşü, buz pateni dâhil 
olmak üzere 14 farklı aktiviteyi aynı 
anda takip etme şansına sahipsiniz.

SAĞLIKTA 
MOBİL 

DEVRİM 

Akıllı telefon ve tabletlerin 
kullanım oranlarının hızla artmasıyla 
mobil sağlık uygulamalarının da 
sayısı ve popülerliği giderek artıyor. 
Öyle ki artık adımlarımızı, kalorilerimizi, kalp 
atışımızı, tansiyonumuzu ölçen; benlerimizi 
analiz eden, gebelik takipçisi veya ağrı kesici 
hizmetleri sunan birçok mobil uygulamayla 
sağlık bilgilerimiz bir ‘tık’ ötede.  
YAZI BERİL ŞEN
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SAMSUNG GALAXY S8, 
DÜNYA İLE AYNI ANDA TÜRKİYE’DE SATIŞTA 
Samsung Electronics, akıllı telefonda sınırları yeniden tanımla-
yan Galaxy S8 ve S8+’ı bugün itibarıyla dünya ile eş zamanlı 
olarak Türkiye’de de kullanıcılarla buluşturdu. Heyecanla bekle-
nen ve 29 Mart tarihinde New York ve Londra ile eş zamanlı 
olarak İstanbul’da lansmanı yapılan Samsung Galaxy S8 ve S8+ 
telefonları Türkiye’de mağazalarda yerini almadan tüketicilerin 
yoğun ilgisi ve geri bildirimleriyle karşılandı. 5.8 inç ekrana sahip 
Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin 
sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı tele-
fon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Samsung’un yeni amiral 
gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir 
kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning® Goril-
la® Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor.

TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILARIN %71’İ 
HACKERLARI UMURSAMIYOR
Kaspersky Lab, dünya çapındaki internet kullanıcıları için 
risk seviyesinin değerlendirilmesini sağlayan gösterge-
lerden oluşan Kaspersky Siber Güvenlik Endeksi'ni gün-
celledi. Endeksin en güncel verileri olumlu trendler 
gösteriyor: Siber dünyada güvenlikleri konusunda endi-
şe duyan ve tehditlere karşı kendilerini korumaya hazır 
olan insanların sayısı giderek artıyor. Fakat yine de Tür-
kiye’deki kullanıcıların da aralarında olduğu çok sayıda 
kişi siber tehditlerin kendilerine zarar vereceğinden 
endişelenmiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de hackerları 
umursamayanların oranı ise %71 olarak gerçekleşti. 

TÜRK TELEKOM, 5G VE ÖTESİ 
ARAŞTIRMALARI ALANINDA ULUSLARARASI 
KONSORSİYUMDA YER ALDI 
Türk Telekom ve iştiraki Argela’nın içinde yer aldığı uluslararası 
Clear5G projesi, Avrupa Komisyonu’nun uluslararası arenadaki en 
büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan HORİ-
ZON 2020 kapsamında hibe desteği alma başarısını gösterdi. Türk 
Telekom, 5G ve ötesi araştırmaları alanında uluslararası konsorsi-
yumda yer almayı başaran ilk Türk telekomünikasyon operatörü 
oldu. Türk Telekom ve iştiraki Argela’nın birlikte çalışacağı ulusla-
rarası Clear5G (Güvenilir 5G MTC- Kablosuz Erişim) Projesi, 5G ile 
fabrikalarda daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güve-
nilirlik ve erişilebilirliğin sağlanması için çalışacak. Proje kapsamın-
da ayrıca farklı standartlarda haberleşen tüm makinelerin 
birbirleriyle konuşabilir hale gelmesi için de çalışılacak. Böylece 
Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata 
geçirilmesi sağlanacak.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 
AÇILACAK İLK SOHBET UYGULAMASI 
Sosyal medyada güncel konularda farklı insanlarla sohbet 
etmeyi mümkün hale getiren Groop; aynı konuyu konuşmak 
isteyen insanları gerçek kimlikleriyle canlı bir şekilde konuşturan 
ilk platform olma özelliğiyle fark yaratıyor. Uygulamada mode-
ratör tarafından her gün gündeme göre yeni konu başlıkları 
açılıyor. Bu konu başlıklarında 12’şerli gruplar halinde sohbet 
etme imkanı sunuluyor. 6 ay önce geliştirilen ve 4 ay Kanada’da 
test edildikten sonra 2 aydır da Türk kullanıcılara açılan Groop 
uygulamasında kullanıcıların geri bildirimlerine göre geliştirme-
ler devam ediyor. Sistemde akıllı algoritmalar sayesinde, benzer 
profillerdeki insanlarla eşleştirilerek ilginizi çekecek konularda 
anlık olarak sohbet edebiliyorsunuz. 

ÇİN 20 BİN KİŞİYLE 
'KENDİ WIKIPEDIA'SINI KURUYOR
Çin devleti, kendi internet ansiklopedisini oluşturmak için 20 bin 
kişiyi işe alıyor.
Vice'ta yer alan habere göre, projenin Genel Yayın Yönetmeni ve Çin 
Kitap Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yang Muzhi, bu yeni ansiklopediyi 
"Çin'in kültür seddi" olarak tanımladı. "Çin Ansiklopedisi" olarak 
bilinen projenin 2018 yılında hayata geçmesi bekleniyor. Bunun için 
100 farklı alanda katkı yapmak üzere üniversite ve araştırma ens-
titülerinden akademisyenler işe alınıyor. Proje kapsamında 300 
binden fazla konu başlığının girilmesi ve her birinin de yaklaşık 1.000 
kelime uzunluğunda olması öngörülüyor. Çin, kullanıcı katkılarıyla 
hazırlanan, internetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimi 
ilk kez yaklaşık 13 yıl önce yasaklamıştı.

FACEBOOK ZİHİN OKUMA 
TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, insanların 
düşüncelerini internet üzerinden direkt gönderebilmesini 
sağlayan bir teknoloji üzerine çalıştıklarını doğruladı. Daha 
önce de zihin okuma teknolojisi ile ilgili açıklamalar yapan 
Zuckerberg, şirketinin 'direkt beyin iletişimi' üzerine sıkı 
bir şekilde çalıştığını aktardı. Zuckerberg'in telepati tek-
nolojisiyle ilgili açıklamalarının şirketin çalışmaları üzerine 
ipucu verip vermediği merak ediliyordu. Facebook'un F8 adın-
daki geliştirici konferansında konuşan genç iş adamı, dijital nes-
nelerin gerçek dünya ile bağlantı kurmasını sağlayan artırılmış 
gerçeklik (AR) üzerine yaptıkları çalışmaları da anlattı.

TWITTER 24 SAAT 
CANLI HABER KANALI AÇACAK
Sosyal medya platformu Twitter, medya devi Bloomberg 
ile işbirliği içinde 24 saat kesintisiz yayın yapacak bir 
haber kanalı üzerinde çalışıyor. Twitter'dan görüntülü 
canlı yayın yapacak dijital kanal, Bloomberg ofislerindeki 
içerik, haber ve programlardan oluşacak. Bu anlaşma ile 
Twitter, yayınladığı görüntülü reklamlardan büyük gelir 
elde eden dev şirketler Google ve Facebook'la rekabet 
edebilecek. Bloomberg CEO'su Justin Smith, bu şekilde 
birçok kullanıcının canlı olayları takip ederken aynı anda 
tweet atma alışkanlığını geliştireceklerini söyledi.

HOLLANDA'DA ÖĞRENCİLER 
KETENDEN OTOMOBİL YAPTI
Hollanda'daki Eindhoven Teknik Üniversitesi öğrencileri, dünyanın ilk 
biyolojik otomobilini üretti. Şasi ve üst yapısı tamamen ketenden 
yapılan ve yüzde yüz biyolojik çözünürlüğe sahip olan otomobile Lina 
adı verildi. İlk test sürüşü yapılan araç, 8 Mayıs'ta Hollanda Karayolu 
Ulaştırma Dairesi'nin (RDW) onayına sunulacak.
Lina adlı otomobil, şu anda bir bisikletten daha hızlı değil. 
Lina'yı geliştiren 12 kişilik öğrenci grubu, otomobilin geleceği 
için umutlu. Dünyanın ilk biyolojik dönüşümlü otomobili Lina'yı 
geliştiren grubun mali sorumlusu Loes van den Beuken'e göre 
keten, otomobil endüstrisinin kullandığı karbon ve alüminyum 
kadar sağlam bir hammadde.

/HABER TURU
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TÜRKİYE, SİBER GÜVENLİĞİN MERKEZİ OLUYOR 
Siber güvenlik konusunda yerel ve küresel sorunlara odaklanan 
Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası siber güvenlik etkinliği LOCARD 
Global Cyber Security Summit, 11 Mayıs 2017 tarihinde Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında düzenlene-
cek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek LOCARD Global Cyber Security 
Summit etkinliğinde siber güvenlik uzmanları ve hackerlar, 
kamuda bu alanda çalışan yetkililer, bankalar, şirketlerin üst 
düzey güvenlik çalışanları ve siber güvenliğe ilgi duyanlar bir araya 
geliyor. Farklı ülkelerden hacker ve güvenlik uzmanlarının katıla-
cağı LOCARD Global Cyber Security Summit, aynı zamanda 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nin en büyük siber 
güvenlik etkinliği olma özelliğini taşıyor.

“AIRPRENEURS” PROGRAMI ELAZIĞ’DA 
Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Boeing iş birliğiyle yürütülen Airpre-
neurs programının altıncı ayağı Elazığ Fırat Üniversitesi ile yürü-
tüldü. Program kapsamında gençlerin havacılık alanında daha 
girişimci olması hedefleniyor. Gençleri havacılık alanında daha 
girişimci kılmak ve bu alanda yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağ-
lamak amacıyla geliştirilen ve lansmanı Ankara Bilkent 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Airpreneurs” programının 
altıncı ayağı Fırat Üniversitesi ile Elazığ’da gerçekleştirildi. Prog-
ram Mayıs ayında İstanbul Teknik Üniversitesi ile sonlanıyor.  
Program sonunda iki kişi, konferanslar ve havacılık alanındaki 
yatırımcılarla bir araya gelme imkanı tanıyan aynı zamanda da 
kapsamlı bir iş ağı olan Startup İstanbul ve Startup Turkey’e katıl-
ma hakkı kazanacak.

VODAFONE TÜRKİYE, 5G TEKNOLOJİSİ ÇOKLU 
ANTENİ EUROLEAUGE FINAL FOUR’A TAŞIYACAK 
Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla abonelerini 
dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmayı 
hedefleyen Vodafone, 5G teknolojisi yolunda bir ilke daha imza 
attı. Gelecekte 5G teknolojilerinin de temel özelliklerinden biri 
olacak Massive MIMO (Çoklu Anten) teknolojisini Türkiye’de ilk 
kez mevcut 4.5G şebekesini kullanarak laboratuvar ortamında 
test eden Vodafone, bu teknolojiyi 19-21 Mayıs tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek Euroleague Basketbol Dörtlü 
Final (Final Four) maçlarında ilk defa canlı şebekede kullanacak. 
Fenerbahçe Ülker’in de ülkemizi temsil edeceği finallerde bekle-
nen yüksek data ihtiyacını karşılaması beklenen bu teknoloji 
sayesinde 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesi için de önemli 
bir adım atılmış olacak.

TEKNOSA 2017'YE BÜYÜME VE KARLA BAŞLADI
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin önde gelen markası TeknoSA, 
2017 yılının ilk çeyreğinde 689 milyon TL ciro elde ederek yıla poz-
itif bir başlangıç yaptı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ilk 
çeyrek sonuçlarını açıklayan TeknoSA, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine 
göre aynı mağazalarda yüzde 2,4’lük büyüme sağladı ve bu büyüme 
mart ayında yüzde 10 seviyesine ulaştı. Online kanalı teknosa.
com’da çift haneli büyümesini sürdüren TeknoSA, 2017 yılının ilk 
çeyreğini 1 milyon TL’lik kar ederek geride bıraktı. Şirket, ilk çeyrek-
te FAVÖK (Faiz ve Amortisman Öncesi Kar) rakamlarında 1 puanlık 
artış sağlayarak yüzde 3’den yüzde 4’e çıkardı.

TÜRK EĞİTİMCİLER KENDİLERİNİ TEKNOLOJİ 
ALANINDA YETERLİ GÖRÜYOR
Microsoft tarafından YouGov işbirliği ile yapılan Microsoft Dijital 
Dönüşüm Anketi, Türkiye’deki eğitimcilerin teknoloji alanında 
kendilerini yeterli gördüklerini ortaya çıkardı. Ankete göre eğitim-
ciler bu yeterliliklerini sadece belirli derslerde kullanıyor. 
Microsoft tarafından pazar araştırması şirketi YouGov’a yaptırılan 
anket, 25-26 Nisan tarihleri arasında Abu Dabi'de gerçekleşen ve 
bölge genelinde 1600’ü aşkın eğitimcinin bir araya geldiği, her yıl 
düzenlenen BETT Orta Doğu 2017 (British Education and Training 
Technology - İngiliz Eğitim ve Öğretim Teknolojisi) etkinliğinde 
paylaşıldı. Türkiye'den yaklaşık 100 eğitimcinin katıldığı ankete 
göre eğitimciler, kendileri teknolojik olarak çok yetkin görüyor. 
Ancak bunu yalnızca belirli dersler için kullanıyor. Eğitimciler, 
kamu-özel şirket ortaklıklarının dönüşüme liderlik etmesi gerek-
tiğine inanıyor. Eğitimcilerin büyük çoğunluğu öğrencilerin geliş-
melerini takip etmeye yardımcı olan uygulamalara ilgi duyuyor.

DELL’İN SINIFININ EN HAFİF VE EN GÜÇLÜ WYSE 
3040 İNCE İSTEMCİSİ TÜRKİYE’DE 
Dell, üstün performans ve yönetilebilirlik sunan giriş seviyesin-
deki en hafif ve en güçlü ince istemcisini kullanıcılarla buluşturu-
yor. Sektörün en güçlü giriş seviyesindeki ince istemcisi yeni 
Wyse 3040, güçlü bağlantı seçenekleri ve Wyse ThinOS ile ThinLi-
nux işletim sistemleri arasında seçim şansı da sunuyor. Citrix, 
Microsoft ve VMware sanal çalışma alanı ortamları ile uyumlu olan 
cihaz, oldukça güvenli ve yönetimi kolay olan kullanım sağlıyor.

/HABER TURU

YEMEKSEPETİ’NİN BAŞARI ÖYKÜSÜ HARVARD 
BUSINESS SCHOOL’DA DERS OLDU 
Yemeksepeti’nin başarı hikayesi, yönetim bilimleri alanında 
dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business 
School’da (HBS) ders olarak işlenmeye başladı. Böylece 
Türkiye’den çıkan bir internet şirketi ilk kez, yaratıcı uygulama-
ları ve yenilikçi metotlarıyla ses getiren markaların hikayeleri-
nin öğrencilerle paylaşıldığı HBS’un örnek vakaları arasında yer 
almış oldu. HBS Profesörü William Kerr tarafından yürütülen 
çalışma kapsamında, Yemeksepeti Kurucusu ve CEO’su Nev-
zat Aydın dahil olmak üzere şirket çalışanlarıyla 4 ay süren 
görüşmeler yapıldı. Çalışmada, Türkiye’de henüz internetin yay-
gın şekilde kullanılmadığı ve girişimcilik ekosisteminin oluşmadı-
ğı yıllarda bir internet girişimi olarak yola çıkan Yemeksepeti’nin 
süreç içerisinde geliştirdiği özgün iş modeli incelendi. 

12               MAYIS 2017 MAYIS 2017                          13

HEPSİBURADA AR-GE MERKEZİ KURDU 
Hepsiburada’nın faaliyete geçirdiği AR-GE merkezi, 
Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret sektörüne teknoloji 
desteği sunuyor. Hepsiburada bu yatırımıyla, online alış-
veriş ekosistemine fayda sağlayacak yenilikçi projeler 
geliştirmeyi hedefliyor.
İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin bek-
lentilerine yönelik çözümlerin ortaya çıkacağı merkezde 
özellikle; Türkiye’nin en geniş dijital ürün kataloğu olan 
Hepsiburada kataloğunun yönetimi, online pazarlama 
platformları, data-analiz sistemleri, kişiselleştirme 
motorları, perakende çözümleri, depo platformları, 
ödeme sistemleri ve uçtan uca teslimat alanlarında pro-
jelere öncelik verilecek. 
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Kars Lojistik 
Merkezi’nin, Kars-

Tiflis-Bakü Projesine 
entegre olacağına 
işaret eden Bakan 

Ahmet Arslan, lojistik 
merkezde 

başlangıçta 500 
kişinin çalışmaya 

başlayacağını ifade 
etti.

vurgulayarak, ülkeye hizmet etmek 
için gecesini gündüzüne katan bütün 
ekibine de ayrı ayrı teşekkür etti.

"Ülkeyi demir ağlarla örmeye 
devam ediyoruz"
Ülkeyi bir baştan bir başa demir ağ-
larla örmeye devam ettiklerine işaret 
eden Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Burada bir kere daha söylemek istiyo-
rum ki, 1950'den sonra özellikle 50 yıl 
boyunca demiryolları tamamen ihmal 
edilmiş. Atatürk'ün çok önemsediği 
demiryolları kaderine terk edilmiş. 
Ne olmuş? 100 sene önce 120 kilo-
metre hızla giden yol yapılmış, sonra 
yol bozulmaya başlamış. Biz yolu yeni-
leyeceğimize demişiz ki 'buradan 100 
kilometre hızla gidebilirsin'. Tekrar 

yol eskimiş, yine yolu yenileyeceğimi-
ze demişiz ki 'buradan 70 kilometre 
hızla gidersin.' Yine eskimiş, yeni yolu 
yenileyeceğimize demişiz ki, 'buradan 
50 kilometre hızla gidersin.' Ne yaptık, 
dededen kalma evi, birileri yenilemez 
iken biz dünyanın en lüks, en konforlu 
evini, en konforlu yolunu milletimizin 
hizmetine sunduk. Avrupa'nın 6. dün-
yanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi 
haline geldik." 
Arslan, demiryolu ulaşımında gerçek-
leştirilen yatırımlara değinerek, "Kara 
tren gecikir, belki de hiç gelmez" tür-
küsünü de değiştirdiklerini kaydetti. 
Bakan Ahmet Arslan, "Bir şeyi daha 
yapıyoruz, kara trenden kurtulmamız 
çok önemli. Türküyü değiştiriyoruz. 
'Kara tren gecikir, belki de hiç gelmez-

K
ars Lojistik Merkezin temeli, 
Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan tarafından Kars’ta düzen-
lenen törenle atıldı. Törende 

konuşan Bakan Ahmet Arslan de-
miryolu ulaşımına yapılan yatırımlar 
hakkında bilgi vererek, “Türkiye’yi bir 
baştan bir başa demirağlarla örüyoruz. 
Konya-Ankara-Eskişehir-Bilecik-Ko-
caeli-İstanbul şu an YHT’yi kullanıyor. 
Ama bununla yetinmeyeceğiz. Hızlı 
tren önce Sivas’a sonra Erzincan’a gel-
meli ki devamında Erzurum’a Kars’a 
gelsin. Hiç şüpheniz olmasın Kars’a ka-
dar da geliyor.” dedi. 
Kars-Tiflis-Bakü Projesinin Türkiye 
için çok önemli olduğuna ve Kars Lo-
jistik Merkezin ona entegre olacağına 
işaret eden Arslan, lojistik merkezde 
başlangıçta 500 kişinin çalışmaya 
başlayacağını ifade etti. Bakan Ahmet 
Arslan, demiryolu ulaşımında birçok 

den, yüksek hızlı tren yetişir dönemi-
ne geldik. Türküyü değiştirdik. 4 bin 
kilometre olan elektrikli hattı, 6 bin 
300 kilometreye getirdik. Bununla da 
yetinmiyoruz, 2 bin 300 kilometrede 
şuan inşaat devam ediyor. Sinyalli hat 
miktarı 5 bin kilometre iken, 7 bin 
300 kilometreye getirdik. Ve orada 
da 2 bin 300 kilometrede çalışmaları-
mız devam ediyor. 11 bin kilometrelik 
hattın tam 10 bin kilometresini yeni-
ledik. Amacımız, olanı daha konforlu 
hale getirmek, onunla da yetinmeyip 
ülkemizi bir başkan bir başa kaliteli 
konforlu demiryolu ağlarıyla örmek 
istiyoruz." diye konuştu.

412 bin ton taşıma kapasiteli 
Törende konuşan TCDD Genel Müdü-
rü İsa Apaydın da yıllık 412 bin ton 
taşıma kapasitesine sahip lojistik 
merkezin konteyner stok alanının 
175 bin metrekare olduğunu vurgu-
layarak, demiryolu ünitelerinin yanı 
sıra her türlü idari ve sosyal dona-
tıların bulunduğu lojistik merkezin 
içine 16 kilometrelik demir yolu hat-
tı yapılacağını ve ulusal demiryolu 
ağına bağlantılı olacağını söyledi.

yatırım gerçekleştirdiklerini belir-
terek, "Bir şeyi daha yapıyoruz, kara 
trenden kurtulmamız çok önemli. Tür-
küyü değiştiriyoruz. ‘Kara tren gecikir, 
belki de hiç gelmezden, yüksek hızlı 
tren yetişir’ dönemine geldik. Türküyü 
değiştirdik." dedi.
Kars başta olmak üzere, 81 ilin ta-
mamına hizmet etmek için çaba gös-
terdiklerini belirten Arslan, halka 
hizmet ettiklerini, hizmet ederken 
de birçok proje sunduklarını anlattı. 
Bakan Arslan, "81 ile hizmet etmeyi 
sürdürüyoruz. Bununla sınırlı kal-
mayacağız. Dünyanın mazlumları ve 
mağdurlarıyla bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da kucaklaşmaya, 
Anadolu'yu onlar için ana ocağı, ana 
kucağı, baba ocağı yapmaya devam 
edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olma-
sın. Rabbim sizden razı olsun." diye 
konuştu. Arslan, bakanlık olarak 
100 bin kişilik bir aile olduklarını 

KARS LOJİSTİK MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI Ahmet Arslan: “1950'den sonra özellikle 50 yıl 
boyunca demiryolları tamamen ihmal edilmiş. 

Atatürk'ün çok önemsediği demiryolları kaderine 
terk edilmiş.”
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laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın dünya ticaretinden 
pay almanın denizcilik sektö-
ründen geçtiğini bildiklerini 

ve bu çerçevede hükümet olarak sek-
töre olağanüstü ilgi gösterildiğini söy-
ledi. Sektörün gelişmesi için her türlü 
desteğin verildiğini ifade eden Arslan, 
son 14 yılda denizciliğe yönelik önemli 
adımlar atıldığının altını çizdi. Sektöre 
yönelik Özel Tüketim Vergisi olmadan 
(ÖTV) yakıt desteği verilmesi, deniz 
taşımacılığına yönelik destekler ve 
üreticiye sağlanan kolaylıklar ile Türk 
denizciliğinin önemli ölçüde gelişti-
ğine değinen Arslan, “Gemi sanayimiz 
2003-2016 yılları arasında 2,8 milyar 
dolar alt yapı yatırımı yapmış ve bugün 
gemi sanayimiz yıllık yaklaşık 2,5 mil-
yar dolar ekonomik büyüklüğe ulaş-
mıştır. Deniz ticaret filomuz da 2003 
yılına göre 8,8 milyon DWT büyüklük-
ten bugün 28,0 milyon DWT büyüklüğe 
ulaşmış, yine limanlarımızda elleçle-
nen yük miktarı da 190 milyon tondan 
430 milyon tona çıkmıştır.” dedi.

5,6 milyar liralık ÖTV’siz yakıt
Arslan, göreve gelmeden önce Türk 
denizciliğinin kara listede olduğunu 
anımsatarak, “Denizciliğimize yönelik 
düzenlemelerimiz ile Türk denizcili-
ğini beyaz listeye çıkararak saygın bir 
konuma taşıdık.” dedi. Bakan Arslan 
2004 yılından itibaren sektöre yönelik 
ÖTV’siz yakıt desteği sağlandığına da 
işaret ederek, 12 yıllık süreçte 5,6 mil-
yar liralık ÖTV'nin tahsil edilmeyerek 
deniz taşımacılığına destek sağlandı-
ğını söyledi. Yarım kalan gemi yatırım-
ları için de Kredi Garanti Fonu'ndan 
(KGF) 255 milyon lira kefalet sağlandı-
ğını belirten Arslan, 2015 yılı itibariyle 
de ihraç amaçlı gemi yatırımlarının 
KGF kapsamına alındığını ve tersane-
lerin Hazineye ödediği kiraların sıfır-
landığı vurguladı.

Dev limanlar yapılıyor
UDH Bakanı Ahmet Arslan, deniz-
cilik sektöründe Türkiye'yi, küresel 
deniz taşımacılığı ile entegre transit 
bir liman ülkesine dönüştürmek için 

çalıştıklarını kaydederek, bu kap-
samda dev limanların yapımına önem 
verdiklerini anlattı. Ege Denizi’nde 
Çandarlı Kuzey Ege Limanı’nın, 
Karadeniz’de ise Filyos Limanı’nın 
yapım çalışmalarının sürdüğünü 
söyleyen Arslan, söz konusu iki lima-
nın hizmete girmesinin Türkiye’nin 
küresel liman kimliğini kuvvetlen-
direceğini vurguladı. Bakan Arslan, 
ayrıca Türk deniz ticaret filosunu 
yenileyerek 10 milyar tona ulaşan 
dünya deniz ticaret hacminden daha 
fazla pay almayı, amaçladıklarının da 
altını çizdi. Arslan, “Gemi ve yat inşa 
sanayimizi yenilikçi teknolojilerle 
donatarak daha rekabetçi bir hale ge-
tirmeyi hedefliyoruz.” dedi. 

Türk bayrağına geçenlere büyük 
destek
Türkiye karasularında ve marina-
larında Türk sahipli olup yabancı 
bayrakla dolaşan binlerce tekne ol-
duğuna da değinen Bakan Arslan, 
bu teknelerin farklı nedenlerle Türk 
bayrağı yerine yabancı bayrak çek-
tiğini, bunun önüne geçmek ve bu 
teknelerin Türk bayrağı çekmesini 
sağlamak için Türk bayrağını cazip 
kılacak düzenlemeleri hayata geçir-
diklerini anlattı. 27 Ocak 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan kanun 
değişikliği ile yabancı bayrak çekil-
miş olan yat, kotra, tekne ve gezinti 
gemilerinin Türk bayrağına geçişine 
ilişkin istisnalar getirildiğini vurgula-
yan Arslan, “Çıkarılan kanunla güm-
rük vergileri, Katma Değer Vergisinin 
(KDV) yüzde 1’e inmesi, ÖTV, Damga 
Vergisi, İthalat Vergisi benzeri bütün 
vergi, resim ve harçlardan muaf tutul-
mak suretiyle ve süre kısıtlaması koy-
maksızın yabancı bayrak taşıyan Türk 
sahipli bütün tekneleri Türk bayrağına 
geçiş için son derece cazip bir fırsat ta-
nıdık. Geçiş formaliteleri, bürokrasisi 
son derece basitleştirildi, kolaylaştı-
rıldı. Doğrusu umduğumuzdan çok da 
hızlı bir geçiş süreci yaşıyoruz çok ta-
lep var. Sektörün istatistiklerine göre 
6 bin civarında Türk sahipli yabancı 
bayraklı tekne var. Bugün itibariyle 
bin 633 tekne Türk bayrağına geçmiş 
durumda. Bu düzenleme ile 6 bin tek-
nenin Türk bayrağına geçmesini bek-
liyoruz, denizlerimizi Türk bayrağı ile 
donatıyoruz.” diye konuştu

Arslan: “Gemi 
sanayimiz 

2003-2016 yılları 
arasında 2,8 milyar 

dolar alt yapı 
yatırımı yapmış 
ve bugün gemi 
sanayimiz yıllık 

yaklaşık 2,5 milyar 
dolar ekonomik 

büyüklüğe 
ulaşmıştır.”

DENİZLER TÜRK 
BAYRAĞIYLA DOLUYOR
Bakan Arslan, Türk bayrağına geçecek yat, kotra ve 
teknelerde KDV oranını yüzde 1’e indiren ve ÖTV’yi 
sıfırlayan düzenleme sonrasında Türk bayrağına geçen 
tekne sayısının bin 633’ü bulduğunu açıkladı. Arslan, 
“Bu sayının 6 bini bulmasını bekliyoruz, denizlerimizi 
Türk bayrağı ile donatıyoruz.” dedi.

16               MAYIS 2017 MAYIS 2017                          17



/PTT

PTT AŞ,  yapılan yeni 
düzenleme ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 
denetiminde elektronik para ihraç edebilecek.

PTT E-PARA İHRAÇ 
EDEBİLECEK

F
aaliyet alanlarını giderek ge-
liştiren Posta ve Telgraf Teşki-
latı Anonim Şirketi (PTT), ar-
tık elektronik para ihraç eder 
kuruluşlar arasına katıldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) çerçe-
vesinde, PTT Aş de elektronik para 
ihraç eden kuruluşlara eklendi. Ya-
pılan düzenlemeyle PTT, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
(BDDK) tarafından denetlenecek an-
cak BDDK'dan izin almadan elektro-
nik para ihraç edebilecek. Kanunun 
diğer hükümlerinin, PTT'ye uygulan-
masına ilişkin usul ve esaslar, BDDK 
tarafından belirlenecek. BDDK, Ka-
nun kapsamında kurumca yapılacak 
denetim sonucunda PTT'nin, bu Ka-

nun kapsamındaki ödeme hizmeti 
sunma veya elektronik para ihraç 
etme faaliyetlerini geçici veya süre-
siz durdurabilecek.

PTT ve Katar Post’tan ortak 
e-ticaret sitesi 
Türkiye ile Katar arasındaki iş-
birliği olanaklarının artırılması, 
ekonomik ilişkilerin kuvvetlendi-
rilmesi ve iki ülkenin bölgede et-
kin bir ticari güç olması amacıyla 
düzenlenen Expo Turkey by Qatar 
etkinliği Katar'ın başkenti Doha'da 
gerçekleştirildi. İki ülkenin ortak 
e-ticaret sitesinin devreye alınma-
sına yönelik sözleşme PTT Genel 
Müdürü Bozgeyik ile Katar Post 
CEO’su Faleh Mohammed Al Nae-

mi tarafından imzalandı. İmza tö-
reninde konuşma yapan Bozgeyik, 
Türkiye ile Katar arasında e-ticaret 
alanındaki işbirliğinin iki dost ül-
kenin çok büyük işleri başarmasına 
vesile olacağını ifade etti. Bozgeyik, 
“Türkiye'de 26'ncısı düzenlenen 
Dünya Posta Birliği Kongresi'nde 
PTT Anonim Şirketi ile Katar Post 
arasında imzalanan ikili işbirliği 
anlaşması çerçevesinde gerçek-
leştirilen çalışmalar sonucunda 
e-ticaret sözleşmesini imzalayaca-
ğız” ifadelerini kullandı. Katar Post 
CEO’su Naemi ise, kurulan internet 
sitesi üzerinden müşterilerinin 
uluslararası alışveriş yapabileceği-
ni ve ürünlerin PTT tarafından taşı-
nacağını belirtti. 
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ne kadar büyük olursa, ses de o kadar 
yüksek olur ve titreşimler ne kadar 
sık olursa, o kadar yüksek perdeden 
duyulur. Sesin tonu ise, ses dalgasının 
pürüzsüzlüğü tarafından belirlenir.
Fizik kitaplarında çizilen standart dal-
galar pürüzsüzdür, ancak insan sesi 
veya enstrümanlar tarafından üre-
tilen sesler, bu kitaplardaki gibi eşit 
değildir. Notaların tonunu, bu küçük 
bozulmalar oluşturur. Buna yansıma, 
yankılanma ve rezonans eklenir; ens-
trümanlar, sesler ve şarkı sözleri de 
katman üzerine katman oluştururlar.
Daha sonra, beyin bu gelen sesleri 
işlemek zorundadır ve sadece nota-
ları elektriğe dönüştürmez. Müziğin 
işlenmesi, beyinde zevk, korku, hare-
ket, hafıza ve duyguyu kontrol eden 

parçalar ile bağlanır ve şarkılar bek-
lenmedik bağlantılara yol açabilir. En 
sevdiğiniz şarkı çalındığında, beyni-
nizde neler olduğunu öğrenmek için 
okumaya devam edin.

Rezonans nedir?
Bir gitarı düşündüğümüzde, çelik 
tellerin gerilip bırakılmasıyla oluştu-
rulan titreşimler öncelikle enstrüma-
nın gövdesine aktarılır. Gövde şekli 
ve üretiminde kullanılan malzeme-
ler, çıkan notalarda büyük bir etkiye 
sahiptir. Farklı nesneler belirli fre-
kanslarda titreşir ve bazı frekanslar, 
diğerlerinden daha fazla yükselir. Bu 
değişime rezonans adı verilir.
Bir müzik aletinin rezonans frekansları, 
aletin şekli değişmedikçe sabittir. İnsan 
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arkılar, insanları güldürür, 
ağlatır, dans ettirir veya insana 
kulaklarını tiksintiyle kapattı-
rabilir. Herkesin sevdiği şarkı-
lar farklıdır. Bunları oluşturan 

sesler, titreşimlerle meydana gelir. Bir 
enstrüman telleri titreştiğinde havayı 
sıkıştırarak ileri doğru iter ve arkada 
kalan hava ise genleşir. Bu kompresyon-
lar ve seyrelmeler, havada hareket eden 
dalgalar yaratır.
Ses dalgaları kulaklarınıza ulaştığın-
da, kulak kanallarınızdaki havayı alır-
lar ve kulaklarınızı hareket ettirirler. 
Daha sonra titreşimleri, koklea adı ve-
rilen sıvı kaplı bir yapıya göndererek, 
üç küçük kemiğin hareketini tetikler. 
Bahsettiğimiz sıvının hareketi, beyne 
giden elektrik sinyallerini üretmek 
için kullanılır. Ancak bu, sesi algılama 
yolculuğumuzun sadece ufak bir par-
çası. Bu basit titreşimler, güçlü duygu-
sal tepkiler de yaratabiliyorlar, zira no-
talarda ve beynimizin onları algılama 
biçiminde farklı katmanlar bulunur.
Kulaklarınıza gelen ses dalgaları, bü-
yük miktarda bilgi taşır. Müzik nota-
larının temelleri ses seviyesi, perde 
ve ton olarak ayrılabilir. Titreşimler 

Her 20 kişiden birisi ton sağırı ya da amuziya 
sendromuna sahiptir. Bu kişiler notaları tanımada 

sorun yaşarlar ve bazılarına müzik dinlemek bir 
eziyet gibi gelebilir.

Kültürümüzün bir parçası olan ve bizlere güçlü bir şekilde etki 
edebilen müzik üzerine, onu artık bilimsel olarak inceleyebilecek 

kadar akademik çalışma bulunuyor. Titreşimlerin ve seslerin ortaya 
çıkışını, enstrümanların çalışma şekillerini, akustiğin ortaya çıkış sebeplerini 

ve müziğin beynimizde yaptığı değişimleri bu yazıda açıklıyoruz.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

MÜZİĞİN 
BİLİMSEL YOLCULUĞU
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Basit bir tüpten tutun da, delikler, su-
paplar ve kayan parçalara kadar farklı 
parçalara sahip olabilen, farklı şekil ve 
boyutlarda mızıkalar vardır. Bunlar, 
havanın borular boyunca geçtiği yolu 
değiştirir, perde değiştirirken hava 
daha da ileri gider, bu esnada ise daha 
düşük notaları duyarız.

Perküsyonlar
Bu enstrümanlar, vurulduğunda ses 
çıkarır ve tıpkı daha karmaşık olan 
benzerleri gibi, bu sesleri titreşimle çı-
kartırlar. Bir davulda, üzerine gerilen 
deriye vurulduğunda titreşimler oluşur 
ve ses kabuk tarafından güçlendirilir. Bir 
zil ile, bagetler metale çarptığında, zil ve 
içerisindeki hava titreşir. Bir ksilofon ise, 
sesi çubukların altındaki tüplerle güç-
lendirir. Aletlerin boyutunu, şeklini ve 
malzemesini değiştirerek, farklı notalar 
ve tonlar elde edilebilir.

Telli çalgılar
Bir keman, gitar veya piyanonun tel 
uzunlukları ve kalınlıkları, farklı nota-
ların ortaya çıkmasını sağlar. Tel ne ka-
dar uzun ve kalın olursa, ses de o kadar 
düşük olur. Ses, tellerin çalınma biçimi-
ne bağlı olarak da değişiklik gösterir. 
Çekilen bir tel, bağlantı noktalarında 
duraklar ve seste keskin bir bükülme 
oluşur; ileri geri titreşirken, bu bükülme 
azalır ve ses kalitesi, neredeyse hemen 
daha pürüzsüz hale gelir. Bir yay, bir te-
lin üzerinden geçerken, sürekli titreşim 
ortaya çıkar ve uzun, sürekli notalar du-
yarız. Bir piyanonun çekiçleri ile teller 
çekilir ve daha sonra durdurulur, bu da 
keskin bir ses ortaya çıkartır.

Tahtadan yapılmış üflemeli çalgılar
Nefesli enstrümanlar, borudaki delik-
leri örterek veya açarak uzatılan veya 
kısaltılan bir hava sütunu oluşturarak 

sesini bu kadar özel kılan da budur. Bo-
ğaz, ağız ve burun, bir enstrümanın bo-
ruları, vokal kıvrımların titreşimlerini 
arttırır. Ağız şeklinin değiştirilmesi, 
farklı sesler üretir ve boğazın açılma-
sı ya da burun yoluyla şarkı söylemesi 
de tonları tamamıyla değiştirir. Çünkü 
bunlar ses sistemimizin rezonans özel-
liklerini değiştirir. Opera şarkıcıları, 
bir konser salonunu bir mikrofona ih-
tiyaç duymadan sesleriyle doldurmak 
için kullanan, rezonans uzmanlarıdır.

Enstrümanlar nasıl çalışır?
Mızıka:
Mızıka çalanlar, dudaklarını metal bir 
ağızlığa dayayıp, onları sallayarak ses 
çıkartırlar. Ürettikleri titreşim, nota 
frekansını belirler ve ağız şekli değiş-
tirerek, bu frekans da değiştirilebilir. 
Enstrümandan çıkan sesin son hâli, 
mızıkanın kendisinden de etkilenir. 

sağlaması gerekir.
İzleyicinin konser deneyiminden hoş-
landığından emin olmak için, göz önün-
de bulundurulması gereken üç faktör 
vardır: Ses seviyesi, dengeleme ve yan-
kılanma.
Ses seviyesi, orkestranın doğrudan 
sesi ile belirlenir, ancak duvarlardan 
ve tavandan gelen yankılar da buna 
etki eder. Konser salonları için, çok faz-
la yankılanan sese sahip olmamanız 
önemlidir. Kulaklarınız, duvarlardan 
veya tavandan değil, orkestradan ses 
gelmesini bekler.
Ekolayzırlardan aşina olduğumuz 
eşitleme, tüm frekansların duyul-
masını sağlar; farklı odalar (ya da 
salonlar) bazı frekansların diğer-
lerinden daha fazla yüksek çıkma-
sına sebep olur. Amaç, sesi orta bir 
noktada dengelemek ve en yüksek 
notaları biraz bastırarak, tellerin gı-

çalışırlar. Bu sütun ne kadar uzun olur-
sa, titreşimlerin geçmesi için daha fazla 
zaman olur ve perde daha düşük olur. 
Bu enstrümanlarda iki ana çeşit vardır: 
Flütler ve ağızlıklılar.. Flütler, şişenin 
üst kısmına üflediğimizde duyduğumu-
za benzer bir ses verirler ve prensipte 
aynı şekilde çalışırlar. Üflenen hava, 
aletin içindeki havayı titreştirir ve ses 
oluşur. Ağızlıklılar ise esnektir ve mü-
zisyen üflediğinde, titreşim yapar ve 
enstrümanın içinden geçen havanın 
akışını değiştirir.

Akustik, sese nasıl etki eder?
Konser salonlarının, çok sayıda işi doğru 
bir şekilde yapması gerekir. Orkestra-
nın en yüksek ses seviyesini, izleyicilere 
yankısız bir şekilde iletmek bunların 
başında gelir. Ayrıca, arkada kalan din-
leyicilerin net duyabilmesi için, sesin 
arkalara gittikçe seviyesini artırmasını 

BEYNİN HANGİ ALANI 
MÜZİĞİ NASIL İŞLİYOR?

 Frontal lob: Beynin ön kısmı, müzi-
ğe verdiğimiz duygusal ve davranış-
sal tepkileri koordine eder.

 Parietal lob: Bu bölge, gelen ses 
bilgisini, görme gibi diğer duyularla 
eşleştirir.

 Temporal lob: Karmaşık sesleri 
işleyen bu bölge, ritim, tını ve patern-
leri fark eder.

 İşitsel alan: Beynin bu kısmı, 
kulaklardan ses girdisini alarak, hangi 
perdeden olduğunu algılar.

 Limbik bölge: Hipokampüs, amig-
dala ve diğer merkezî yapılar, müziğe 
verdiğimiz duygusal yanıtları ve bel-
leği kontrol eder.

 Insula: Serebral korteksin bu bölü-
mü, tanıdık melodileri fark etmemizi 
sağlar.

 Üst temporal girus: Bu bölge şarkı söz-
leri, melodi ve ses bilgisini bir arada tutar.
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dinlemeyi neredeyse imkânsız hâle 
getirecekti. Mantarlar bu gecikme 
ve yankıyı önlese dahi, sesi tüm sa-
lona yaymak için hâlen büyük bir or-
kestra gerekiyor.

Müzik beynimize nasıl etki eder?
İnsan beyni son derece karmaşık bir 
organdır, fakat müzik de karmaşık-
lık konusunda insan beyninden aşağı 
kalmaz. Melodilere beynin verdiği 
nörolojik tepkileri anlamak ciddi bir 
mücadeledir ve bu sırra erişmek için 
dünyanın dört bir yanında, çok sayıda 
bilim insanı uğraş vermektedir.
Müziğin beyin tarafından işlenen ilk 
bileşeni, basit seslerdir: Perde, uzun-
luk ve ses seviyesi. Buradan yola çıkan 
beyin, melodiyi kavramaya, enstrü-
manları ayırt etmeye başlar. Bu bilgi, 
daha sonra anılarla karşılaştırılarak, 
duyulan sesin tanıdık olup olmadı-
ğı bulunur ve bunun yanında, ilişkili 
duygular da açığa çıkar. Tüm bu süreç 
tamamlandığında, şarkıyı kapatmak 
ile dans etmeye başlamak arasında bir 
yanıt ortaya çıkar. Hareket etmeye 
başlarsanız, bu bilgi de beyne gönderi-
lerek, deneyimi etkiler ve toplam de-
neyimin tamamen değişmesini sağlar.
Beynin müziğe verdiği yanıttaki bazı 
detaylar, beyin hasarı yaşayan bazı 
insanlar sayesinde ortaya çıkarıl-
mıştır. Beyin belirli bir noktada ha-
sar gördüyse, müziği işleme şekli de 
değişir ve beynin iyileşme biçimi de, 

bilim insanlarının beynin hangi bö-
lümlerinde gelişme olduğunu anla-
malarını sağlar. Günümüzde MRI gibi 
gelişmiş görüntüleme teknolojileri 
bulunuyor. Bunları kullanarak bey-
nin farklı noktalarının müziğe nasıl 
tepki verdiğini görmek mümkün. 
Bu çalışmaların sonucunda öğren-
diğimiz en önemli şeylerden birisi, 
müzik ve dilin beyin tarafından tama-
men farklı yorumlandığıdır. Örneğin, 
afazi, konuşma zorluğu çekenlerin 
yaşadığı nörolojik bozukluğa verilen 
addır. Felç gibi bir beyin hasarının so-
nucunda ortaya çıkabilir ve insanlar 
kendilerini ifade edecek kelimeleri 

bulmakta zorlanmaya başlarlar. An-
cak garip bir şekilde şarkı söyleme ye-
tenekleri bundan etkilenmez. Benzer 
şekilde, kekeleyen insanlar da konuş-
ma ile mücadele ederken, çoğunlukla 
şarkı söylemekte sorun yaşamazlar.
Her 20 kişiden birisi ton sağırı ya da 
amuziya sendromuna sahiptir. Bu ki-
şiler notaları tanımada sorun yaşar-
lar ve bazılarına müzik dinlemek bir 
eziyet gibi gelebilir. Beyin taramala-
rı, sesin işlenmesiyle ilgili bölgedeki 
beyaz maddenin bu kişilerde daha az 
olduğunu gösterirken, müzik kulağı 
olanlara göre daha zayıf bağlantılara 
sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Daha iyi akustik için...
Londra’daki Royal Albert Hall’un 
tavanı, aşağı doğru sarkan, fiberg-
lastan yapılmış mantar şeklinde par-
çalarla kaplıdır. Bu tuhaf yapıların 
salonun üstüne yerleştirilmesinin 
sebebi, akustiği güçlendirmektir. 
1960’lı yıllarda gerçekleştirilen test-
ler sonrasında kurulan bu mantarlar, 
2001’de elden geçirildi ve bugün 85 
tanesi salonun üstünde yer alıyor. 
Büyük bir konser salonu olan Royal 
Albert Hall, kubbeli bir tavana sahip 
olduğundan, mantarlar olmasa yan-
kılı bir sese sahip olacaktı. Üstelik 
mekânın büyüklüğü bu yankıların 
gecikme süresini de uzatacak, müzik 

cırdamasının duyulmasını önlemek-
tir. Yankılanma, salonda bir yerlere 
çarpıp geri dönen sesin sonucudur. 
Yüzeyler tüm sesleri eşit olarak yan-
sıtmaz, bu konuda çalışılmamışsa, ses 
bir miktar bozulmaya uğrayabilir.
Konser salonları, sesi dengelemek ve 
izleyicilere yönlendirmek için farklı 
şekil ve malzemeler yardımıyla bu 
faktörleri düzenler. Düz, sert yüzey-
ler sesi yansıtırken, yumuşak yüzey-
ler, sesi absorbe eder, pürüzlü yüzey-
ler ise gelen ses dalgalarını dağıtır. 
Duvarları ve tavanı özel olarak tasar-
lanmış panellerle astarlayarak, mü-
zik kulaklara ulaşmadan önce ayarla-
nabilir ve mükemmelleştirilebilir.

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

 Neden müziğe 
ayağımızla eşlik ederiz?
Güçlü bir ritme ayağımızı yere vurarak 
eşlik etmek, bazen düşünmeden yapılan 
çoğunlukla da insanın engelleyemediği 
bir durumdur. Eskiden, müziğe tepki ola-
rak yaptığımız hareketlerin, o müziğin 
yaratım şekliyle ilgili olduğu, örneğin 
ayaklarımızın davulcunun pedalı gibi 
hareket ettiği, düşünülürdü. Ancak yeni 
araştırmalar bu hareketlerin beynin 
müziği algılamasına yardımcı olmak için 
yapıldığını ortaya koyuyor.

 Bazı şarkılar neden 
dilimize dolanıyor?
Bir şarkının dilimize dolanmasını açıkla-

manın tek bir yolu yok. Araştırmacılar, 
kısa, tekrarlı bölümlerden oluşan şarkı-
ları daha çok tuttuğumuzu söylüyorlar. 
Ayrıca bu şekilde tutan şarkıların dinle-
yiciyle de bir bağlantısı olduğu belirtili-
yor. Benzer bir şarkı, ritim ya da kültürel 
bağ, şarkının kafamıza takılmasını sağlı-
yor. Ancak bu şarkılar, kişiden kişiye de 
değişiklik gösteriyor.

 Müziğin kökeni nedir?
İnsanlar binlerce yıldır müzik yapıyorlar 
ve bilinen en eski enstrüman 42 bin yıl 
öncesine ait. Kemik ve fildişinden yapılan 
flütler, Almanya’daki bir mağarada bulun-
dular. Buna rağmen, müziğin ilk enstrü-
manlardan daha eski olduğu düşünülüyor. 

 Bazı şarkılar neden tüylerimizi diken 
diken eder?
Beynimizin yapısı gereği, bazı şarkılar tüyleri-
mizi diken diken edebilirler. Araştırmacılar 
müziğin duygu ve ödülle ilgili bölümlerine 
temas ettiğini belirtirken, bazı şarkıların yeme-
ğin, bazılarının da uyuşturucuların etki ettiği 
bölümlere etki ettiği biliniyor. Aynı zamanda, 
müzik beynin korkuyla etkili kısmındaki 
aktiviteleri de azaltıyor. Tüylerimizin ürper-
mesi ise otonom sinir sisteminin uyarılma-
sıyla bağlantılıdır, bu da nabzın artması ve 
derin nefeslerle sonuçlanır. Araştırmacılar 
bunun neden olduğunu araştırırken, bir sürp-
rizle karşılaştılar: Müzikteki beklenmedik deği-
şimler, bu yanıtın ortaya çıkmasını tetikliyor.

Günümüzde 
MRI gibi gelişmiş 

görüntüleme 
teknolojileri 

bulunuyor. Bunları 
kullanarak beynin 
farklı noktalarının 
müziğe nasıl tepki 
verdiğini görmek 

mümkün.
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Gerekirse altına bir meşhur şairden 
iki dize yazın. 
Polemiğe girmek etkili olabilir: 
Twitter’da polemiğe girmek işe ya-
rayacaktır. Belli konularda birden 
ateşiniz yükselsin, ona buna sataşın, 
ne kadar zekice tepkiler verirseniz 
ortalık o kadar alevlenir. 
Gündemi takip edin: Twitter’da 
güncel meseleleri sakın atla-
mayın. Dizi finalleri, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, 
ekonomik gündem, GS-FB derbisi 
vs. gibi önemli konuları es geçmeyin. 
Her konuda bir fikriniz olsun. 140 
karakterde ukalalık yapabilme kabi-
liyetine sahip olun. 
Sıkı takip: Şöhret çaba gerektirir. 
Kendi kendinize sanal âleme yazı 
gönderip durmak yetmez. Başka-
larının yazdıklarını sıkı takip edin. 
Ahkâm kesmeniz gerektiğinde refe-
ranslarınız sağlam olsun. 
Şu an ne yapıyorsun?:  Facebook, 
İnstagram, Twetter hesaplarınızı sık 
sık güncelleyin. Kendinizi tekrarla-
mayın.  
Ünlüler yakınımdır: Her fırsatta 
ne kadar şöhretli arkadaşlarınız 
olduğunu anlatın. Twitter’da bir iki 
ünlüyle doğrudan senli benli muhab-
bete girin. 
Retweet gücü: Twitter dünyasında 
başkalarının çarpıcı tweetlerini ret-
weet ederek dikkatleri çekebilirsi-
niz. En azından varlığınız hatırlanır. 
Neleri seçtiğiniz sizi yansıtır. 
Nadirin kerameti: Bir film, yazar, 
oyuncu; mümkünse az bilinen bir 
şeyi çok sevin. Tutkuyla söz edin. ‘Bu 
insan acayip şeyler buluyor’ diye pe-
şinize takılanlar olsun. 
Anket canavarı: Bu ülkede herke-

S
osyal medyada 'fenomen' 
olmak bugünlerde nere-
deyse tüm gençlerin gün-
deminde... Son yıllarda ha-
yatımıza giren birçok ünlü, 

önce sosyal medyada adını duyuru-
yor. Ya bir şarkı, ya bir taklit ya da 
komik paylaşımları ile gençler önce 
sosyal medyada büyük kitlelere ula-
şıyor. Ardından da show dünyası bu 
isimlere yeni kapılar açılmasına ola-
nak sağlıyor. Sosyal medyada ünlü 
olmak şart mı bilemiyoruz ama siz 
bu gerekliliğe inanıyorsanız, bilme-
niz gereken bazı püf noktalar var. 
Siz de Facebook’ta duvarınıza yaz-
dığınız her şeyin altı yorumlarla dol-
sun, Twitter’da trend topic olayım, 
Instagram'da takipçilerim binleri 
bulsun istiyorsanız, ünlü olmaya gi-
den bu yolda bazı taktiklere ihtiya-
cınız var. 
İşte sosyal medyada popüler olma-
nın bazı yolları…
Komik olun: Güldürmek şart! Biraz 
doğuştan gelir, biraz da antrenman 
gerektirir. Ancak mizah anlayışı, 
zekânızı ve kişiliğinizi gösterip sizi 
sivriltebilecek bir silahtır. Her tür 
yazıda, yorumda başka bir pencere-
den bakmanızı sağlar. 
Ahkâm kesin: Nerede, ne yazıyorsa-
nız yazın, mutlaka ahkâm kesin. Bu 
böyledir, şöyledir diye kestirip atın, 
geri adım atmayın. Olabildiğince ters 
görünün. Kendinize güvenin. 
Çok yönlülük şart: Bir tek Facebook 
ve Twitter’ın popüler olmak için ye-
terli olmadığını unutmayın. Friend-
feed, Flickr, Reddit, Linkedin, Digg 
ve YouTube üyeliklerinizin hakkını 
verin. Sosyal medyayı her yönüyle 
kullanmaya gayret edin.
Blog şart: Mutlaka bir ya da iki blo-
gunuz olmalı. Kişiliğinizin farklı 
yönlerini gösteren blog’lar olması 
yararınızadır. Buralara yazdığınız 
her şeyin Twitter ve Facebook’ta du-
yurulmasına da özen gösterin. 
İyi fotoğraf kurtarır: Blog’a yazacak 
çok çarpıcı ve akıllıca şeyler bulamı-
yorsanız fotoğrafın gücüne inanın. 
Oradan buradan topladığınız ilginç 
resimleri, çarpıcı kareleri paylaşın. 

sin içinde bir anket canavarı vardır. 
Doğru yerden kışkırtırsanız, herkes 
oy kullanmak ister. Konu ne ka-
dar saçma olursa olsun. Sitenizde, 
blog’unuzda parlak başlıklı bir anket 
açın.
Trend avı: Google Trends’den popü-
ler başlıkları takip edin. Yıldızı yük-
selen mevzuları Twetter’da paylaşın. 
Boş vakitlerinizde Google’da trend-
leri aratın, yeniliklerden ilk siz ha-
berdar oluyormuşsunuz gibi yapın. 
Vitrin mühim: Profil resminizi dik-
katli seçin. Çabasızca iyi çıktığınız, 
cool bir fotoğrafınız olsun. Eğer her 
fotoğrafınızda kötü çıktığınızı dü-
şünüyorsanız, sizi temsil ettiğini 
düşündüğünüz bir hayali karakter 
seçin. 
Marka olun: Twitter’da da, 
Facebook’ta da aynı ismi kullanma-
ya çalışın. Bir yerde parladığınızda, 
şöhretiniz birbirini beslesin, sanal 
âlemde marka olun. 
Fotoğraf servisi: Çantanızda bir 
fotoğraf makinesi taşıyın ve etrafı-
nızda gördüğünüz saçma tabelaları 
falan fotoğraflayın. 
Yorumun gücü: Başkalarının blog-
larını es geçmeyin. İnsanların blog-
larını izleyin, sayfalarına üye olun 
ve hatta yazılarına yorum yapın ki 
onlar da sizi fark etsin. Başkasının 
yazısına yorum olarak kendi yazınızı 
ekleyin gerekirse. 
Kendiniz olun: Yapmacık tavırlar-
dan uzak olun. Samimi davranın. 
Listeleyin: Listeler hep ilgi çeker. 
‘Yağmurda dinlenecek 10 şarkı’, ‘En 
sevilen 10 öykü’, ‘Şairlerin dikkat 
çeken dörtlükleri’ Ne kadar acayip 
liste yaparsanız, o kadar çok takip 
edilirsiniz.

MAYIS 2017                          27

SOSYAL MEDYADA 
NASIL ÜNLÜ OLUNUR?  

Sosyal medyada ünlü olmak şart mı onu 
bilemiyoruz. Ama siz bu gerekliliğe inanıyorsanız, 

bilmeniz gereken bazı püf noktalar var… 
YAZI BERİL ŞEN

Profil resminizi dikkatli seçin. Çabasızca iyi 
çıktığınız, cool bir fotoğrafınız olsun. Fotoğrafınızı 

kullanmak istemiyorsanız, sizi temsil ettiğini 
düşündüğünüz hayali bir karakter seçin..
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NASIL DEĞİŞTİRİYOR?
Sosyal ağlar, ölen kişiler 
hakkında uyguladıkları 
sistemi iyileştiriyor. Artık 
hesapları yönetmek için 
olduğu gibi, yas tutmanın 
da dijital ritüelleri mevcut.
 YAZI AYTUN ÇELEBİ

/YAŞAM

W
eb, artık yas tutmak 
isteyenler için güven-
li alanlar oluştura-
biliyor. İnternetteki 
topluluklar yas tutan-

lar için destek bulabilecekleri bir 
yer hâline gelebiliyor. Greenwich 
Üniversitesi’nden Profesör Panagio-
tis Pentaris, “Dijital topluluklar, baş-
ka yerde bulamayacağınız bir kitle 
sunabilirler. İnternet, başka yerde ifa-
de edemeyeceğiniz bu duyguları dışa 
vurmak için bir fırsat olabilir.” diyor. 
Yas tutmak için yeni adres: İnternet
Bath Üniversitesi’ndeki Ölüm ve Top-
lum Merkezi’nde bir araştırmacı olan 
Andreia Martins, internette yas tut-
manın bir eksiklikten dolayı değil, ço-
ğunlukla tercih sebebiyle olduğunun 
altını çiziyor. İnsanların sanal anma 
törenleri düzenlediğini, ölünün ol-
duğu odaya bir kamera yerleştirerek 
uzaktakilerin de bir nevi son veda 
anı yaşadığını söyleyen Martins, bu 
yayınların bazen herkese açık oldu-
ğunu ve yabancılar tarafından da iz-
lendiğini ekliyor. Martins’e göre, bu 
yayınlar gençlerin böyle durumlarda 
nasıl davranacağını öğrenmeleri için 
de olumlu olabilir, diğer yandan da bir 
çeşit terapi işlevi görebilir. 
Anıtlar, artık fiziksel objeler olmak 
zorunda değiller. Bunun en güzel ör-
neklerinden birisini oğlunu kaybeden 
Ryan Green veriyor. Bir oyun gelişti-
ricisi olan Green, oğlu Joel’i kanser 
sebebiyle yitirdikten sonra, ‘That 
Dragon, Cancer’ adında bir oyun ha-
zırlamış. Bir oyun, anıt ve hikâye ka-
rışımı olan bu yapıt, insanların içinde 
dolaşabileceği, bu kaybı anlamaya ça-
lışabileceği bir ortama dönüştürmüş. 

dıkları, bunun en iyi örneği. Hikâye ise 
şöyle: Kadının profili, öldükten sora 
ailesi tarafından bir dijital anıta dö-
nüştürülür. Ancak sosyal ağ, 2013’te 
kapanır. Bu da, anıtın kaybolmasına 
sebep olur ve aile ne yapacağını şaşırır. 
Kadın hayattayken olmayan Facebook 
profilini oluşturmak, anıtı kapatmak, 
anıları kayıt etmek ve yazdırarak fi-
ziksel olarak saklamak gibi kararlar 
arasında gidip gelirler.
Bu konuyla ilgili son örneğimiz ise 
biraz acı. Hollie Gazzard adlı kadın, 
2014’te eski erkek arkadaşı tara-
fından öldürülür. Ölümünden bir 
yıl sonra bile, babası çiftin fotoğraf-
larının hesaptan kaldırılması için 
Facebook’la mücadele etmektedir. 
Site kullanıcıların gizliliğine önem 
verdiğinden, ailesi de olsa başkası-
nın taleplerini yerine getirmemekte 
ısrarcıdır. Neden sonra, talep kabul 
edilir ve fotoğraflar kaldırılır.

“Ölüm, bize onu geri ver!”
Anma ritüelleri, başka şekillerde 
de karşımıza çıkıyorlar. Yazar Terry 
Pratchett’in ölümü, kitaplarında sık 
kullandığı bir karakter olan Ölüm’den 
onu yaşama geri getirmesini talep 
eden bir e-dilekçe ortaya çıkmasına 
sebep oldu. 35 bin imzaya karşın bu 
işe yaramadı, fakat hayranlarına yas-
larını yaşamak için bir fırsat yarattı.
Facebook’u düşünün, bundan yirmi 
yıl sonra hâlâ var olursa, üyelerinin 
ciddi bir kısmı hayatta olmayacak. Bu 
açıdan bakınca, sosyal ağın bir bölü-
münü mezarlığa benzetmek de yanlış 
olmaz. Bu profillerin her biri de çev-
rimiçi anma noktalarına dönüşecek, 
yoksa reklamların hayatta olmayan 
kişilere gösterilmesi problem olabilir.
Ancak dijital mezar taşları bile insana 
problem yaşatabiliyor. Hyves adı ve-
rilen bir sosyal ağ kullanan Hollanda 
vatandaşı bir kadının ailesinin yaşa-

Telefonum olmadan asla!
Sosyal ağlar, geçmişte bunun dı-
şında da başka hatalı adımlar at-
tılar. Örneğin hayatta olmayan ki-
şileri takip etmeyi önerdiler ya da 
yılsonu videolarında bu kişilerle 
olan fotoğrafları göstererek, in-
sanları üzdüler. Ancak bazı insan-
lar bu gibi şeyleri umursamayarak 
ölü tanıdıkları ile konuşmaya ça-
lıştılar, bunu onlara mesaj gönder-
menin bir yolu olarak kabul ettiler.
Olayın bizce en uç örneği ise, öl-
dükten sonra telefonuyla gömül-
mek isteyen ve böylece futbol 
maçlarının sonuçlarına bakaca-
ğını düşünen birisi oldu. İnsanlar 
buna benzer durumları çok da 
garipsemiyor, öyle ki yapılan bazı 
çalışmalarda, katılımcılar ölü biri-
sine mesaj göndermeyi, mezarları 
başına gidip onlarla konuşmakla 
benzer görüyor.

Facebook, 
yirmi yıl sonra 
hâlâ var olursa, 

üyelerinin 
ciddi bir 

kısmı hayatta 
olmayacak. 

Bu açıdan 
bakınca, 

sosyal ağın 
bir bölümünü 

mezarlığa 
benzetmek de 

yanlış olmaz.

Sosyal medyayı kendimizi ifade 
etmek için sıkça kullanıyoruz, bu 
yüzden teknoloji şirketleri için 
hayatını kaybedenlerle iletişim 
kurmaya çalışmamız da değişik 
gelmiyordur. Bunun dışında, 
sadece bu konuya eğilen 
girişimler bulunduğunu da 
hatırlatmalıyız.

 Eternime
Sosyal medya hesaplarınızı ve 
sohbet kayıtlarınızı yükleyin, 3D 
bir avatar hazırlayın ve ölürseniz, 
sevdikleriniz Siri benzeri bir 
robotla yazışabilsinler. Site 
şimdilik kapalı bir beta sürecinde, 
ancak 33 bin kişi üye olmak için 
başvurmuş durumda.

 Loggacy
Tıpkı Facebook gibi fotoğraflar, 
videolar ve durum iletileri 
yükleyerek bir profil 
oluşturabildiğiniz bu sosyal ağın 
farkı, ölümle ilgili herhangi bir 
çalışma yapmaması. Böylece 
profiliniz tamamen aynı kalıyor ve 
insanlar siz tıpkı hayattaymışsınız 
gibi sizi görebiliyorlar.

 SafeBeyond
Kendini “dijital bir zaman kapsülü” 
olarak tanımlayan site, ölüm hâlinde 
insanlara gönderilecek 
kişiselleştirilmiş mesajlardan dijital 
hesaplarınızın yönetimine kadar 
her şeyi ayarlıyor. Bunlar belirli bir 
tarihe sabitlenebiliyor da, yani 
evliliğinizin 40. yılında da buna 
benzer şekilde, mesajlar 
gönderebilirsiniz. Enteresan yönü 
ise bunu konum bazlı yapabilmeniz. 
Böylece belirlediğiniz kişisel belli bir 
yere gittiklerinde mesajınızı 
alabiliyorlar.

 Mylestoned
İnsanlara kaybettikleri kişiler için 
dijital profiller hazırlamayı 
sağlayan bu uygulama, bir anı, 
fotoğraf ya da onları düşünmenizi 
sağlayacak bir kelimeyi bile 
yüklemenize olanak sağlıyor. 
Dilerseniz bu profile başkalarını 
davet edebilir, hesabı bir kişisel 
yas günlüğüne dönüştürebilirsiniz. 

ÖLÜM SONRASI İÇİN 
HAZIRLANAN GİRİŞİMLER 
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MİLLİ OTOBÜS 2017 SONUNDA 

YOLLARA ÇIKACAK
Türkiye’nin sanayi ve teknoloji konusundaki atılımları devam ediyor. 

Bunlardan biri de ilk milli otobüs. Bozankaya ve Karsan, kent içi 
ulaşımda, yerel yönetimler tarafından büyük ilgi gören elektrikli otobüsün 
üretimi için stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. İlk milli elektrikli otobüs 

E-Karat 2017 yılı sonunda Bursa’da üretilip yollara çıkacak…
YAZI NİL DEMİRCİLER

Dünyada talep arttı
Tüm dünyada son yıllarda elektrikli araç 
projelerinin arttığına ve İstanbul Elekt-
rik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün (İETT) de 2017 yılında 
elektrikli otobüs almayı planladığına 
dikkat çeken Okan Baş, şu bilgileri verdi: 
“Bozankaya’nın Ar-Ge alanındaki yakala-
dığı avantajı, Karsan’ın üretimdeki güçlü 
ve deneyimli altyapısıyla birleştirerek 
elektrikli otobüste hem Türkiye’de hem 
yurtdışında pek çok fırsat yakalayaca-
ğımıza inanıyoruz. Karsan’ın üretim ka-
biliyeti ve deneyimiyle, Bozankaya’nın 
mühendislik ve know-how gücünü birleş-

tirerek hayata geçireceğimiz yeni üretim, 
şehir içi taşımacılığına ve sektörümüze 
yeni bir ilham verecektir.”  

İthalata dur diyecek
Sektörün geleceğini öngörerek 2010 yı-
lında Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını 
belirten Bozankaya Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aytunç Günay, şu bilgileri verdi: “İlk 
elektrikli otobüsümüz olan E-Karat’ı 2014 
IAA Hannover Fuarı’nda tanıttık. 2016’da 
Konya ve Eskişehir’de yolcu taşımaya baş-
layan E-Karat, 2017 ilk yarısında İzmir’de 
faaliyette olacak. Almanya’da da 17 adet 
E-Karat’ımız yollarda ve ihracatımız en kısa 
zamanda bu sayının birkaç katına ulaşacak.” 
Karsan’ın 50 yılı aşan sektör tecrü-
besi, üretim kalitesi, yüksek üretim 
kapasitesi ve marka güvenilirliği-
nin iş birliği kararlarında belirleyici 
olduğunu vurgulayan Günay, “Biz 
üretimimize hız kesmeden devam 
edeceğiz. Bunun yanı sıra elektrikli 
otobüse olan talebin artarak devam 
edeceğini biliyoruz ve yaklaşan bu 
sürece hazır olmak istiyoruz. Bunca 
yıllık emeğimizin sonucu, göz be-
beğimiz E-Karat’ı, Karsan’ın üretim 
tesislerinde en iyi şekilde üretilebi-
leceğini biliyorduk. İş birliği anlaş-
mamızı bu güven duygusuyla imzala-
dık.” diye konuştu. 

Milli üretim
Günay, bu iş birliğinde yurt dışından 
gelen talepleri takip edeceklerini 
ama özellikle yurt içinden gelecek 
taleplere de yüzde 100 yerli tasarım 
ve milli üretimle cevap verebilmeyi 
hedeflediklerini söyledi. 

İ
lk milli otobüsün üretimi için düğ-
meye basıldı. Bu kapsamda; Bozan-
kaya ve Karsan, kent içi ulaşımda, 
yerel yönetimler tarafından büyük 
ilgi gören elektrikli otobüsün üreti-

mi için stratejik iş birliği anlaşması imza-
ladı. İşbirliği kapsamında sektörde 50 yıl-
lık deneyime sahip Karsan’ın Bursa’daki 
üretim tesislerinde, Bozankaya’nın Ar-Ge 
imkânlarıyla geliştirip batarya yönetim 
sisteminin patentini aldığı ve 2016 yılında 
ticarileştirdiği ilk milli elektrikli otobüs 
E-Karat üretilecek. Karsan, Bozankaya ile 
yaptığı bu iş birliğiyle 3 yıllık sözleşme sü-
resince 900 adet elektrikli otobüsün üre-
timini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Elektrikliye talep arttı
Karsan CEO’su Okan Baş, şehir içi toplu 
taşımacılığında elektrikli araç tercihle-
rinin yoğunlaştığını ve bu anlamda yapı-
lan yatırımların hızla arttığını vurguladı. 
“Şehirlere yönelik geliştirdiğimiz 
çözümlerle geçtiğimiz yıl dünyanın 
en önemli ticari araç fuarlarından 
biri olan IAA Hannover Fuarı’nda 
seri üretime hazır hale getirdiğimiz, 
Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli mini-
büs konseptiyle büyük ilgi görmüştük.” 
diyen Okan Baş, bu alandaki yatırım-
larını hız kesmeden sürdürmek ama-
cıyla Bozankaya’nın elektrikli otobüsü 
E-Karat’ı üretim tesislerinde üretmek 
için yeni bir iş birliği yapmaktan mem-
nuniyet duyduklarını söyledi.

Bursa’da üretilecek
Çevreci özellikleriyle toplu ulaşımın 
en önemli gündem konularından biri 
olan ve yerel yönetimlerin büyük ilgi 
gösterdiği elektrikli otobüs için güç-
lerini birleştiren Bozankaya ve Kar-
san, Türkiye’de bir ilke imza atacaklar. 
Bozankaya’nın üç yıldan uzun süren 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretim 
bandından 2014 tarihinde indirdiği ve 
batarya yönetim sistemini patentle tes-
cillediği elektrikli otobüsünün üretimi, 
Karsan’ın Bursa tesislerinde yapılacak. 
Karsan’ın modern, esnek ve yüksek kalite 
standartlarında hizmet veren üretim te-
sisinde, 2017’nin sonundan itibaren 3 yıl 
süreyle 900 adet elektrikli otobüsün üre-
timinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.  

Bozankaya’nın üç 
yıldan uzun süren 
Ar-Ge çalışmaları 

sonucunda 
üretim bandından 

2014 tarihinde 
indirdiği ve 

batarya yönetim 
sistemini patentle 

tescillediği 
elektrikli 

otobüsünün 
üretimi, Karsan’ın 

Bursa tesislerinde 
yapılacak.

1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, 1979-1998 yılları arasında 
Koç Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini 
almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dâhil oldu. 1981 yılından itibaren yüzde 
100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir firma. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız 
Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, binek araçtan otobüse, minivandan 
ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen Karsan; bugün 
Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai Motor 
Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, 
Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve 
Karsan STAR araçları üretmekte ve Karsan marka ürünlerin yurt içi ve yurt dışında 
pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini yürütüyor.

1966’DA KURULDU
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lar. Bu sayede kredi kartı bilgilerinizin 
çalınmasını engelleyebilirsiniz. Bu özellik 
bilgisayarınızda bulunduğu gibi genellik-
le alışveriş sitelerinin hizmeti olarak da 
kullanılmakta... 
İnternetten online alışveriş yaparken 
Messenger, Skype gibi anlık mesajlaş-
ma ve sesli, görüntülü konuşma imkanı 
veren yazılımlarınızı kapatın. Çünkü bu 
yazılımlar sayesinde kişisel bilgilerinize 
erişilebilir. 
Sanal kart kullanmak da güvenliğinizi 
sağlayacaktır. Günümüz internet devri 
olduğu için bankalar sanal kart hizmeti 
sunmaktadır. Sanal kartların en güzel 
yanı ise limitini kendiniz belirleyebiliyor 
olmanız. Örneğin 3 bin TL limitli bir kar-
tınız var ve bu kartın yalnızca 1 bin TL’lik 
kısmını internetten alışveriş için kulla-
nabilirsiniz. Sanal kart sistemine benzer 
olarak kredi kartı kullanmak yerine pay-
pal gibi online ödeme sistemlerinden de 
faydalanabilirsiniz.
Öncelikle yüksek fiyattaki bir ürün çok 
düşük fiyata satılıyorsa hemen atlama-
yın. Ucuz etin yahnisi olmayacağı gibi 
piyasa değeri hemen hemen aynı olan fi-
yatın birden yüzde 100 indirime girmesi 
kesinlikle olmayacak bir iştir.
Herhangi bir ürün gördünüz ve satın al-
mak istiyorsunuz ancak site ile çekince-
leriniz varsa kesinlikle siteyle ilgili küçük 
bir araştırma yapabilirsiniz. Bunun için 
Google’dan ve sözlük sitelerinden yardım 
alabilirsiniz. Örneğin; “sanalmarket.com 
ekşi sözlük” şeklinde aratmanız yeterli 
olabilir. Site ile ilgili yorumları mutlaka 
okuyunuz.
Ödeme şeklinizi mümkün ise kapıda 
ödeme olarak seçin. İlk başlarda böyle 
bir imkanınız yokken, gün geçtikçe ka-
pıda ödeme ile yapılan online alışverişler 

önem kazanmaya başladı. Bu sayede de 
satın aldığınız ürün elinize geçtikten son-
ra gerekli kontrolleri yapabilir, eğer bir 
yanlışlık, kusur, arıza, darbe varsa ürünü 
direkt iade edebilirsiniz.
Kapıda ödeme nedir? Avantajları neler?
Kapıda ödeme, tüketicinin bir kargo şirke-
ti aracılığıyla ürün kendisine ulaştığında 
ödeme yapması anlamına gelir. Ödemeler 
çoğu zaman nakit yapılmakla beraber kre-
di kartıyla ödeme alan kargo şirketleri de 
vardır. Ürün teslimatı sırasında bir sorun 
oluştuğunda gönderici firma, kargo şir-
keti ve alıcı kişi üçgeni arasında dönüp 
duran diyalogları azaltmak, teslimat sı-
rasında ve de sonrasında daha az sorun 
yaşanması için alıcının da bazı önemli 
noktalara dikkat etmesi gerekiyor.

Bir alışveriş sitesinin güvenli olup 
olmadığını anlamanın yolları 
Güvenlik sertifikası bulunuyor mu? Yani 
site uluslararası güvenlik standartlarını 
destekliyor mu? Bu sertifikalar önemli 
uluslararası şirketler tarafından bu site-
lere verilmektedir. Bu sertifikalar sitede 
alım-satım işlemleriniz sırasında gerekli 
güvenlik altyapısının bulunduğunu sizlere 
göstermektedir. SSL adı verilen bu sertifi-
kalar yaptığınız işlemlerde taraflar arasın-
da kullanılan verilerin özel bir şifreleme 
yöntemiyle gönderilmesini sağlamaktadır.
Bu sertifikalara sahip olduklarını anla-
manızın da çeşitli yolları vardır. İlk olarak 
sitenin adresine bakarak bunu anlayabi-
lirsiniz. Normalde “http” olarak gördüğü-
müz adres, bu sitelerde “https” protoko-
lüne sahiptir. Yani http protokollü bir site 
SSL sertifikası sonrasında https haline 
gelir. Güvenlik sertifikasına sahip bir site 
olduğunu ayrıca adres çubuğunda bulu-
nan kilit işareti ile de anlayabilirsiniz.

İ
nternetten alışveriş son dönem-
lerin en moda kavramlarından… 
2014 yılında Türkiye Bilişim Sa-
nayicileri Derneği’nin yaptığı bir 
araştırmaya göre ülkenin e-ticaret 

hacmi 2013 itibariyle 14 milyar TL’ye çıktı. 
Bu rakam, Türkiye perakende pazarı içinde 
yüzde 1,3’lük bir dilime karşılık geliyor. Ge-
lişmekte olan ülkelerin bu konudaki orta-
lamasının yüzde 3,5 olduğunu göz önünde 
bulundurursak, e-ticaretin gelişmesi için 
ülkemizde hala birçok fırsat ve hacim var.
Yapılan araştırmalara göre halen in-
ternetten alışveriş yapmamış olan çok 
büyük bir kesim var. Aslında bakıldı-
ğında internetten yapılan alışverişler, 
bir mağazada ya da kafede yapılan alış-
verişlerden pek de farklı değil; çünkü 
mağazada aldığınız ürün ve hizmetler-
de de sorun yaşayabilir, defolu ürün sa-
tın almış olabilirsiniz. Bunun yanı sıra, 
kredi kartınızı doğrudan bir başkasıyla 
paylaşmış oluyorsunuz. 
Yapılan araştırmalarda kişilere, ‘online 
alışveriş yapıyor musunuz?’ diye soruldu-
ğunda yapmayanların en sık dile getirdiği 
neden güvenlik. Tüketicilerin ‘kart bilgi-
lerim çalınır mı?’, ‘kişisel bilgilerim pay-
laşılır mı?’ ya da ‘tüketici haklarım neler?’ 
gibi sorular başta olmak üzere birçok en-
dişesi var. Satın alma işlemi internetten 
olsa da, olmasa da en temel düzeyde 4077 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun ile devlet tarafından korunmakta. 
Ancak online alışverişler için ayrıca “Me-
safeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik”e 
tabii tutulmakta. Ödeme sistemleri hak-
kında bilinmesi gereken bazı detaylar 
var. Güvenlik konusunun oldukça önem-
li olduğu ödeme sistemleri konusunda 
tüketicilerin de bilinçlenmesi oldukça 
önemli, hatta Türkiye’de e-ticaretin gü-
venliği konusunda hala kafalarda soru 
işaretleri varken bu konunun önemi biraz 
daha ön plana çıkmış oluyor. Bunun için 
önce internetten alışverişte tüketicilerin 
bilmesi gerekenler var. İşte, internetten 
güvenli alışverişin ipuçları... 

İnternetten alışveriş yaparken dikkat 
etmeniz gereken hususlar
Ekran klavyesi kullanmak, keylogger de-
nilen klavye girdilerinizi kaydeden kötü 
amaçlı yazılımlardan korunmanızı sağ-

İNTERNETTEN 
NASIL ALIŞVERİŞ YAPILIR?

Eğer kalabalıklardan hoşlanmıyorsanız online alışveriş 
tam size göre. Evinizde koltuğunuzda ayaklarınızı uzatarak 

konforlu bir şekilde alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Bunun 
yanında evin düzenli ihtiyaçlarını da internetten sipariş vererek 

karşılamanız mümkün. Peki, internetten alışveriş güvenli mi?
YAZI BERİL ŞEN

İnternetten online alışveriş yaparken 
Messenger, Skype gibi anlık mesajlaşma ve sesli, 
görüntülü konuşma imkanı veren yazılımlarınızı 

kapatın. Çünkü bu yazılımlar sayesinde kişisel 
bilgilerinize erişilebilir. 
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Y
eknolojinin sunduğu 
imkânlar sayesinde son 
yıllarda sağlık sektörü de 
yeni bir döneme girdi. Akıllı 
telefon ve tabletlerin mo-

bil uygulamaları sayesinde hastaneye 
gitmeden ilacınızı kontrol edebiliyor, 
şekerinizi ölçebiliyorsunuz. Üstelik 
uygulamalar sadece bunlarla sınırlı de-
ğil. Kan basıncınızı ölçmek istiyorsanız 
telefonunuza bağlayabileceğiniz ek bir 
cihaz saniyeler içinde size ölçümleri 
verebiliyor; ya da kalp ritminizde prob-
lem olup olmadığını, parmaklarınızı 
cihazınızın doğru yerlerine koyarak 
görüntüleyebiliyorsunuz. Bu gibi iş-
lemler yavaş yavaş bir standart haline 
gelmekle beraber, daha gelişmiş ek ci-
hazlar sayesinde kulak iltihabınız olup 
olmadığını ya da göz muayenenizi dahi 
ileriki yıllarda gerçekleştirebilirsiniz. 
Mobil sağlık sektörünün önümüzde-
ki yıllarda büyümesini sürdürmesi ve 
2020 yıllarına doğru bu büyümenin 
yüzde 50’lere ulaşacağı söyleniyor. 
Şirketlerin pek çoğu da bu durumun 
farkına varmış olacak ki akıllı tele-
fonları yeni nesil sağlık hizmetleri-
nin geleceği olarak görmekte ve bu-
nun için pek çok çalışma yapmakta. 

Doktorlar da mobil sağlıktan 
yararlanıyor
Uygulamalar elbette ki sadece hastalar 
için değil. Sağlık hizmeti sağlayanlar 
da hastalarını takip etmek ve onların 
sağlığını iyileştirmek için mobil sağlık 
uygulamalarını önemli bir araç olarak 
kullanıyor. Fakat bununla birlikte, her 
mobil sağlık uygulamasının doğru ve gü-
venilir uygulama olmadığına da dikkat 
etmek gerekiyor. İhtiyaca ve kullanıma 
göre farklılık gösteren çeşitli uygula-
maları mobil cihazlarınıza indirmeden 
önce sağlığınız ve güvenliğiniz açısından 
her birine tedbirli yaklaşmak oldukça 
önemli. Bu sebeple doktorlar hastaları-
nı, bu uygulamaları telefonlarına veya 
tabletlerine indirmeden önce dikkatli 
olmaları konusunda uyarıyor. Doktorların 
çoğu, mobil uygulamalar sayesinde teşhisin 
daha hızlı yapılabilmesi, hasta gözleminin 
kolaylaşması ve gereksiz doktor ziyaret sa-
yılarının azalması gibi yararları olduğu gö-

rüşünde. Sağlık çalışanları da artık mobil 
uygulamalardan faydalanıyor. 
İşte en çok kullanılan ve doktorlar 
tarafından tavsiye edilen mobil sağlık 
uygulamalarından bazıları... 
E-Nabız: Sağlık Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen sağlık bilgilerinizi 
yönetebileceğiniz kişisel sağlık kaydı 
sistemi. Bu sistem sayesinde hastalar ile 
doktorlar arasında yaşanan birçok sorun 
tarih olacak. Hastaların tahlil sonuçları, 
raporları, hastalık geçmişi, radyolojik 
görüntülemeleri, alerji bilgileri, sağlık 
tesisi ziyaretleri, reçete bilgileri, 
randevuları ve organ bağışı gibi veriler 
bu sistemde kayıt altında. Bir güvenlik 
politikası ile korunan kişisel veriler 
hastaların onayı ile doktorları tarafından 
da görülebilecek. E-Nabız bir vatandaşın 
hayatı boyunca aldığı sağlık hizmetini 
kayıt altında tutarak, hekimlerin ileride 
hasta hakkında daha doğru bilgiler 
alabilmesini kolaylaştırıyor. 
White Noise Lite: Dünyaca ünlü doktor 
Mehmet Öz tarafından daha iyi uyku 
için tavsiye edilen White Noise Lite, 
kullanıcılara çeşitli ambiyans sesleri 
sunuyor. Sahile vuran dalgalar, fırtına, 
cırcır böceği, yağmur, guguklu saat, çan 
sesi, beyaz gürültü, sallanan pervane, 
uçak, tren gibi sesler uygulamada 
mevcut. Kullanıcılara saat, ekran kilidi, 
alarm vb. ile pek çok kişiselleştirme 
seçeneği de sunan White Noise Lite 
uygulaması, Android sistemli akıllı cep 
telefonları ve tablet bilgisayarları ile 
iPhone ve iPad cihazlarıyla uyumlu.
MyFitnessPal.com: Kalori sayımı 
yaparak diyet yapmanızı sağlayan web 
sitesi. Veri tabanı çok geniş olduğundan 

çok iyi sonuçlar alınabiliyor. Fast 
Food markaların menülerinden, ev 
yapımı birçok tarif sitede mevcut olup 
her şey kalori üzerine hesaplanıyor. 
Diyetisyenler tarafından da en fazla 
tavsiye edilen site olması açısından çok 
sayıda kullanıcısı bulunuyor. 
İlaç Takip Sistemi: Kısa adı İTS olan İlaç 
takip sistemi Türkiye’de ilaçların her 
bir biriminin izlenmesi için kurulan bir 
altyapıyı tanımlıyor. Literatürde “Takip ve 
İzleme” olarak tanımlanan yapının, ilaç 
sektörüne uygulanmış hali. Sistem 
dünyada ilk defa Türkiye’de başarıyla 
uygulanan ve benzeri olmayan 
yenilikçi bir uygulama. Hastaların ilaca 
güvenle erişiminin sağlanması için her 
ilacın konumunu takip etmek üzerine 
tasarlanmış. Bu nedenle piyasadaki 
tüm ilaçlar üretimden tüketime tüm 
aşamalarda bildirimlerle izleniyor. 
Bu şekilde sahte, kaçak ve her türlü 
yasadışı ilaç satışı engellenmiş oluyor. 
Stok durumları izlenebildiğinden 
ilaçlar gerektiğinde kolaylıkla 
piyasadan toplanabiliyor.
Runkeeper: Uygulama sizin yürüyüş, 
koşu, bisiklet, spor, yüzme yani 
aklınıza ne geliyorsa bu uygulama tüm 
bilgileri GPS kullanarak kaydediyor. 
RunKeeper App üzerinden o güne 
kadar yaptığınız tüm aktivite sayısını 
görebiliyorsunuz. RunKeeper sadece 
koşu için değil de yapabileceğiniz 
tüm sporlar üzerine kurulmuş bir 
Application olduğu için aktiviteler 
bölümünde bisiklet, dağ bisikleti, 
yürüyüş, dağ yürüyüşü, buz pateni dâhil 
olmak üzere 14 farklı aktiviteyi aynı 
anda takip etme şansına sahipsiniz.

/SAĞLIK/SAĞLIK

SAĞLIKTA 
MOBİL 

DEVRİM 

Akıllı telefon ve tabletlerin 
kullanım oranlarının hızla artmasıyla 
mobil sağlık uygulamalarının da 
sayısı ve popülerliği giderek artıyor. 
Öyle ki artık adımlarımızı, kalorilerimizi, kalp 
atışımızı, tansiyonumuzu ölçen; benlerimizi 
analiz eden, gebelik takipçisi veya ağrı kesici 
hizmetleri sunan birçok mobil uygulamayla 
sağlık bilgilerimiz bir ‘tık’ ötede.  
YAZI BERİL ŞEN
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E-ticaret sektörü son yıllarda ünlü isimlere 
emanet. Kadın yıldızların ağırlıklı olduğu 

sektörde en çok moda ve tasarım ürünleri yer 
alıyor. Hollywood yıldızlarının yanı sıra Arda 

Turan,  Ebru Şallı, Ahu Yağtu gibi birçok isimde 
e-ticarete yönelen ünlüler arasında.

E-TİCARETE YATIRIM 
YAPAN ÜNLÜLER

JUSTIN TIMBERLAK
GENÇ SANATÇILARA DESTEK OLUYOR

Myspace özellikle henüz ünlü olmamış 
grup ve şarkıcılara herhangi bir ücret 
vermeden şarkılarını siteye yükleyip 
büyük kitlelere sunma imkânı veren 

bir site. Justin Timberlake Myspace’in 
hissedarlarından biri. Timberlake, müzik 

dünyası ve oyunculuktaki kariyerinin 
yanında geçtiğimiz aylarda yaptığı yeni bir 

girişimle de gündeme gelmişti. E-ticaret 
sektörüne yönelen ünlü şarkıcının bu 

girişiminin adı HomeMint. HomeMint, bir 
ev dekorasyon sitesi. Kullanıcılar kendi 

zevklerine göre bu siteden öneriler alıyor 
ve o ürünleri de satın alabiliyorlar. Sitenin 

amacı küçük şirketler ve sanatçılarla 
çalışıp düşük bir bütçeyle insanların 

evlerini dekore edebilmelerini sağlamak. 
Siteye girenler küçük bir testi cevaplıyor 
ve böylece o sorulara verdikleri cevaplar 

sayesinde kullanıcıların nelerden hoşlanıp 
hoşlanmadıkları ortaya çıkıyor ve 

kullanıcılara ona göre 
tavsiyeler veriliyor.

KIM KARDASHIAN
SİTENİN 13 MİLYON 
KULLANICISI VAR
Kim Kardashian, 
Mart 2009’da kurulan 
Shoedazzle’ın baş moda 
stilistliğini yapmakta. 
Şirketin merkezi 
Kaliforniya’nın Santa 
Monica bölgesinde 
bulunuyor. Kim 
Kardashian’ın şirketinde 
iç çamaşırı, gelinlik ve 
çanta satışı yapılıyor. Daha 
önceden üyelik ücreti 
alınan siteden bu ücretin 
kaldırılmasıyla daha çok 
kullanıcıya ulaşıp daha fazla 
satış yapılması planlanıyor. 
Şirket, 2011 yılında 3 
milyon kullanıcıya sahipken 
kullanıcı sayısını dörde 
katlayarak 13 milyon kişiye 
ulaşmış durumda.

T
eknolojinin gelişmesiyle 
birlikte ticaret de ar-
tık internet üzerinden 
yapılıyor. Çoğu şirket, 
ürünlerini internet üze-

rinden pazarlarken yeni giri-
şimciler de işlerini büyütmek ve 
daha fazla insana ulaşmak için 
bu alana yatırım yapıyor. Bu sek-
törün gelişmekte olduğunu fark 
eden ünlü simalar da e-ticarete 
sıcak bakıyor. Özellikle Holl-
ywood dünyasının yıldızları yeni 
girişimlere yatırım yapmakta 
ya da kendi e-ticaret şirketle-
rini kurmakta. Özellikle kadın 
ünlülerin ağırlıklı olarak yatı-
rım yaptığı e-ticaret sektöründe 
kendisine önemli pazar oluştu-
ran isimlerden bazıları şöyle... 

YAZI: BERİL ŞEN   
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JESSICA ALBA
BEBEKLERE YÖNELİK ÜRÜN SATIŞI 
YAPIYOR
Ocak 2012’de kurulan Honest 
Company’nin kurucularından 
olan Jessica Alba da e-ticarete 
yatırım yapan ünlü Hollywood 
oyuncularından. Şirket, çoğunlukla 
bebeklere yönelik sağlıklı ve 
kimyasal içermeyen ürünlerin 
(bebek bezi, şampuan, deterjan 
vb.) satışını yapmakta. Bebekler 
ve aileleri için tamamen doğal 
ürünleri satmaya çalışan şirket, 
bu ürünleri uygun fiyatlarla 
kullanıcılara sunarak her 
kesimden tüketiciye ulaştırmayı 
amaçlıyor. Alba bu girişimiyle hem 
modayı hem de sağlıklı ürünleri bir 
araya getirmeyi amaçlıyor. Bunun 
yanında şirket, gelirlerinin belli 
bir kısmını düzenli olarak bir hayır 
organizasyonu olan baby2baby.
org adresine bağışlıyor. Bu 
organizasyon yılda 50 bin çocuğa 
ulaşıyor ve ihtiyacı olan ailelerin 
12 yaş ve altındaki çocuklarına 
kıyafet ve diğer çocuk ürünlerini 
dağıtıyor.

JESSICA SIMPSON
CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ 

SATIYOR
Jessica Simpson da online 

alışveriş pazarına adım 
atan ünlüler arasında. 

Cilt bakım ürünlerinin 
satışının yapıldığı sitede, 

kullanıcılara 40-50 
dolar karşılığında her 
ay cilt bakım ürünleri 

gönderiliyor. BeautyMint 
ile cilt bakım ürünlerine 

yönelen şirketin internet 
sayfasına ilk 24 saat 

içinde 500 binden fazla 
ziyaretçi gelerek büyük 

ses getirmişti. Bu ilginin 
oluşmasındaki en büyük 

etken de Jessica Simpson.

JENNIFER LOPEZ
HEM ERKEK HEM DE

 KADINLARA HİTAP EDİYOR
Teeology’nin kurucu 

ortaklarından olan 
Jennifer Lopez, bu girişim 

ile e-ticaret sektörüne 
adım atan isimlerden. 12 
Temmuz 2012 tarihinde 

açılan Teeology hem erkek 
hem de kadınlar için son 

moda tişörtlerin tasarımını 
ve satışını yapıyor. Ünlü 

sanatçı ve tasarımcıların 
ürünlerini kullanıcılarla 

buluşturan sitenin kurucu 
ortaklarından bir diğeri 

de moda tasarımcısı Erica 
Zohar. Teeology’deki 

tişörtlerin fiyatları ise 
20 dolar civarında. Özel 
tasarlanan tişörtlerinse 

fiyatları 29 doları 
bulabiliyor.

ARDA TURAN
HALHAL TAKTI 
ÜRÜN SİTEDE TÜKENDİ
100 bin TL’lik sermaye ile 
kurulan mücevher ve aksesuar 
ürünlerinin online olarak 
satışını yapan Lidyana.com’a 
yatırım yapanlar arasında ünlü 
futbolcu Arda Turan da yer alıyor. 
Atletico Madrid’te forma giyen 
milli futbolcu Lidyana’ya yatırım 
yaparak şirket hisselerinin 
yüzde 10,6’sına sahip oldu. Milli 
futbolcu Arda Turan, ortağı 
olduğu online giyim, ayakkabı 
ve takı sitesi lidyana.com’a 
geçtiğimiz günlerde halhal 
takarak destek verdi. Şirketin 
kurucusu ve CEO’su Hakan Baş, 
“Sitenin satışlarına Arda’nın 
katkısı çok büyük. Bir süre önce 
halhal taktı ve ürün sitede bir 
anda tükendi. Toplamda 3 bin 
halhal satışı yaptık.” dedi.
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MARY KATE & ASHLEY OLSEN
TASARLADIKLARI TİŞÖRTLERİN 
SATIŞINI YAPIYORLAR
BeachMint’in bir diğer girişimi olan 
StyleMint’in ön çıkan yüzleri ise 
Bizim Ev dizisiyle hafızalara kazınan 
iki kardeş, Mary Kate ve Ashley 
Olsen. StyleMint için tişört tasarımı 

yapan Olsen kardeşler de bu girişimle 
beraber e-ticaret sektörüne el atanlar 
arasında. Temmuz 2011’de açılan 
sitede kullanıcılar, kendi tarzlarını 
yansıtmak için sitenin hazırladığı bir 
dizi soruyu cevaplıyor. Bu işlemden 
sonra kullanıcıların stillerine göre 
olan ürünler tavsiye ediliyor. Genç 

olmalarına rağmen moda dünyasında 
yaptıkları tasarımlarla öne çıkmayı 
başaran Olsen kardeşler, Stylemint’e 
de bu başarılı tasarımlarını taşıyarak 
hem adlarını hem de yaptıkları 
ürünleri daha geniş kitlelere sunup, 
e-ticaret sektöründe kendilerine yer 
edinmeye çalışıyorlar.

ASHTON KUTCHER
YATIRIMIN ÇOĞUNU E-
TİCARETTE YAPIYOR
Ashton Kutcher, 
teknoloji sitelerine 
yatırım yapmanın yanı 
sıra birçok e-ticaret 
şirketine de yatırım 
yapıyor. Kutcher’ın 
yatırım yaptığı teknoloji 
şirketleri arasında 
Skype, Foursquare, Path 
ve Airbnb gibi şirketler 
bulunuyor. Geçtiğimiz 
günlerde Türkçe olarak 
da hizmet vermeye 
başlayan Airbnb’de 
kullanıcılar kiralama 
hizmetlerinden, farklı 
bölgelerde kalacak 
yer arama gibi birçok 
farklı seçenekten 
yararlanabiliyor. Ashton 
Kutcher, Airbnb’ye 
yatırım yapmasının 
yanı sıra ayrıca, global 
pazarlama ve marka 
konuları hakkında da 
danışmanlık yapıyor.

AHU YAĞTU
VİNTAGE MERAKLILARINA 

HİTAP EDİYOR
Geçmiş yıllarda farklı 
dönemlere ait vintage 

kıyafetlerin satışını yaptığı 
Cihangir’deki mağazasında 

edindiği tecrübeyi 
internete taşımaya karar 

veren Yağtu, Auvintage 
girişimi ile özellikle 

internet üzerinde birbirine 
benzeyen modelleri 

görmekten sıkılan ve 
vintage meraklısı olan 

kişilere hitap ediyor. 
Sadece ürün tarafında 
değil, site tasarımında 

da baştan aşağı vintage 
bir havanın estiği 

Auvintage’da, 1950’lerden 
2000’li yıllara uzanan bir 

yelpazedeki kıyafet tipleri 
sergileniyor.
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SON YILLARIN TEKNOLOJİ TRENDİ: 

SANAL GERÇEKLİK 

ma filmleri ve bilgisayar oyunlarında, 
yazılım içine hapsedilen karakter-
lerle başlayan serüven, bugün birçok 
sektöre kadar uzandı. Öyle ki yakın 
gelecekte satın almayı düşündüğünüz 
evleri bile sanal gerçeklik gözlüğü 
sayesinde tıpkı içindeymiş gibi geze-
bileceğinizi biliyor musunuz? Daha 
da yaygınlaşacak bu ileri teknoloji ile 
sanat galerilerine, müzelere, dijital 
turlarla katılabilecek ve tarih boyun-
ca yaşanmış savaşları, sanal gerçeklik 
gözlüğü ile izleyebileceğiz. Uzaktan 
eğitim imkânını da sınır tanımayan bir 

farklı kurumsal operasyonlar için 
daha uygun maliyetli çözümler 
sunulmasını mümkün hale getiriyor. 
Teknolojinin yaygınlaşmasıyla 
küçük ölçekteki şirketlerin çalışan 
eğitimi ve oryantasyonu gibi 
konulara yatırım yapması önem 
taşıyor. Hem maliyetli hem de zaman 
alan toplantı organizasyonları gibi 
kurumsal operasyonları değiştirmede 
teknolojinin önemli bir potansiyeli 
bulunuyor. Örneğin, sanal gerçeklik 

hale getiren sanal teknoloji, eğitimde 
de çığır açacak gibi görünüyor.

İşte sanal gerçekliğin kullanım 
alanları: 
Seyahat: Seyahat özellikle daha 
önce tecrübe edilmeyen bölgelere 
yapıldığından dolayı kolay ama 
sancılı bir süreçtir. Kişilerin internet 
üzerinden gerçekleştirecekleri 
rezervasyonlarda odaların belirtildiği 
şekilde olup olmadığı konusundaki 
sorular yöneltmesi genellikle 
karşılaşılan durumlardan birisidir. 
Sanal gerçeklik teknolojinin bu 
problemi büyük ölçüde çözülmesine 
katkı sağlayabilir. Airbnb gibi 
popüler tatil şirketleri seyahat 
öncesinde rezervasyon yapılan hotel 
ve etrafında tur imkânı sunmayı 
planlıyor. Müşteri yorumlarına belirli 
bir ölçüde güvenebilirken sanal 
gerçeklik aracılığıyla gezi planlarında 
yaşanabilecek problemlere dair 
riskleri ortadan kaldırabilirsiniz.
Perakende: Sanal gerçekliğin 
perakende sektöründe ‘almadan 
önce dene’ konseptini uygulanabilir 
hale getireceğini söylemek mümkün. 
İnternet üzerinden giyim alışverişi 
yapmak için gezinirken beğendiğiniz 
bir elbiseyi giyebileceğinizi düşünün. 
İnternet üzerinde bu şekilde 

sayesinde dünya genelindeki pek çok 
çalışanın interaktif ve 3 boyutlu bir 
ortamda eğitim alabilmesi mümkün 
olabilecek. 
Sağlık: Sanal gerçeklik sayesinde 
tıp eğitiminin ciddi bir dönüşüm 
sürecine gireceğini söylemek mümkün. 
Pratisyenler yeni teknolojilerle sunulan 
daha interaktif ve gerçekçi bir ortamda 
ekipman ve uygulamalar konusundaki 
açıklamalara erişebiliyor olacak. Uzun 
metinlerin, video rehberlerinin ve 
birincil öğrenme araçlarının olduğu 
günler geride kalıyor. Örneğin, 
sanallaştırılmış bir model üzerinde 
ameliyat yaptığınızı hayal edin.

Oyun: Oyuncular her zaman için 
oyun deneyimini farklılaştıracak 

bir sonraki devrimin arayışı 
içerisindedir. Sanal gerçekliğin 

oyunculara sunduğu ve 
oyun deneyimini farklı bir 
boyuta taşıyan ortam şu ana 
kadarkinden oldukça farklı 
bir deneyim sunuyor. Şu an 
için bu altyapının yüksek 

fiyat etiketine sahip olması 
adaptasyonu sınırlayan etken 

olmasına karşın daha fazla 
ürünün pazarda boy göstermeye 

başlamasıyla her oyuncunun 
erişebileceği bir nokta olacağını 

söyleyebilmek mümkün.

/DOSYA

S
anal gerçeklik, bilgisayarlar 
tarafından simüle edilen or-
tamlara deniyor. Teknik ola-
rak sanal gerçeklik terimi 
bireylerin orda olma hissini 

yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu 
ortamlar için kullanılıyor. Kullanıcılar 
kullandıkları kasklı ekran, gözlük ara-
cılığıyla bulundukları ortamdan uzak-
laşarak, sanal ortamlara dâhil oluyor. 
Teknolojiyi deneyimlemek için kulla-
nılan bu gözlüklerin temel amacı dış 
dünyadaki uyarıları bloke ederek, ya-
ratılan sanal ortamın, görsel ve müzik-
lerin de yardımıyla, gerçekçiliğini ola-
bildiğince arttırmak. O ortama girdiği 
andan itibaren kullanıcının gerçeklik 
ile bağlantısı kopuyor ve tamamen 
sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda 
olma hissini yaşıyor.
Sanal gerçeklik son yıllarda adından 
söz ettirse de aslında ilk örneği 1960’lı 
yıllara dayanıyor. Fakat teknolojik ge-
lişmelerin sadece eğitim, sağlık gibi 
temel gereksinimlere odaklanması ile 
sanal gerçeklik üzerinde durulmadı. 
Bilim kurgu filmlerine ilham kaynağı 
olan sanal gerçeklik, 1977 yılında Star 
Wars serisinin ilk filmiyle hayatımıza 
girdi. Dünyanın aslında beynimizin 
içinde gerçekleşen bir simülasyon ol-
duğu üzerine kurulu Matrix serisi de 
bunun çarpıcı örneklerinden biri. Sine-

yapacağınız bir alışverişin, alışveriş 
sepeti yaklaşımının dışında gerçek 
deneyimden pek farkı olmayacaktır. 
Sanal gerçeklik ile perakendecilerin 
üç boyutlu ve interaktif alışveriş 
deneyimini sunması sağlanabilir. Bu 
altyapı ile müşterilerin güveninin 
kazanılmasının ötesinde perakende 
sektöründeki kuralların köklü olarak 
değişmesi, iade süreçlerinin ve 
şikâyetlerin önemli ölçüde azalması 
söz konusu olabilecek. 
Emlak: Emlak sektörü, sanal gerçeklik 
teknolojisi uygulamaları konusundaki en 
kapsamlı dönüşümlerin gerçekleşeceği 
sektörlerin başında geliyor. Örneğin, 
emekli bir çiftin bir konutu 
almadan önce turlayabilmesi 
sanal gerçeklik ile mümkün 
olabilecek. Sanal gerçeklik 
teknolojisi ile birbirinden 
tamamen farklı; fakat 
aynı ortam için geçerli 
olan tasarımların her 
bir müşteri için özel 
bir şekilde sanal olarak 
oluşturulabilme imkânı 
olabilecek. Bu sayede 
belirli bir alanda çok sayıda 
farklı tasarımın müşterilere 
sunulabilecek.
Kurumsal alan: Sanal 
gerçeklik artık tarihi geçmiş 

Sanal gerçeklik, uzmanların geleceğe damga vurmasını bekledikleri 
teknolojilerden birisi... Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren 

bu uygulamanın yakın gelecekte hayatımızı tamamen 
değiştirebilecek bir proje olduğu söyleniyor. 

YAZI BERİL ŞEN

Yakın gelecekte 
satın almayı 

düşündüğünüz 
evleri bile sanal 

gerçeklik gözlüğü 
sayesinde tıpkı 
içindeymiş gibi 

gezebileceğinizi 
biliyor musunuz?
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1
950'lerde bilgisayarların ge-
lişmesi ile hayatımıza giren 
internet,1990 yılında en tanı-
nan formunu alarak daha önce 
erişilemeyen bağlantı ve bilgiyi 

hızla bizlere sunmaya başladı. 1999 
yılına gelindiğinde ise Kevin Ashton’ın 
bir şirket için hazırladığı sunumda kul-
lanılan Internet of Things (Nesnelerin 
İnterneti) kavramı hayatımıza girdi. 
Günlük kullanımımızda olan nesne-
lerin, internet üzerinden birbirine 
bağlanarak veri gönderip alabilmesi 
kabiliyeti olarak tanımlayabileceğimiz 

maz hale geliyor. Dünya analitik şirket-
lerinden olan SAS, gelişmelere ayak uy-
durmak ve bu teknolojiden yararlanmak 
için şirketlerin hayata geçirebileceği 
stratejileri araştırarak üç örnek uygula-
ma üzerinde duruyor.

Şirket içinde 
veri odaklı bir kültür oluşturmak
Nesnelerin interneti uygulamaları 
üzerinde çalışılması, çok sayıda veri 
için de hazır olunması anlamına geli-
yor. Bu teknoloji analiz etmeye ve üze-
rinde işlem yapmaya bağlı veri ürettiği 
için, şirketlerin veri temelli bir analiz 
kültürü oluşturmaları gerekiyor. Ken-
disini hizmet sektörüne yönlendiren 
şirketlerin, alan adı bilgisi oluşturma-
ları gerekiyor. Bunu yapmanın en iyi 
yolu ise veri kullanımından geçiyor.
Örneğin Finlandiyalı bir ulaşım şirketi 
olan VR Group, trenlerinin durumunu 
sürekli izlemek için sensörler kullandı. 
Bu veriler, zamanlanmış bakım kontrol-
lerinden, tahmini bakım kontrollerine 
geçilmesine ve toplanan veri ile bir par-
çanın gerçek zamanlı olarak onarılma-
sına izin veriyordu. Fakat böyle bir fikri 
edinmek için, erken hata tahmininde 
bulunulması, başarısızlıkların öncelik-
lendirilmesinde analitik modeller geliş-
tirilmesi ve bu modellerin yaşam döngü-
sünün yönetilmesi gerekiyor.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi anali-
tik bakış açısı, daha fazla üretkenlik ve 
verimlilik için şirketlere fırsatlar yara-
tıp işlerini farklı bir yolla anlamalarına 
yardımcı oluyor.

Veriyi analiz etmek
Bir analiz ekonomisinde yaşıyoruz ve 
bu ekonomi verilerle besleniyor. Ve-
rilerin ise her zaman analitik olması 
gerekiyor. Analitik olmayan veriler, 
henüz farkına varılmamış değerler 
olarak görülüyor. Örneğin VR Group 
yalnızca trenleri hakkındaki verileri 
izleyip, hangi bölümlerin parçalana-
cağını anlamak için verileri analiz et-
meseydi, bu veriler herhangi bir değer 
taşımazdı. Düzenli, olağan bir süreçten 
tahmini bir sürece geçilmesi duru-
munda, gözlemlemek, modellemek ve 
hızlıca karar vermek gerekiyor. Bu ise 

nesnelerin interneti, gelişen teknolo-
jiyle birlikte evrildi ve birçok işi oto-
matik hale getirmemizi sağlayan geniş 
bir vizyona erişti. Günümüze baktığı-
mızda, Gartner’ın yaptığı araştırmaya 
göre, 2016 yılında yaklaşık 6,5 milyar 
cihaz internete bağlandı ve 2020 yılın-
da bu sayı 20 milyara kadar ulaşacak.
Yaşanan gelişmelerin ışığında, gelecekte 
internetin hemen her nesnenin içine gir-
mesi ve farklı nesnelerin ortak amaçlar 
için hareket etmesi bekleniyor. Bu nok-
tada nesnelerin internetinin geleceğine 
hazırlanmak ise şirketler için kaçınıl-

gelişmiş bir analiz altyapısı, sofistike 
bir model ve analitik gerektiriyor.

Veriden sonuç çıkarıp 
hızla aksiyon almak
Makinelerde ve cihazlarda verileri 
gözlemlemek, onları buluta veya veri 
merkezine aktararak genellikle top-
lu işleme yoluyla faaliyet göstermek 
nesnelerin internetinde yaygın olarak 
kullanılan bir model olma özelliği taşı-
yor. Bu model yalnızca bazı uygulama-
lar için geçerli olsa da, hızla artan bağlı 
cihaz sayısı ve doğru zamanda verilere 
göre davranma ihtiyacı göz önüne alın-
dığında bunun yarım kalmış bir model 
olduğu düşünülüyor.
Gecikme ve bir nevi son kullanma ta-
rihleri olan verilerin, sensörlerden 
geldiği hızla ele alınması gerekiyor. 
Zamanında ve hızlıca hareket edilme-
mesi, verilerde değer kaybına sebep 
olabiliyor. Dolayısıyla verilerin görül-
düğü anda harekete geçilmesi, anali-
tiğin doğru bir şekilde uygulanması 
için önemli bir nokta olarak karşımıza 
çıkıyor.
Finans sektörü ele alındığında; potan-
siyel olarak hileli bir işlem satış nok-
tasında durdurulamasa da kredi kartı 
işlemi gerçekleştiğinde, bu durumdan 
anında haberdar olunması beklentisi 
oluyor. Analizin her endüstriye getire-
ceği reaktivitenin de bu şekilde olacağı 
kabul ediliyor.

Gelecekte bizi ne bekliyor?
SAS Veri Yönetimi Global Ürün Pazarla-
ma Müdürü Matthew Magne, konuyla 
ilgili olarak şu açıklamalarda bulun-
du: “Son 27 yılda büyük adımlar atıldı. 
Bilişsel bilgi işleme, makine öğrenimi 
ve yapay zeka ile nesnelerin interneti-
nin önünde yeni bir olasılıklar dünyası 
yatıyor. Yani aslında yolculuk daha 
yeni başladı... Bu önemli teknolojinin, 
nesnelerin internetinden, nesnelerin 
akıllanmasına doğru nasıl bir değişim 
gerçekleştireceği ise merakla bekleni-
yor. ‘Zekanın’ analitik aracılığıyla yazı-
lımların içine nasıl yerleştirildiğini de 
göz önünde bulundurduğumuzda, ‘nes-
nelerin akıllanmasına’ gerçekten de ne 
kadar yakın olduğumuzu kim bilebilir?”

/ HABER

1999’da 
hayatımıza 

giren IOT 
(Nesnelerin 

İnterneti) 
kavramı sürekli 

gelişerek tüm 
yaşamımızı 

değiştiriyor. 
Peki şirketler 

nesnelerin 
internetinin 

teknolojisinden 
yararlanmak 

için hangi 
uygulamaları 

hayata 
geçirmeliler?

NESNELERİN İNTERNETİNE 

HAZIR OLUN!
Gelecekte 

internetin hemen 
her nesnenin 

içine girmesi ve 
farklı nesnelerin 

ortak amaçlar 
için hareket 

etmesi bekleniyor. 
Bu noktada 
nesnelerin 

internetinin 
geleceğine 

hazırlanmak ise 
şirketler için 

kaçınılmaz hale 
geliyor.
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Son yaplılan 
araştırmaya göre 
Türkiye’deki 
kullanıcıların 
%37’si 
cihazlarının 
içeriğini 
güncellemek ve 
kullanılmayan 
doküman ve 
uygulamaları 
silmek 
konusunda geri 
kalıyor. 

M
obil uygulama kullanı-
mında yaşanan atlama 
ve cihazların depolama 
kapasitelerinin yüksel-
mesiyle birlikte dijital 

dağınıklığımız da giderek artıyor. Uy-
gulamaların bakımının iyi yapılmaması 
ise cihazları güvenlik tehditleri karşısın-
da korumasız bırakıyor. Kaspersky Lab’ın 
yeni raporu dijital dağınıklık meselesinin 
geldiği boyutları gözler önüne seriyor.
Araştırmaya göre dünya çapında kullanı-
cılar her ay genellikle 12 Android uygula-
ması yüklüyor fakat buna karşılık sadece 
10 tane uygulama siliyor ve dolayısıyla ci-
hazlarına her ay 2 uygulama daha ekliyor. 
Cihazlara yüklenen uygulama sayısı art-
tıkça, dijital dağınıklığı engellemek için 
uygulamaların yönetimine önem vermek 
gerekiyor. Ancak araştırmaya göre, Türki-
ye’deki kullanıcıların %37’si cihazlarının 
içeriğini güncellemek ve kullanılmayan 
doküman ve uygulamaları silmek konu-
sunda geri kalıyor.
Bunlar Kaspersky Lab’ın derlediği “Diji-
tal dağınıklık ve tehlikeleri” adlı yeni bir 
raporun bulguları. Araştırma, 17 ülkede 
yapılan bir çevrimiçi anketi, Kaspersky 
Security Network’ten (KSN) elde edilen 
istatistiksel analizleri ve Kaspersky Lab 
bünyesinde uygulamaların performansı 
üzerine yapılan bir deneyin sonuçlarını 
temel alıyor. Cihazlarımızdaki dijital yı-
ğıntının birikerek büyümesi sebebiyle, 
uygulamaların silinmesi veya güncellen-
mesi, uygulamalardaki açıklardan fayda-
lanan zararlı yazılımlarla mücadele konu-
sunda şimdiye dek olmadığı kadar önem 
kazanmış durumda. Fakat yapılan ankete 
göre Türkiye’deki kullanıcıların dörtte 
birinden fazlası (%29) cihazlarındaki 
uygulamaları sadece zorunlu kaldıkları 
durumlarda güncellerken, %9’u ise müm-
künse bunu hiç yapmamayı tercih ediyor.

Uygulamaların 
%83’ü hassas verilere erişiyor
Bunun beraberinde getirdiği en büyük 
tehlikelerden biri, uygulamaların günlük 
faaliyetleri sebebiyle kullanıcıların veri-

etkileşimi olmadan günde ortalama 22Mb 
veri aktardığı görüldü.
Kullanıcılar uygulama ayarları sayesinde 
uygulamaların cihaz içerisinde neye erişip 
erişemeyeceğini kontrol edebilse de, yapı-
lan ankete göre Türkiye’deki kullanıcıla-
rın sadece %48’i cihazlarındaki her bir uy-
gulamanın ayarlarını bilerek değiştiriyor. 
Dahası, sadece %40’ı lisans anlaşmasının 
içeriğinden hoşlanmadığı uygulamaları 
yüklemekten vazgeçiyor.
Kaspersky Lab Tüketici İşleri Başkanı 
Andrei Mochola konuyla ilgili olarak şöyle 
diyor: “Kullanıcılar, kullanmadıkları uygu-
lamaları silmek, kullandıklarını güncelle-
mek ve ayarlarını yapmak gibi basit ama 
olmazsa olmaz bazı adımları atmadıkları 
için cihazlarını ve kişisel bilgilerini tehdit-
lerle yüz yüze bırakıyorlar. Cihazlarımızda 
dijital bir yığıntının birikmesi, uygulama-
ların bakımını ihmal ettiğimiz anlamına 
geliyor fakat bu noktada kendimizi riske 
atıyoruz. Çünkü bunun sonucunda cihaz 
hataları, pil ömrü sorunları veya zararlı 
yazılım bulaşması gibi çeşitli problemlere 
yol açabiliriz. Kullandığımız uygulamala-
rın en hassas ve kişisel bazı verilerimize 
erişimi oluyor ve kullanıcılar genelde bu 
verilerin paylaşıldığından habersiz oluyor. 
Kullanıcılarımızı dijital ortamlarını derli 
toplu tutmaları konusunda teşvik ediyo-
ruz. Temiz, toplu bir oda evimize ve hayatı-
mıza nasıl ferah ve taze bir hava katıyorsa, 
aynı şekilde düzenli bir bilgisayar veya 
akıllı telefon da keyifli ve daha da önemlisi 
güvenli bir deneyim sunar.”

ÖNLEMLER NELER?

Cihazlardaki dijital yığıntı ve dağınıklıkla baş edip kişisel verilerinizi korumak için şu 
önlemleri almanız tavsiye ediliyor:

 Neyin nerede saklandığını bilin: Biraz zaman ayırın ve cihazlarınızı inceleyerek 
hangi verilerinizin hangi uygulamalar veya dosyalar içerisinde saklandığını anlayın.

 Cihazınızın bahar temizliğini yapın: Dijital ortamınızı düzenlemek için cihazlarınızda 
sakladığınız ve özellikle de kullanmadığınız verileri belirli aralıklarla temizleyin.

 Güncellemelere önem verin: Uygulama ve yazılımlarınızı düzenli olarak, yeni 
sürümleri çıkar çıkmaz güncelleyin.

 Özel yazılımlardan destek alın: Örneğin Kaspersky Lab’ın güvenlik çözümleri içine 
entegre edilmiş olan gibi bir yazılım temizleyici, cihazınıza yüklenmiş olan tüm 
uygulamaları tarayarak potansiyel olarak risk teşkil edenleri veya nadiren 
kullanılanları tespit eder.

/ ARAŞTIRMA

DİJİTAL 
BAHAR 
TEMİZLİĞİ 

ŞART!
leriyle birlikte cihazların da riske atıla-
bilecek olması. Kaspersky Lab’ın teknik 
bulgularına göre, kullanıcıların yönetebi-
leceği her 100 Android uygulamasından 
83’ünün, kontaklar, mesajlar ve ilgili veri-
ler gibi hassas kullanıcı verilerine erişimi 
bulunuyor ve hatta bazıları arama yapıp 
SMS bile atabiliyor.
KSN’den elde edilen ek bulgular, uygula-
maların kullanıcıların izni olmadan nasıl 
işleyebildiğini gösteriyor. Kullanıcıların 
Android cihazlarında ortalamada 66 uy-
gulama bulunuyor. En popüler 66 Android 
uygulamasının temsili bir örneklemi test 
edildiğinde, bunlardan 54’ünün kullanıcı-
lardan habersiz olarak arka planda çalış-
maya başladığı ve herhangi bir kullanıcı 

Cihazlarımızdaki 
dijital yığıntının 

birikerek büyümesi 
sebebiyle, 

uygulamaların 
silinmesi veya 

güncellenmesi, 
zararlı yazılımlarla 

mücadele için önem 
kazanmış durumda.
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Endüstriyel tasarımcılar 
yeni nesillere aydınlık ve 

sürdürülebilir bir gelecek 
bırakabilmek için teknoloji 

ve tasarımı odağına alan 
inovatif çalışmalara 

imza atıyor.
YAZI SELİN AKGÜN

ÇOK DAHA 
YAŞANABİLİR 

BİR DÜNYA İÇİN

S
ürdürülebilir bir yaşamın 
sırrı doğa ile etkileşim 
kurmakta gizli… Plastik 
su şişelerinin yerini alma-
ya hazırlanan yenilene-

bilir su baloncukları, taşımacılık 
sektörünü baştan aşağı değişti-
recek elektrikli kamyonlar, hava 
taksi hizmeti verecek elektrikli 
jet girişimleri ve elektronik kağıt 
gibi örneklerin hızla artması, 
gelecek kuşaklara çok daha yaşa-
nabilir bir dünya bırakacak.

TESLA’NIN ELEKTRİKLİ 
KAMYON

Tesla CEO’su Elon Musk’ın 
Twitter aracılığıyla yaptığı 
açıklamaya göre Tesla’nın 

elektrikli kamyonu yıl sonuna 
doğru ayında görücüye çıka-
cak. Bugüne kadar lüks oto-
mobil modelleriyle karşımıza 
çıkan Tesla, elektrikli kamyon 
sayesinde taşımacılık sektö-

rünü baştan aşağı değiştir-
meyi planlıyor. Açıklamasında 
Tesla ekibinin muhteşem bir iş 

çıkarttığını belirten Musk, 
elektrikli kamyonun bir sonra-
ki seviye olduğunu dile getirdi. 

Başka bir yeni modelin müj-
desini de veren Elon Musk, 

Tesla’nın elektrikli pickup 
modelinin 2019 yılında karşı-
mıza çıkacağını açıkladı. Son 

olarak Model 3’ün çıkış tarihini 
de açıklayan Tesla CEO’su, 35 

bin dolar fiyat etiketine sahip 
olan ve şimdiden 373 bin ön 

sipariş alan Model 3’ün ise 
önümüzdeki temmuz ayında 

karşımıza çıkacağını dile getirdi.

YENİLEBİLİR SU BALONCUĞU
Sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmek 
için enerjiyi yenilenebilir yapmanın yanı 
sıra çevre felaketlerinin önüne geçebile-
cek girişimler de hayata geçiyor. Bu giri-
şimlerden biri de Ooho! Ooho, İngiltere 
merkezli bir girişim. Yosun ve bitkilerden 
oluşan ve plastik şişenin yerini alabilecek 
bir ürün geliştiren Ooho, Crowdcube üze-
rinden fon topluyor. Girişimin temel 
hedefi ise her yıl okyanuslara karışan ve 
çözülmesi yüzlerce yıl alan plastik şişeleri 
ortadan kaldırmak. Ooho, dışardan bakıl-
dığı zaman bir su baloncuğu şeklinde 
duran, çevresini saran organik jelatin 
çıkarıldıktan sonra da şeklini koruyan 
yenilebilir bir su damlacığı. Evet, bu suyu eli-
nize alıp yiyebiliyorsunuz. Skipping Rocks 
Lab tarafından geliştirilen bu ürün, her yıl 
doğaya atılan 1 milyar su şişesinin yarattığı 
çevre felaketinin önüne geçebilir. Ooho’nun 
yüzde 100 bitki ve yosundan üretilmesi, 
tıpkı bir meyve kabuğu gibi doğada 4-6 
haftada çözülmesini sağlıyor. Farklı 
renklerde ve aromalarda da üretilebilen 
bu ürün, İngiltere’de kullanıcılar tarafın-
dan oldukça beğenilmiş görünüyor.
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YERLİ ÜRETİM OTONOM
 DENİZ DRONE’U PIRIBOT 
Son dönemde hem göklerde hem de deniz-
lerde farklı amaçlara hizmet eden drone 
modelleriyle karşılaşıyoruz. Ülkemizde gelişti-
rilen ve su üstünde görev yapacak bir drone 
modeli de OBSS tarafından geliştirilen Piribot. 
Aracın en önemli özelliği üzerindeki güneş 
enerji panelleriyle enerjisini sağlayacak olma-
sı. Aslında verdiği yazılım hizmetleriyle tanınan 
OBSS, Ar-Ge laboratuvarlarında önemli yatı-
rımlar da yapıyor. Firma insansız araçlar üze-
rindeki çalışmalarını yoğunlaştırmış. Ortaya 
çıkan Piribot projesi ise denizler için geliştirilen 
drone örneklerinden. Piribot’un bir diğer özelliği 
ise otonom olarak çalışabiliyor olması. Kısacası 
bir kontrolcü olmaksızın da Piribot kendi kendi-
ne denizlerde mesafe kat edebiliyor. Bunun için 
bir drone rotalama optimizasyonu geliştirilmiş. 
Piribot’un yeteneklerinin tespiti için bir başka 
test ise Akdeniz’de gerçekleştirilmiş. 
Antalya’da denizden sahile bırakılan Piribot test 
aşamasında Akdeniz’in güney kıyısındaki 
Mısır’a otonom olarak ulaşmayı başarmış. 
Piribot’un üzerindeki sensör paketi, hava 
sıcaklığını, deniz suyu sıcaklığını, rüzgar hızını, 
sudaki Ph derecesini ve nemi ölçebiliyor. 

BIRAKIN BAVULUNUZ
 SİZİ TAKİP ETSİN 
Travelmate, sahip olduğu ilginç 
özellikler sayesinde kullanıcılarının 
hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 
Yapay zeka destekli akıllı bir bavul 
olan Travelmate, tamamen otonom 
olarak tasarlanmış. Sahibini takip 
edebilen Travelmate, saatte 10 km 
hızlarına kadar çıkabiliyor. Hem 
yatay hem de dikey olarak ilerleye-
bilen Travelmate, GPS desteği 
sayesinde gerçek zamanlı olarak 
nerede olduğunu sahibine göstere-
biliyor. Mobil uygulama yardımıyla 
kontrol edilebilen akıllı bavul, yapay 
zeka sistemi sayesinde kalabalık 
ortamlarda bile sahibini takip etmeyi 
başarabiliyor. Tasarım anlamında 
normal bir bavula benzeyen Travel-
mate, üzerinde renklerini kontrol 
edebileceğini LED aydınlatmalar 
bulunduruyor. Akıllı cihazlarınızı da 
şarj etmenize olanak sağlayan Tra-
velmate, iki adet USB bağlantısına 
sahip. Bluetooth teknolojisi saye-
sinde akıllı telefonunuza bağlanabi-
len akıllı bavul; küçük, orta ve büyük 
olmak üzere 3 farklı boyuta sahip.

 HOBİ ODAKLI SİVİL SUALTI 
DRONE’U GLADİUS 

Son dönemde hem havada hem de 
karada görmeye alıştığımız drone tek-

nolojileri hızla kişisel kullanımlara da hitap 
eden şekilde geliştiriliyor. Bunun son 
örneği ise Indiegogo’da kitle fonlama 

aracılığıyla ürünlerini piyasaya çıkartmak 
isteyen Gladius oldu. Gladius adlı sualtı 

drone’u özellikle denizaltını keşfetmek 
isteyen, sualtı çekimler yapmak isteyen 

kullanıcılar hedeflenerek tasarlanmış. 
iOS ve Android uygulamaları bulunan 

Gladius, bu uygulamalar aracılığıyla 
kumanda ediliyor. 3.5 saatlik batarya 

ömrüne sahip Gladius, 1.5 saat içerisinde 
kendini tam şarj edebiliyor. 100 metre 

derinliğe kadar inebilen Gladius’un 
menzili ise 500 metre. Gladius’un 

kamerası az ışıklı ortamlarda yüksek 
kalitede fotoğraf ve video çekebilen 
kameralarla donatılmış. Bu noktada 
Gladius’un iki farklı model opsiyonu 
bulunuyor. 1080p kalitesinde video 
çekebilen versiyonu, 599 dolardan 

satışa sunulan Gladius’un 4K çekim 
yapabilen versiyonu ise biraz daha 

pahalı ve 799 dolarlık fiyat etiketine 
sahip. Ürünün ilk teslimatlarının Hazi-

ran 2017’de yapılması bekleniyor.

ENSTRÜMAN ÇALARKEN 
DURUŞUNUZU KORUYAN 

YAZILIM: MUSICIAN’S MIRROR 
Bilgisayar başında otururken duru-

şunuzu ve kullandığınız cihazları 
ergonomik şekilde ayarlamanın uzun 

vadede sağlık üzerinde bel, omuz, 
sırt, dirsek, bilek ağrısı gibi pek çok 

olumsuz etkiye neden olabileceği bili-
nen bir gerçek. Benzer bir durum 
enstrüman çalarken de geçerli… 

Piyano karşısında doğru oturmamak, 
gitarı uzun süre yanlış tutmak gibi 

alışkanlıklar ileride benzer sağlık 
sorunlarının ortaya çıkmasına neden 

olabiliyor. Bu sorunun üstesinden 
gelmek için Arthur Carabott adlı bir 
araştırmacı, Musician’s Mirror adını 

verdiği ilginç bir yazılıma imza attı. 
Enstrüman çalarken vücudunuzun 

aldığı pozisyonu sürekli denetim altında 
tutan bu yazılım, alışkanlığa dönüşebile-

cek yanlış bir pozisyon veya hareketi 
algıladığında rahatsız edici bir ses çıkara-
rak, çaldığınız müziği kesintiye uğratıyor. 
Böylece sizi doğru pozisyonda durmaya 

özendiriyor. 
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ESNEK ELEKTRONİK KAĞIT DÖNEMİ
ABD’deki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bir 
grup araştırmacının yeni geliştirdiği malzemenin, yeni 
bir tür elektronik kağıdın temelini oluşturabileceği 
düşünülüyor. Araştırmacı Andreas Dahlin ve 
doktora öğrencisi Kunli Xiong, nano yapılar üzerine 
iletken polimerler yerleştirmeye çalışırken bu 
kombinasyonun kağıt inceliğinde elektronik 
ekranlar oluşturmak için çok uygun olduğunu 
keşfetti. Bir mikrometreden daha ince ve esnek 
olan, ayrıca standart bir LED ekran gibi tüm renkleri 
sergileyebilen bu yeni malzeme farklı bir çığır açacak. 
Dahlin, bu elektronik kağıdın, elektronik okuyuculara 
benzediğini, standart ekranlar gibi aydınlatılıp 
dışarıdan üzerine gelen ışığı yansıttığını belirtiyor. 
Dahlin, bu yeni malzemenin dış mekanlar gibi aydınlık 
ortamlarda kullanılacak ekranların üretiminde faydalı 
olabileceğini vurguluyor.

HANDLE ADLI 
ROBOT FARKLI 

HİZMETLERİYLE ÖNE 
ÇIKACAK

Google’ın 2013’te satın 
aldığı Boston Dynamics, 

geliştirdiği insansı ve hay-
vansı robotlarla biliniyor. 

Tanıtılan son robot Handle, 
yetenekleriyle çıtayı biraz 

daha yukarıya taşıyor. 
Boyu 2 metre olan bu 

robot, tekerlekli ayaklarıy-
la yetenekli bir patenciyi 

andırıyor. Hayli hızlı hare-
ket edebilen Handle, 1.2 

metrelik engellerin üzerin-
den zıplayabiliyor, tek 

ayağı havada gidebiliyor, 
merdiven inebiliyor ve 

karda ilerleyebiliyor. Üste-
lik elleriyle 45 kilo yük 

taşıyabiliyor. Saatte 15 km 
hıza ulaşabilen robot, tek 

şarj ile 24 km yol yapabili-
yor. Handle henüz ticari 

kullanım için hazır olmasa 
da filmlerde gördüğümüz, 
hızlı karar verebilen dina-

mik robotların çok yakında 
hayatımıza girebileceğini 

gösteriyor.

LILIUM JET HAVA TAKSİ 
HİZMETİ VERECEK

Son dönemde elektrikli 
uçaklarla ilgili pek çok 

haber görüyoruz. Bunlar-
dan biri de geçtiğimiz yıl 

öne çıkan Lilium Jet 
olmuştu. Aralık 2016’da 10 

milyon Avro yatırım almayı 
başaran elektrikli uçak 

girişimi Lilium, bu sefer ilk 
test uçuşunu başarıyla 

gerçekleştirdi ve yeniden 
karşımıza çıktı. Lilium Jet’in 

test serisini başarıyla 
tamamlayan elektrikli 

uçağı, iki koltuklu bir pro-
totip. Buradaki testlerle 

birlikte yeni 5 koltuklu 
tasarımını da deneyecek 

olan Lilium’un hedef ise 
hava taşımacılığı alanına 

büyük bir yenilik getirmek 
olacak. Lilium böylece 

hava-taksi hizmeti vere-
cek. Lilium Jet, VTOL adı 

verilen dikey kalkış ve 
dikey iniş özelliğine de 
sahip. Böylece şehir içi 

hava taşımacılığı günde-
me gelecek. 

HASTALIKLAR ÖNCEDEN TEŞHİS 
EDİLEBİLECEK
Google’ın kardeş şirketi Verily, yaşamsal tek-
nolojilere odaklanma konusunda oldukça 
önemli bir araştırmaya başlıyor. Verily, Duke 
Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi’nin des-
tekleriyle hastalıkları önceden teşhis etmeye 
çalışacak. ‘Baseline’ adlı araştırma ilk kez 
2014’te gündeme gelmiş ve Google’ın vizyo-
ner hedeflerinden birini gün ışığına çıkarmıştı. 
Söz konusu araştırma hem teknolojik takip ve 
analiz açısından hem de 10 bin kişi üzerinde 
yürütülecek olması bakımından oldukça dik-
kat çekici. Söz konusu çalışma grubu ABD’yi 
temsil eden, farklı etnik kimliklerden ve yaşlar-
dan kişilerden oluşacak. Yapılan açıklamalara 
göre Google, bu kişileri yılda bir kez klinik 
ortamda kan ve bazı tıbbi görüntüleme test-
lerinden geçirecek. Bu kişiler normal zaman-
larda ise çeşitli fizyolojik ve çevresel 
sensörlere sahip olan Verily Study Watch adlı 
akıllı kol saatini kullanacak. Böylece kalp atış hızı 
vb. bilgiler sürekli takip edilebilecek. Google’ın, 
daha doğrusu Verily’nin hedefi tüm bu takipler 
neticesÅinde hastalıkların tabiri caizse ‘kokusunu 
almak’. Hastalıkların belirtilerini erken aşamada 
başarıyla okumaya çalışacak olan Verily, bu 
sayede hastaneleri daha az uğranılan bir 
mekânlar haline getirmek istiyor.
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Opel’in amiral gemisi Insignia 
tamamen yenilendikten sonra 
hedef büyüttü. Donanımı ve 
tekniği gelişen otomobil üst 
sınıftan pay kapmaya 
hazırlanıyor. 
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

LÜKS SINIFINDA 
REKABET ATEŞLENECEK
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Filoların gözdesi 
Peugeot 301 standartlarını yükseltti

60’lık efsaneye özel versiyon

D
ünya tanıtımı 2017’de Ce-
nevre Uluslararası Otomo-
bil Fuarı’nda yapılan Opel 
Insignia Grand Sport mar-
kanın amiral gemisi olarak 

hem lüks hem de çok daha iddialı 
özelliklerle pazara girmeye hazırla-
nıyor. Yeni Insignia  hem Avrupa hem 
de Türkiye’de BMW, Mercedes, Audi 
gibi premium markalardan pay almak 
için geliştirildi. Grand Sport ve Sports 
Tourer olarak iki farklı gövde tipinde 
üretilecek otomobil son derece iddi-
alı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 
Yeni Insignia’nın  fiyatlarının 118.9  

Ü
lkemizde filo pazarının önemli 
oyuncularından Peugeot 301, 
kapsamlı bir yenilenme ope-
rasyonunun ardından 58.900 
TL fiyatla satışa sunuldu.

Peugeot’nun ülkemiz pazarında filo 
pazarındaki güçlü modeli 301 kap-
samlı şekilde yenilendi. B sedan 
sınıfında yer alan 301'in tasarımı 
Peugeot markasının yeni dikey ön 
ızgarasıyla artık daha da modern 

bin TL’den başlaması öngörülüyor. 1.5 
lt 165 beygir benzinli manuel Enjoy: 
118 bin 900 TL, 1.5 lt 165 beygir ben-
zinli otm. Enjoy 134 bin 500 TL, 1.6 lt 
136 beygir dizel otm. Enjoy 144 bin TL 
fiyatla satılacak. 1.6 lt 136 beygirlik 
dizel otomatik Excellence 160 bin TL 
seviyesinden satışa sunulacak.

Donanımı da zenginleşti
Opel’in yeni amiral gemisi Insignia 
Grand Sport modelinde 175, Sports 
Tourer modelinde ise 200 kg’a ka-
dar hafifledi. Premium rakipleriy-
le baş etmek için elektrikli, masaj, 

çizgilere kavuştu. Gündüz LED far-
ları, keskin omuz çizgisi, 16 inç çift 
renk jantlar ve Peugeot mimarisini 
tamamlayan aslan pençesi stop lam-
baları 301'i daha şık hale getirdi.

58 bin 900 liralık fiyatı
Yeni Peugeot 301 Türkiye'de 2 fark-
lı motor ve 3 farklı donanım sevi-
yesiyle satışa sunuluyor. Başlangıç 
seviyesi olan 301 Access, marka-

hafıza ve havalandırma seçenekli, 
AGR sertifikalı premium ergono-
mik koltuklar gibi özellikler ek-
lendi. Insignia’da ilk defa ısıtmalı 
arka koltuklar kullanılırken bu 
koltuklar 40:20:40 şeklinde kat-
lanabiliyor. Yeni nesil full LED In-
telliLux LED matrix farlar daha 
keskin ve daha güçlü aydınlatma 
sağlıyor. Ayrıca 360 derece kuşba-
kışı görüntü kamerası da mevcut. 
Otomatik acil fren sistemine sahip 
Adaptif Cruise Control, şerit takip 
özelliğine sahip Şerit İhlali Uyarı 
Sistemi de yer alıyor.

nın dünya çapında 1 milyon adedin 
üzerinde modelinde kullanılan 1.2 
lt 3 silindirli 82 beygirlik PureTech 
motora sahip. Aracın başlangıç fi-
yatı 58 bin 900 TL. En üst donanım 
seviyesine sahip 301 Allure 1.6 Hdi 
92 beygirlik versiyondaysa fiyatı 74 
bin 900 TL. Otomobilin 100 km'deki 
tüketimi ortalama 4.1/lt. Benzinli 
olan 1.2 lt'lik versiyonun karma tü-
ketimiyse 4.9 lt.

F
iat’ın efsanevi modeli 500, 
‘60’ yıllık başarısını kutluyor. 
60. yıla özel bir seri hazırla-
yan Fiat, efsanevi modelin bu 
özel versiyonunu ilk olarak 

2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
sergiledi. Fiat 500’ün 60. Yıl özel se-
risi, 2017 yılının Temmuz ayından iti-
baren ülkemizde de satışa sunulacak. 
1957 yılından bu yana otomobil dün-
yasının ikonik modellerinden biri 
olarak öne çıkan Fiat 500 60. yıldö-
nümü özel serisi, bünyesinde barın-
dırdığı tasarım detaylarıyla orijinal 
Fiat 500’e gönderme yaparken tek-
nolojik donanımlarıyla modern ça-
ğın gereksinimlerini karşılıyor.



Yenilenen 
Octavia 
Türkiye'de

/OTOMOTİV/OTOMOTİV

Ford'un ticarisi 
hem şık hem de 
tutumlu

Hyundai'nin 
iki starı 

satışa 
çıktı

En lüks VW Amarok  çok sükse yapacak
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E
n güçlü ve en lüks VW Amarok 
Aventura, SUV’ları kıskandı-
ran özellikleriyle sınıfında 
farklı bir yere konumlanıyor. 
Aracın 3 lt V6 motoru 224 

beygir güç üretiyor.
Volkswagen Ticari Araç’ın pick up 
sınıfındaki temsilcisi Amarok’un, en 
donanımlı versiyonu Amarok Aven-
tura satışa sunuluyor. Yeni Amarok 
Aventura, 20 inç jantlar, ısıtmalı ve 
elektrik ayarlı deri koltuklar, elekt-

Ç
ek üretici Skoda’nın “mar-
kanın kalbi” olarak nitele-
diği ve Türkiye dâhil tüm 
dünyada en çok satan mo-
deli konumundaki Octavia, 

geçirdiği kapsamlı yenilenme ope-
rasyonu sonrası Türkiye’de de 78.400 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa su-

F
ord, ticari araç ailesindeki 
ürün yelpazesini şimdi şık 
tasarımı ile dinamik bir gö-
rünüm sunan yeni Tourneo 
Courier Blackline serisi ile 

güçlendiriyor. 1.5L TDCi dizel mo-
tor seçeneğiyle Türkiye’de de satışa 
sunulan seri, kontrast renklerde 
spor şeritler, manyetik ön ve arka 
tampon alt koruma, 16 inç metalik 
gri alaşım jantlarla dikkatleri üze-
rine çekiyor. Ford Tourneo Courier 
Blackline serisi, 67.165 TL’den baş-
layan fiyatlarla satılıyor.

H
yundai’nin A ve B segmen-
tindeki iki modeli i10 ve i20, 
markanın Türkiye’deki üre-
timinin 20’nci yılına özel bir 
versiyona kavuştu. Hyundai, 

her iki modele Star adını verirken 
araçlardaki yüksek donanım seviye-
siyle de Türk tüketicisine maksimum 
konfor sunulmak isteniyor. Hyundai, 
Star donanım seviyesi ile birlikte dona-
nım özelliklerine ilaveten i10’da ilk defa 

rikli katlanabilir yan aynalar ve renk-
li yol bilgisayarı gibi donanımlarıyla 
premium konfor sunuyor. Yeni Ama-
rok Aventura 188.000TL’den başla-
yan fiyatlarla bayilerdeki yerine aldı. 
Yeni Amarok Aventura’nın dış görü-
nümündeki yeni detaylar araca farklı 
bir dinamizm kazandırıyor. Bagaj bo-
yunca uzanan gövde rengi sportif bar, 
20 inç alüminyum alaşımlı jantlar, 
bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir 
yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön 

nuldu. Yenilenen Octavia ve Octavia 
Combi, ikisi benzinli ve biri dizel, top-
lam 3 motor seçeneğiyle satılıyor. Oc-
tavia ailesinde geçen yıl kullanılmaya 
başlanan üç silindirli 1.0 lt TSI motor, 
115 PS gücünde ve 6 ileri manuel ya 
da 7 ileri DSG otomatik vitesle alına-
biliyor. Diğer benzinli motorsa 1.4 lt 

tam otomatik dijital klima, anahtarsız 
giriş ve çalıştırma butonu ve krom kapı 
kolları gibi yeni özellikleri müşterileriyle 
buluşturuyor. Hyundai i10 Star’ın fiyatı 
61.900 TL. Hyundai i20’de görev alan 
1.0 litrelik T-GDI motor, 120 beygir güç 
üretiyor. Bu yeni turbo motor ile 6 ileri 
düz vites seçeneği sunuluyor. Otomatik 
vites seçeneği ise 1.4 litrelik atmosferik 
versiyonla sunuluyor. Hyundai i20 Star 
1.0 T-GDI, 67.900 TL’ye satılıyor.

sis farlarıyla Amarok Aventura dik-
katleri üzerine çekiyor. Yeni Amarok 
Aventura’da standart olan aydınlat-
malı yan basamaklar karanlıkta ze-
mini aydınlatırken hem daha çekici 
bir görünüm hem de konfor sağlıyor. 
Ravena mavisi renk alternatifi de yal-
nızca Amarok Aventura versiyonunda 
pazara sunuluyor. Sınıfında yalnızca 
Amarok’ta bulunan 3 litre hacimli 
turbo dizel V6 motor, 224 beygir güç 
üretirken 550 Nm tork sağlıyor.

TSI (150 beygir) ve sadece 7 ileri DSG 
otomatik şanzımanla alınabiliyor. 
Octavia’nın dizel seçeneğiyse, kendini 
kanıtlamış 1.6 lt (115 beygir) hacmin-
de. Bu motor da 5 ileri manuel ya da 7 
ileri DSG şanzımanla satın alınabile-
cek. Bu seçeneğin yakıt tüketimi 100 
km’de 3.9 lt olarak açıklandı.



/SEKTÖRDEN

Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hasan Süel, 
bu yıl içinde hayata 
geçirilecek Ulusal 
Genişbant Stratejisi ve 
Eylem Planı’nın 
altyapıda ortaklığı 
teşvik ettiğini 
belirterek, bu ortaklığın 
Türkiye ekonomisine 37 
milyar TL’lik bir tasarruf 
sağlayacağını söyledi. 

/SEKTÖRDEN

V
odafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hasan Süel, 
Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nın, sektör 
paydaşlarının da görüşlerini 

alarak hazırladığı ve bu yıl içerisinde 
hayata geçirilmesi beklenen Ulusal Ge-
nişbant Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Geleceği 
bugünden inşa etmek isteyen ülkelerin 
ulusal genişbant planları ile bilgi otoban-
ları oluşturduklarını kaydeden Süel; ge-
nişbantın yol haritasını ortaya koyarak, 
bu çerçevede gerekli düzenlemelerin ve 
icraatların yapılmasını hızlandıracak ulu-
sal genişbant planının hayata geçirilmesi-
nin 2017’de en önemli gündem maddeleri 
olduğunun altını çizdi. 

“Her yerden herkes için genişbant 
Vodafone’un da öncelikli hedefi”
Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın ‘her yerden herkes için geniş-
bant’ ana hedefinin, Vodafone Türkiye’nin 
vizyonu ile birebir örtüştüğünü ifade eden 
Süel, “Bugün dünyada 100’den fazla ülke 
hem global pazarda rekabetçi bir ekono-
miye sahip olabilmek hem de vatandaşla-
rına uygun fiyata kaliteli hizmet sunmak 
için ulusal genişbant stratejilerini oluş-
turuyor. Ulusal Genişbant Politikası’nı 
başarıyla hayata geçirmenin olumlu 
ekonomik sonuçları da oluyor. Dünya 
Bankası’nın ekonomisi düşük ve orta gelir 
grubunda sayılan ülkeler arasında yaptığı 
çalışmanın sonucunda genişbant penet-
rasyonunda %10’luk bir artışın GSYİH’de 
%1.38’lik bir artışa yol açtığını görüyoruz. 
Yeni nesil şebekeler ile fiber altyapı eri-
şim ve yatırım süreçlerinin güncellene-
rek, mevcut düzenleyici çerçeveye dahil 
edilmesine ihtiyaç var.” dedi. 

“2023’e kadar fiber ağı 500 bin kilo-
metre olacak; 100 evden 50’sine fiber 
ulaştırılacak”
Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın yürürlüğe konması ile sektörde 
ulaşılması hedeflenen rakamlar ile ilgili 
bilgi veren Süel, şunları söyledi: “Bugün 
ülkemizdeki hane başına sabit genişbant 
yaygınlık oranına baktığımızda %13 ile 
OECD ülkeleri arasında sondan birinciyiz. 
Yani her 100 evden yalnızca 13’üne fiber 

götürebiliyoruz. Planın uygulanmaya baş-
lanması ile hedef, 2023’e kadar 100 evden 
50’sine fiber ulaştırmak. Bugün ülkemiz-
de en az 1 Gbit/s hızlarda genişbant erişim 
sağlanabilen hane bulunmuyor. Planın ha-
yata geçmesi ile hedef, 2023’e kadar 100 
evden 20’sine bu hızlarda fiber erişimi su-
nabilmek. Kullanım alanına baktığımızda 
ise; Güney Kore 574 bin kilometre fiber 
uzunluğu ile yüzde 100, Portekiz ise 545 
bin kilometre fiber uzunluğu ile yüzde 
70 fiber yaygınlığına ulaşılmış durumda. 
Türkiye olarak bu ülkelerden 7 kat fazla 
yüzölçümüne sahip olmamıza rağmen ül-
kemizdeki fiber uzunluğu sadece 284 bin 
kilometre. Planın uygulanmasıyla, bugün 
284 bin kilometre olan fiber ağı 500 bin 
kilometreye ulaşacak.” 

“Ortak fiber yatırımlarında hükümetin 
vereceği teşvikleri önemsiyoruz”
Bu gelecek senaryolarının geliştirilme-
sinde ise evlerin ve iş yerlerinin kapısına 
kadar giden fiber şebekelerin önemli rol 
oynayacağını söyleyen Süel, şöyle devam 
etti: “Türkiye’yi fiber transmisyon tek-
nolojisi gigabit geleceğe taşıyacak. Re-
kabet gücümüzü koruyabilmek için hızlı 
genişbant ve eve kadar fiber konusunda 
diğer ülkelerle aynı seviyeye gelmemiz 
önem taşıyor. Bu yüzden, fiber meselesi 
memleket meselesi diyoruz. Bu konuda 
hükümetimizin vereceği teşvikleri de 
önemsiyoruz. Ortak fiber yatırımlarının 
teşvik kapsamına alınması, fiber şebe-
kelerin en ücra köşelere kadar hizmet 
sağlamasını ve bilgi toplumu olma yo-
lunda herkesin fiberden yararlanmasını 
sağlayacaktır. Yatırım yapmak isteyen 
tüm işletmecilerin bir araya gelerek 
yeni fiber yatırımı yapmalarını sağla-
mak amacıyla kurulan ortak şirketlerin 
de desteklenmesi gerekiyor.” 

“Altyapıda ayrı yatırım yapmak Türki-
ye ekonomisine yük getirir”
Bir evin önünün 3 kere kazılıp 3 farklı 
operatörün hat geçirmesinin, aynı yola 2 
tren rayının döşenmesi gibi mükerrer bir 
yatırım olduğunu vurgulayan Süel, “Bu 
yatırımları ayrı ayrı yapmak ülke ekono-
misine çok ciddi bir yük getirecek. Bunun 
yerine yatırımları ortak yapmamız du-
rumunda ülkemiz ekonomisi 37 milyar 

TL’lik bir tasarruf sağlayacak. Bu dijital 
altyapı olmadan 2023 ekonomi hedefleri-
ne ulaşmamız mümkün değil. Biz devletin 
finansal teşvik mekanizmalarının çalış-
masını istiyoruz ve belediyeler de dahil 
olmak üzere yönetsel ve finansal mev-
cut sorunların ortadan kalkmasını arzu 
ediyoruz. Özellikle fiber yatırımlarında 
karşılaştığımız bürokrasi yatırım sürecini 
oldukça uzatıyor. Mevcut yasal boşlukları 
da buna eklersek yeni yatırım yapmada 
ciddi problemler yaşıyoruz. Ulusal Geniş-
bant Strateji ve Eylem Planı, altyapıda or-
taklığı teşvik ediyor. Bu kapsamda, planın 
yürürlüğe girmesi ile bu sorunların da or-
tadan kalkacağına, böylece çok daha hızlı 
ve etkin bir şekilde yatırımlarımızı hayata 
geçirebileceğimize inanıyoruz. Bütün bu 
hedeflere ulaşmanın bir önkoşulu da sür-
dürebilir rekabet. Sürdürülebilir rekabet 
ve büyümenin ön koşullarından biri ise 
altyapıya erişim için adil bir maliyet mo-
deli oluşturulmasıdır. Mevcut rekabet ak-
saklığını gidermek için daha iyi bir erişim 
fiyatlama modelinin de bir an önce hayata 
geçirmemiz gerekiyor. Vodafone'un viz-
yonunda altyapıda rekabet değil, eşgü-
düm bulunuyor. Gerek sabitte gerekse 
mobilde tüketiciye daha ucuz ve daha 
hızlı bir hizmet sağlamak için tüm opera-
törlerle her türlü iş birliğine açığız.” dedi.

Hasan Süel: 
“Ulusal Genişbant 

Politikası 
sağlayacağı 

ekonomik fayda 
ile Türkiye için bir 
sıçrama tahtası 
olacak. İletişim 

sektörü ve Türkiye 
bu plan sayesinde 

layık olduğu hıza, 
kapasiteye ve 

kaliteye ulaşacak.”
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çoklama) frekans bandı üzerinde ‘Mas-
sive MIMO’ tekniği kullanılarak ger-
çekleştirildi. Yapılan test sonucu saha 
kapasitesi artırılarak, veri indirme 
hızları 6 katına kadar çıkarıldı.  
5G’ye hazırlık amacıyla geliştirilen 
‘Massive MIMO’ teknolojisi ile , mobil 
internet kullanımının yoğun olduğu 
alanlarda (Alışveriş merkezleri, oteller, 
konser salonları gibi) çok sayıda kişi-
nin aynı anda yüksek hızlarda internet 
kullanımına olanak tanınıyor. Bu saye-
de mobil internet kullanıcıları yoğun-
luktan etkilenmeden yüksek hızlarda 
internet deneyimlerini sürdürebiliyor. 

Sezgin: Yarının teknolojilerini bu-
günden şebekemizde kullanıyoruz
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen 
testle ilgili bilgiler veren Turkcell Şe-
beke Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Müş-
terilerimize geleceğin teknolojilerini 
sunmak için şebekemizde çalışmala-
rımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 

/SEKTÖRDEN

Böylece kullanıcılarımıza her zaman 
olduğu gibi en yenilikçi çözümleri su-
narak en kaliteli deneyimi yaşatmayı 
hedefliyoruz. Yine bugün Türkiye’de bir 
ilk olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Massive 
MIMO’ testiyle de şebekemizi şimdiden 
5G teknolojisine hazır hale getiriyoruz. 
5G hayatımıza girdiğinde olmazsa ol-

G
üçlü 4.5G altyapısıyla müşteri-
lerine eşsiz bir deneyim sunan 
Turkcell, şebekesini geleceğin 
teknolojisi 5G’ye hazır hale 
getirmek için bugünden çalış-

malarını aralıksız sürdürüyor. 5G ile bir-
likte yoğun alanlardaki yüksek hız dene-
yimini karşılamak amacıyla geliştirilen 
‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten sis-
temleri) tekniğini 4.5G şebekesinde test 
eden Turkcell, bu sayede 5G ile birlikte 
müşterilerine beklentilerin ötesinde bir 
deneyim yaşatmayı hedefliyor. 

maz uygulamalardan biri olacak ‘Massi-
ve MIMO’ ile kalabalık ortamlarda aynı 
anda internet kullanan müşterilerimiz 
bu yoğunluğu hissetmeden hızlı inter-
net deneyimlerini sürdürebilecek.” 
4.5G’deki liderliklerini 5G’de de sürdür-
mek ve öncü rolü sürdürmek amacıyla 
5G teknolojilerinin geliştirilme sürecin-
de aktif rol aldıklarına işaret eden Gediz 
Sezgin, sözlerine şöyle devam etti: “Son 
1,5 yılda yaptığımız ulusal ve uluslara-
rası işbirlikleri ile dünyada 5G teknoloji-
lerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol 
oynuyoruz. Türkiye’de gerçek 5G ekip-
manlarıyla ilk hız testine gerçekleştiren 
mobil operatör olarak, yaptığımız işbir-
likleriyle oluşan bilgi birikimi ve deneyim 
ile dünyada 5G teknolojilerini geliştiren 
birkaç ülke arasına girerek, ülkemizi bu 
alanda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. 
Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan 
ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 
5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, 
ülkemizi teknolojiyi tüketen değil üreten 
ülke konumuna getirebilmek.”

Yaptığı yatırımlarla dünyanın en güçlü 
4.5G altyapılarından birini Türkiye’ye 
kazandıran Turkcell, geleceğin tekno-
lojisi 5G için de çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Bu kapsamda Turkcell, 
5G teknolojisi olarak adlandırılan 
‘Massive MIMO’ (kitlesel çoklu anten 
sistemleri) tekniğini Türkiye’de ger-
çek şebekesinde test eden ilk mobil 
operatör oldu. Turkcell’in Huawei ile 
birlikte Ankara Söğütözü’nde 4.5G 
şebekesinde gerçekleştirdiği test, 2.6 
GHz (Giga hertz) TDD (Zaman bölmeli 

‘Massive MIMO’ 
tekniğini 4.5G 

şebekesinde test eden 
Turkcell, bu sayede 5G 

ile birlikte 
müşterilerine 
beklentilerin 

ötesinde bir deneyim 
yaşatmayı hedefliyor.

TURKCELL ŞEBEKESİNİ  
BUGÜNDEN 5G’YE HAZIRLIYOR 

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: “Kullanıcılarımıza 

her zaman olduğu gibi en yenilikçi çözümleri 
sunarak en kaliteli deneyimi yaşatmayı 

hedefliyoruz.”

AR-GE VE İSTİHDAM ÇALIŞMALARI 
TURKCELL’E ÖZEL ÖDÜL GETİRDİ

Türkiye’nin küresel gücünü ve ülkemiz 
bilişim sektörünün gelişimini 
desteklemek hedefiyle faaliyetlerini 
sürdüren Turkcell, Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) tarafından Ar-Ge, 
istihdam ve verimlilik alanlarındaki 
katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü. 
Özel ödül, TBD tarafından Antalya’da 
gerçekleştirilen 24. Bilgi İşlem Merkezi 
Yöneticileri Semineri’nde (BİM’24) 
takdim edildi. Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu, Türkiye Bilişim Derneği 
tarafından verilen ödülün kendileri için 
anlamının çok büyük olduğunu belirtti. 
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U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın, “Türkiye’de tek bir 
vatandaş bile internet erişi-
minden mahrum kalmasın.” 

çağrısına ilk yanıt Türk Telekom’dan 
geldi. Türk Telekom, seferberliğin daha 
geniş kitlelere ulaşabilmesi için altya-
pısı üzerinden sunduğu yeni internet 
paketini, Toptan Satış kanalı ile Türki-
ye’deki tüm internet hizmeti satan şir-
ketlere ücretsiz olarak açtı. Daha fazla 
sayıda şirketin seferberliğe katılması-
na olanak sağlayacak bu kampanya ile 
işletmeciler, sadece ek maliyetlerini ve 
vergileri ücretlendirecekleri minimum 

şirketin seferberliğe katılmasına olanak 
sağlayacak bu kampanya ile işletmeciler, 
sadece maliyet ve vergileri ücretlendirecek-
leri minimum tarifelerle seferberliğe destek 
verebilecekler. Türkiye’nin dijital dönüşümü 
adına bir milat olması beklenen seferberlik, 
internet hizmetinden yararlanamamış ha-
neleri internet ile buluşturmayı hedefliyor.
“İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine 
destek olmayı kurumsal sosyal sorum-
luluğu olarak gören Türk Telekom, Top-
tan Satış kanalı üzerinden vereceği bu 
büyük destek ile tüm Türkiye’deki dar 
gelirli internetsiz hanelerin internet 
erişimine kavuşması adına büyük bir 
adım atmış oldu.

“Türkiye için değer yaratmak öncelik-
li hedefimiz”
UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın çağrı-
sını büyük bir memnuniyet ile kar-
şıladıklarını ve bu çağrıya ilk yanıtı 
vermekten gurur duyduklarını ifade 
eden Türk Telekom Toptan Satış Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yavuz Yıldırım, 
“Türk Telekom olarak artık elektrik 
ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline 
gelen internetin, toplumun her kesimi 
tarafından erişilebilir olmasını sağla-
mayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz 
olarak görüyoruz. Bu bağlamda bireyler 

destek verdi.
Türkiye’de internet hizmeti satan şir-
ketlerin altyapı tedarikçisi olan Türk 
Telekom, kar amacı gözetmeden ve 
tamamen ücretsiz olarak kullanıma 
sunduğu; 4 Mbps’e kadar Limitsiz 20 GB 
AKN’li yeni internet paketini şirketlere 
açarak onları da “İnternetsiz Ev Kalma-
sın” seferberliğine davet etti.
İnternet hizmeti veren daha fazla sayıda 

“İNTERNETSİZ EV KALMASIN” SEFERBERLİĞİNE İLK YANIT 

TÜRK TELEKOM’DAN GELDİ
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UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın Kars’ta başlattığı 
“İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine Türk 
Telekom’dan tüm ülkeyi kapsayan tam destek...

tarifelerle seferberliğe destek verebi-
lecekler.
Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence 
teknolojileri şirketi Türk Telekom, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) 
Bakanlığı’nın Türkiye’de tek bir vatan-
daşın bile internet erişiminden mahrum 
kalmaması için başlattığı “İnternetsiz 
Ev Kalmasın” seferberliğine tüm ülke-
yi kapsayacak büyük bir kampanya ile 

arasındaki dijital uçurumu kapatmayı 
ve toplumun tüm kesimlerini sosyoeko-
nomik durumu ne olursa olsun evrensel 
bilgi toplumunun nimetlerinden fayda-
landırmayı amaçlıyoruz. Sayın Bakanı-
mızın Kars’ta başlattığı “İnternetsiz Ev 
Kalmasın” seferberliğini, bu noktada 
çok önemsiyoruz. Bunun için de sefer-
berliğe ilk yanıtı vererek vatandaşla-
rımızın bu hizmeti almasını sağlamak 
üzere ülkemizdeki tüm internet hiz-
meti satan şirketleri de bu seferberli-
ğe davet ediyor; bu amaçla altyapımız 
üzerinden hazırladığımız yeni 4 Mbps’e 
kadar Limitsiz ve 20 GB AKN’li internet 
paketini tamamen ücretsiz olarak on-
ların hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde 
Bakanlığımızın çizdiği vizyona hizmet 
etmek üzere toptan seviyede altyapı-
mız üzerinden hizmet verecek olan tüm 
paydaşlarımızın, dar gelirli ve inter-
netle tanışamamış vatandaşlarımıza 
yönelik hesaplı internet paketleri sun-
malarının önünü açıyoruz. Bu kampan-
yayı başlatıyoruz, çünkü önceliğimizi 
Türkiye’nin geleceği için değer yarat-
mak olarak görüyoruz. Türkiye’nin lider 
iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi 
olarak bu vizyon çerçevesinde, tüm va-
tandaşlarımızı kucaklayan bu adımı 
atmaktan gururluyuz.” dedi.

Türk Telekom Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı 
Yavuz Yıldırım: “Artık elektrik ve su kadar önemli bir 
ihtiyaç haline gelen internetin, toplumun her kesimi 
tarafından erişilebilir olmasını sağlamayı kurumsal 

sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

TÜRK TELEKOM TİVİBU, 
TV PAZARINDA İKİNCİ SIRADA

Türk Telekom TİVİBU, ödemeli TV 
pazarında sunduğu üstün 
teknolojinin ve zengin içeriğinin 
gücüyle pazarda ikinci sırada yer 
aldığını açıkladı. Hayata geçirdiği 
ilklerle geleneksel televizyon 
yayıncılığı anlayışını değiştiren 
TİVİBU, sunduğu yeni kampanya ile 
ödemeli televizyon pazarında bir ilke 
daha imza attı.
Türk Telekom TİVİBU, zengin dizi, 
film, belgesel ve spor içeriklerinin 
yer aldığı TİVİBU Süper Paket’ini 5 
TL’den başlayan fiyatlarla 
müşterileriyle buluşturuyor. 
Müşteriler, yeni TİVİBU 
aboneliklerinde 39 Türk Lirası’na 
sunulan dopdolu içeriğe sahip Süper 
Paket’e Türk Telekom faturalı mobil 
hatları referans göstererek 5 Türk 
Lirası’ndan başlayan fiyatlarla sahip 
olabilecekler.
Yeni kampanyadan faydalanan 
kullanıcılar, dünya yıldızlarının boy 
gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi ve 
UEFA Avrupa Ligi maçlarını takip 
edebilecek; futboldan tenise, 
basketboldan golfe geniş 
yelpazedeki spor karşılaşmalarının 
heyecanının yanı sıra gişe 
rekortmeni yerli ve yabancı filmleri 
TİVİBU farkıyla izleyebilecek.
Türk Telekom Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, 
“Türk Telekom TİVİBU ile televizyon 
yayıncılık anlayışını değiştiriyor, 
içeriğimizdeki ve teknolojimizdeki 
atılımlarla sektörü yeniden 
şekillendiriyoruz. 2 milyon 12 bin 
kullanıcımıza en zengin TV 
platformu deneyimini sunuyoruz. 
IPTV, uydu, akıllı cihazlar, web ve 
Smart TV gibi tüm platformlarda, 
güçlü ve zengin bir televizyon 
deneyimi sunan tek operatörüz. 
Hedefimiz entegre operatör 
olmamızın verdiği sinerjiyle, daha 
fazla kullanıcıyı TİVİBU’nun ayrıcalıklı 
dünyasıyla buluşturmak” dedi.
Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence 
teknolojileri şirketi Türk Telekom’un 
yeni nesil TV platformu TİVİBU, 
güçlü içeriği ve teklifleri ile ödemeli 
TV pazarında ikinci sırada yer aldığını 
açıkladı. TİVİBU, pazardaki bu 
konumunu ise bugüne kadarki en 
uygun fiyatlarla oluşturduğu yeni 
kampanyasını müşterilerine sunarak 
kutluyor ve Türkiye’de bir ilke imza 
atıyor.
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H
uawei Kurumsal İş Çözüm-
leri, Romanya'nın Bükreş 
kentinde yeni Global Servis 
Merkezi açılışını duyurdu. 
Yeni Global Servis Merkezi, 

müşterilerin ve iş ortaklarının Huawei 
ile etkileşim kurma biçimini değiş-
tiren benzersiz bir çözüm platformu 
sunuyor. Yenilikçi Servis merkezi 2 bin 
metrekarelik bir alanı kaplayan yeni 
bir tesiste bulunuyor.
Huawei Kurumsal İş Çözümleri, teknik 
destek, uzaktan dağıtım, ağ operasyonu, 
pazarlama ve kanal desteği olmak üzere 
dört birimi bir arada toplayan yeni Global 
Servis Merkezi’ne 10 milyon Avro'dan 
fazla yatırım yaptı. Teknik Destek birimi 
yedek parçaları temin etmek, müşte-
riler ile servis mühendislerinin koordi-
nasyonunu sağlamak ve 
merkezi hizmet talebi 
yönetimi sunuyor. Uzak-
tan Servis Dağıtım biri-
mi, müşterileri küresel 
servis uzmanlarıyla akıllı 
cihazlar kullanarak bağ-
lıyor ve çığır açan bir iş-
birliği deneyimi sağlıyor. Huawei mühen-
disleri nerede olursa olsun, müşterilerine 
ve iş ortaklarına planlama, tasarım, doğ-
rulama ve servis güvencesi faaliyetlerini 
sunma imkanı buluyor. Ağ Operasyon 
birimi, müşterilerin işletim masraflarını 
azaltarak, temel işlere odaklanmalarına 
yardımcı oluyor ve dış kaynak kullanımı 
ve Akıllı Şebeke Operasyon Hizmetleri 
(NOS) aracılığıyla müşterilere yardım 
ediyor. Pazarlama ve Kanal Destek biri-
mi, müşterilere ve iş ortaklarına, Hua-
wei hizmetleri hakkında daha fazla bilgi 
edinmesini sağlarken kanal danışmanlı-
ğı hizmetleri sunuyor.

HUAWEI  KURUMSAL 
GLOBAL SERVİS 
MERKEZİ AÇILDI
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Huawei Kurumsal İş 
Çözümleri, teknik destek, 

uzaktan dağıtım, ağ 
operasyonu, pazarlama 
ve kanal desteği olmak 

üzere dört birimi bir 
arada toplayan yeni 

Global Servis Merkezi’ne 
10 milyon Avro'dan fazla 

yatırım yaptı.

Huawei, küresel hizmet sunum plat-
formunu daha da güçlendirdi
Huawei Türkiye Servis Müdürü Yusuf 
Güven, “Huawei Türkiye Enterprise Ser-
vis Departmanı, iş ortaklarına ve müşte-
rilere profesyonel teknik destek, eğitim, 
danışmanlık ve proje uygulama hizmet-
leri sunmaktadır. Huawei Servis Depart-
manı, Türkiye’de kurumsal müşterilere, 
tüm Huawei ürünleri için uçtan uca hiz-
met sağlamaktadır. Departmanda görev 
alan teknik destek takımı, alanlarında 
deneyimli ve uzman mühendislerden 
oluşmaktadır.” diye konuştu. Huawei 
Servis Ekibi, Türkiye’nin her yerine satış 
öncesi ve sonrası hizmetleri ile garanti 
ve bakım hizmetlerini Türkçe ve İngiliz-
ce olarak 7 gün 24 saat sunduğunu dile 
getiren Güven, şöyle devam etti: “Farklı 

lokasyonlardaki yedek 
parça depoları ile kısa 
sürelerde teslimat ya-
pabilmektedir. Özel 
laboratuvar gerektiren 
testler dışında tüm ser-
vis hizmetleri Türki-
ye’deki Teknik Destek 

Ekibi tarafından verilebilmektedir. 
Daha üst seviye uzmanlık ve Ar&Ge 
gerektiren destek hizmetlerinde böl-
gesel ve global TAC merkezlerinden 
yardım alınabilmektedir. İş ortakları-
nın ve son kullanıcıların teknoloji ve 
Huawei ürün konularında yetkinlik 
kazanmaları için Türkçe ve İngilizce 
eğitim veren yetkili eğitim merkezleri 
mevcuttur. Sınıf anlatımları ve gerçek 
cihazların olduğu laboratuvar ortam-
larında gerçekleştirilen eğitimler ile 
hem sertifikasyon sınavlarına hazırla-
nılmakta hem de Huawei ürünlerinin 
operasyon ve bakımı öğretilmektedir.”

Huawei Türkiye Servis Müdürü Yusuf Güven: 
“Huawei Türkiye Enterprise Servis Departmanı, iş 

ortaklarına ve müşterilere profesyonel teknik 
destek, eğitim, danışmanlık ve proje uygulama 

hizmetleri sunmaktadır.”

Sao Yang
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Huawei 14’üncü Analist Zirvesi, 
dünyanın dört bir yanından 500’ü 
aşkın uzman ve medya 
mensubunun katılımıyla Çin 
Şenzen’de gerçekleşti. Zirvede, 
Huawei Tüketici İş Grubu, 
endüstrinin önde gelen 
uzmanlarına, iş ve marka 
performansı ile ilgili ekosistem 
hakkında bilgi verdi. Huawei 
Tüketici İş Grubu ileri dönük 
adımlarında zeka ve etkileşim 
olmak üzere iki teknoloji 
devrimine odaklanacağını ve bu 
alanlara girerken akıllı cihazların 
gelişimine öncülük ederek 
tüketici deneyimlerini yeniden 
şekillendireceğini belirtti.
Huawei Tüketici İş Grubu 
Stratejik Pazarlama Başkan 
Yardımcısı Sao Yang, “Zeka ve 
etkileşimdeki teknolojik devrim 
tüketici deneyimini ileriye 
taşıyacak. Yapay Zeka alanındaki 
yenilikler zeka devrimine yol 
açacak. Bu da sayısal ve fiziksel 
dünyanın yeni ve öngörülemez 
yöntemlerle birleşmesine destek 
olacak. İnsan-cihaz etkileşimi 
sürekli gelişiyor ve VR/AR gibi 
teknolojiler aracılığıyla elde 
edilen daha doğal etkileşimler, 
cihazlarımızı nasıl 
kullanacağımızın yeni yollarını 
gösterecek. AI ve VR/AR 
teknolojisi olgunlaştıkça ve 
geliştikçe, var olan akıllı cihazların 
kullanıcı deneyimini kökten 
değiştirecek. Halihazırda Huawei 
aktif olarak 5G, AI, VR/AR ve 
diğer ileri teknolojileri geliştiriyor 
ve akıllı cihaz deneyiminin toptan 
gelişimini gerçekleştirmeyi 
taahhüt ediyor.” dedi.
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Yer değiştirme 

Saçma

Egemenliğini 
tanıma

İsim

İletinin taşıdığı 
anlam 

Öldürücü hastalık 
salgını

Sinemada kapalı 
alan çekimi 

İşaret 

Batı Anadolu 
köy yiğidi

Mükrim

Toplum çekirdeği 

Sıkı düzeni 
sağlayıcı

Batarya 

Şom ağızlı, kara 
haberci

Bir yere 
çağrılmadan 
çıkagelmek 

Bir vasıtanın 
izlediği yol

Atomlarla ilgili 
olan 

Işık

Genişlik, boy

Bir tür organik 
yağ çözücü

Memleket, yurt 

Dilsiz

İkiyüzlülük 

Bozulmuş, bozuk

İllegal amaçlı 
topluluk 

Güreşte bir oyun

Tembellik

 Bir nota

Uzaklık bildirir 

Tiyatroda sahne 
üstü perdesi

Apaçık, belli 

Aktinyumun 
simgesi

İnsanın her senesi 

Kalsiyumun 
simgesi

Canice 

Yükselme

Soğurma 

Kayıp olan şey

Yardım 

İlgilendiren, ilişkin

Anadolu Ajansı 
(ksc.) 

Ağzı dar uzun 
sıvı kabı

Akıl gereğince, 
akıl yönünden 

Sebep gösterme

1984 Bursa 
doğumlu resimde 
gördüğünüz ünlü 

televizyoncu

Hastanın hastalığı 
ve çevresi 

hakkında verdiği 
bilgi

İş, davranış 

Yemen internet 
alan kodu

Tane

Milli Eğitim 
Bakanlığı (ksc.)

Malezya internet 
alan kodu

Açık, ortada

Bir geminin 
başka bir 

gemiden veya 
kıyıdan açılması

Büyük kız kardeş, 
teyze

 Şaşkın, dağınık

Demir elementinin 
simgesi

Tadı güzel olan 

Tahıl yığını 

Ödeme yerine 
geçen edim


