
Siz de İş'te Teknoloji Hamlesi'ne katılıp ücretsiz sipariş hattı numaranızı alın,
Turkcell’li müşterilerinizin size ücretsiz ulaşmasını sağlayın, işinizde fark yaratın.
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HAT 1000

Ücretsiz Sipariş Hattı ile Turkcell'li müşterileriniz şirketinize özel olarak tanımlanacak 0533099 ile başlayan tek bir numara üzerinden sizi ücretsiz arayabilecekler. İstediğiniz şirket hattınızı bu numaraya 
kolayca dahil edebilirsiniz. Dilerseniz telefon numaranızın son 4 hanesini siz seçebilirsiniz. Sadece 29 TL’ye 1000 dk ücretsiz aranmak için “HAT 1000” ya da 39 TL’ye 5000 dk ücretsiz aranmak için “HAT 5000” 
yazıp 2222’ye gönderin, size özel ÜCRETSİZ SİPARİŞ HATTINIZI hemen açalım.
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HAYAT BOYU KAZANDIRAN 
HAREKETLER
ESKİ ÇAĞLARDA BEDEN DİLİ NE KADAR 
ÖNEMLİ İDİ, İNSANLAR KARŞI TARAFI 
ETKİLEMEK İÇİN YA DA KARŞI TARAFTAN 
ASIL KİMLİKLERİNİ SAKLAMAK İÇİN NELER 
YAPIYORDU BİLEMİYORUZ AMA 
GÜNÜMÜZDE BEDEN DİLİ ARTIK BİLİMSEL 
ÇALIŞMALARIN KONUSU OLMUŞ 
DURUMDA.

İletişim dili özellikle de kişilerin söylediklerinin dışında 
beden dilleri ile verdikleri mesajlar, karşıdaki insan ile il-
gili görüşlerimizin oluşmasında çok önemli bir yer tutu-
yor. Eski çağlarda beden dili ne kadar önemli idi, insanlar 
karşı tarafı etkilemek için ya da karşı taraftan asıl kim-
liklerini saklamak için neler yapıyordu bilemiyoruz ama 
günümüzde beden dili artık bilimsel çalışmaların konusu 
olmuş durumda. 

Beden dili üzerine son yıllarda çok önemli araştırmalar 
yapılıyor. Siyasiler, sanatçılar beden dillerini en doğru şe-
kilde kullanarak, hedef kitlelerine seslenmek üzere eğitim-
ler alıyor. Çünkü beden dilinin etkisi artık kanıtlanmış du-
rumda. Bağlantı Noktası’nın bu ayki kapak konusu sağlıklı 
bir iletişim için gerekli olan ipuçlarını sunuyor. 

Hayat boyu kazandıran hareketler, hayat boyu yapmama-
nız gereken hareketler, karşınızdakinin ruh hali ile ilgili 
bilgi veren davranışlarla ilgili merak edilenleri kapak ha-
berimizde bulabilirsiniz. 

Bir başka haberimizde ise Marmaray sonrası hangi yerle-
şim yerlerinin değerine değer kattığı ile ilgili detaylı bil-
giler alabilir, yatırım planlamanızı gerçekleştirebilirsiniz. 
Birbirinden önemli konuların işlendiği Bağlantı Noktası 
yine iletişim ve ulaştırma sektörüne ışık tutan çarpıcı ha-
berleri ile karşınızda… 

Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız yeni dönemde, herke-
se iyi yıllar dileklerimizi iletiyoruz.

İyi okumalar...

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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TELEFON SEBEBİ İLE YAKINLARINIZI İHMAL ETMEYİN
Sürekli telefon ile ilgilenip karşıdaki insanı ihmal etme durumu için 
İngilizcede yeni üretilmiş bir sözcük var artık: Phubbing

BEDEN DİLİ UZMANI MERT AYDINER: 

YAPTIĞIMIZ HER 
HAREKETİN BİLİMSEL 
BİR AÇIKLAMASI VAR
Yalan söylediğimizde 
damarlar açısından yoğun 
ve en hassas noktalardan 
biri olan burun deliklerinin 
üst dudakla birleştiği
bölge kaşınmaya başlar.

SON DAKİKACI 
TÜRKLER 
KISA TATİL YAPIYOR
Skyscanner Seyahat 
Alışkanlıkları Raporu’na göre, 
son dakikacılık konusunda 
Türkler, geçen senenin birincisi 
İspanyolları geçerek tüm 
Avrupa’da ilk sıraya yerleşiyor.

48
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ünlülerle iletişim

52

56
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haber

60

sosyal medya

haber

HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇEKİCİ YENİ 
DACIA DUSTER
Dacia, markanın en önemli modellerinden biri olan 
Duster’ı yeniledi.

TEKNOLOJİ HARİKASI 8 ÜRÜN
Çağımız teknoloji çağı. Her geçen gün yeni bir ürün piyasaya 
sunuluyor. Bu ürünlerin birçoğu da çıkışının ardından piyasadan 
siliniyor ya da çok tutup yok satıyor. İşte bu süreçte en ilginç 
ürünleri derledik.

ÜNLÜLER HIZLI TRENLE TANIŞTI
Yolcularını, hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde, ulaşmak 
istedikleri yere götüren yüksek hızlı trenlere, ünlülerimizden 
bazıları ülkemizde, bazıları ise yurt dışı seyahatlerinde bindi.

TÜRKİYE’NİN 2013 YOUTUBE YILDIZLARI BELLİ OLDU
Trend olan videoların sayısı her yıl daha da artarken, küresel 
izleyici topluluğu pop kültürünü bugüne dek hiç olmadığı kadar 
yukarılara taşıdı.

46

MARMARAY GAYRİMENKUL FİYATLARINI UÇURDU
Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük sualtı tüpgeçit projelerinden biri 
olan MARMARAY, ulaşımı kolaylaştirmanın yanı sıra çevresindeki 
gayrımenkul fiyatlarını da yükseltti.

BOYNUMUZ NEDEN AĞIRIR?
Yetişkinlerin yüzde 25’i hayatının bir döneminde mutlaka boyun 
ağrısı çekiyor. Bu ağrılarla baş edebilmek için uzmanlar çeşitli 
çözüm yolları öneriyor. 

CİHAN’DA BULUŞALIM
Cihan Kıraathanesi’nin sahibi ve kurucu müdürü olan Cihan Amca, 
ta, Sivas’ın Suşehri’nden, Ankara’ya gelmiş, eş dost yaren için 
Cihan’ı kurmuş.

AKILLI BİNALAR
Bir binanın çevre dostu bina sertifikasını alabilmesi için 
inşaatından faaliyete geçtiği güne kadar çeşitli aşamalardan 
geçmesi gerekiyor.

SON BİR YILDA 
7 MİLYON İNSAN  
SİBER SALDIRIYA 
UĞRADI
Teknolojinin gelişimine 
paralel olarak artan siber 
saldırıların son bir yıl 
içinde Türkiye’ye maliyeti 
2 milyar doları buldu.

güvenlik

44
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FACEBOOK ‘YAPAY ZEKA’ 
LABORATUVARI KURUYOR

Facebook, online içeriği çok daha iyi analiz etmek ve kul-
lanıcıların taleplerini en iyi şekilde karşılamak için yapay 
zeka algoritmalarına odaklanmaya karar verdi. Facebook 

ve Google + üzerinden açıklama yapan New York Üniversitesi 
(NYU) bilgisayar ve sinir bilimi profesörü Yann LeCun, 
Facebook’un yapay zeka alanına büyük değişimler getirmek 
için bir laboratuvar kuracağını duyurdu. Facebook ve NYU Veri 
Bilimi Merkezi arasında yapılan işbirliği kapsamında, veri bilimi, 
makine öğrenimi ve yapay zeka alanında çalışmalar yapılacak.

KALBİNİZE ONLİNE 
DANIŞMANLIK

Ülkemizde ve dünyada sıklıkla görülen kalp ve damar 
rahatsızlıkları her geçen gün giderek artıyor. Kalp ve 
damar hastalıkları tespitinde en önemli kriterlerden 

biri anjiyo! Anjiyo ile hastanın tedavi şekline karar veriliyor. 
Hastaya stent, ameliyat veya ilaç tedavisi uygulanmaya 
başlıyor. Ancak kimi zaman birden çok tedavi seçeneği de 
uygun olabiliyor. Bu yüzden de hasta kararsızlığa düşebi-
liyor. İşte tam da burada başka bir uzman görüşü hastanın 
kafa karışıklığını engelleyebiliyor. Liv Hospital Kardiyoloji ve 
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları ile Türkiye’de ilk kez online 
uzmanlığı devreye sokuyor. Uzman doktorlar interaktif bir 
sistem sayesinde, nerede çektirilmiş olursa olsun kişinin 
anjio filmlerini yorumluyor. Anjiyo filmlerinizin yorumlanması 
için gereken tek şey www.livhospital.com.tr adresine gire-
rek filmlerinizi yüklemeniz!

BAZ İSTASYONLARI 
İNTERNETTEN CANLI İZLENECEK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İkinci Başkanı 
Turgut Ayhan Beydoğan, baz istasyonlarının ölçüm değer-
lerinin canlı olarak internet sitelerinde yayınlanacağını 

açıkladı. Baz istasyonlarının yaydığı elektromanyetik ışımanın ne 
kadar olduğunun canlı yayınlanmasını sağlayacaklarını vurgulayan 
Beydoğan, ilk olarak Ankara ve İzmir’de belirlenen bazı baz istas-
yonlarının ölçüm değerlerinin canlı olarak BTK’nın internet sitesi 
üzerinde yayımlanacağını söyledi. Uygulamanın başarılı olması 
halinde ise Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydetti.
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rüveyda toprak

www.assistt.com.tr

Yılda 120 milyon çağrıya cevap veren bir marka var: AssisTT. 
%100 Türk Telekom iştiraki olan AssisTT, Türkiye’nin 

en büyük dış kaynak çağrı merkezi. Anadolu’da yaptığı 
yatırımlar sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlıyor,

ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

AssisTT, 365 gün 24 saat Türkiye’nin hizmetinde. 

Assistt TEK sayfa ilan.indd   1 8/26/13   12:35 PM

AKTİF KULLANICILARIN 
YÜZDE 83’Ü YABANCI

Facebook, ufak bir tasarım değişikliğiyle ‘beğen’ ve 
‘paylaş’ butonlarının tıklanma oranlarını son 1 ay için-
de yüzde 5 artırmayı başardı. Mashable sitesinin elde 

ettiği veriler, iki butonun internette görüntülendiği sayfa 
sayısının giderek arttığını gösterirken, tıklanma oranının 
büyük oranda ABD dışındaki kullanıcılara ait olduğunu gös-
terdi. Facebook’un Mashable’a verdiği bilgiye göre, ‘beğen’ 
ve ‘paylaş’ butonlarının görüntülendiği üçüncü parti web 
sitelerinin sayısı 7.5 milyona ulaştı. Her iki butonun toplam 
görülme miktarı ise günlük 22 milyar. Tıklanma oranlarına 
bakıldığında ise her iki butona tıklayan her 5 kişiden sadece 
1’i ABD’de yaşıyor. Facebook, aylık aktif kullanıcılarının yüzde 
83’ünün de ABD ve Kanada dışında yaşadığına dikkat çekti. 
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BLACKBERRY’NİN 
SON ÇARESİ FOXCONN

Kanadalı cep telefonu efsanesi BlackBerry, yok olmak-
tan kurtulmak için son çareyi Foxconn’da arıyor. 
İkinci çeyrekte 1; üçüncü çeyrekte ise 4.4 milyar dolar 

zarar eden BlackBerry, ‘Apple’ın montajcısı’ olarak ünlenen 
Foxconn’la beş yıllık anlaşma yapacak. Eski günlerine geri 
dönmeyi umduğu 2013’ü kabusla kapatan BlackBerry, rota-
yı Tayvanlı montaj devi Foxconn’a çevirdi. İkinci çeyrekteki 
fiyaskonun ardından şirketin geçici CEO’su olarak atanan 
John Chen, BlackBerry’yi kurtarma planını bir basın açık-
lamasıyla duyurdu. Chen, BlackBerry için kritik dönemecin 
yabancı piyasalar olduğunu belirterek, Foxconn ile beş yıllık 
ortaklık yapmayı planladıklarını duyurdu. 

GALAXY S4’TE GÜVENLİK 
AÇIĞI UYARISI

Samsung’un 2013 başında tanıttığı KNOX güvenlik sis-
temi, S4’ler için tehdit oluşturuyor olabilir. Mobil güven-
lik alanında iş dünyasının tercihi olan BlackBerry’e 

rakip olması için geliştirilen KNOX’un, aslında koruması 
gereken verileri müdahaleye açık hale getirdiği iddia edil-
di. İsrail’in Ben-Gurion Üniversitesi’nde doktora öğrencisi 
olan Mordechai Guri’nin başını çektiği ekip, S4’ün bireysel 
kullanıcı hesabına tehlikeli bir yazılım yüklendiği zaman, iş 
kullanım alanındaki bilgilerin gözlenebildiğini ortaya çıkardı. 
Araştırmacılar, şahsi hesaba yüklenen oyun veya sıradan bir 
uygulama tarzındaki yazılımın, güvenli veri transferine kendi 
kodunu sızdırabildiğini de belirtti. 

ŞEFFAFLIK RAPORU’NDA 
TÜRKİYE ‘İLK SIRADA’

Google, blog sayfasından açıkladığı en son Şeffaflık 
Raporu’nda, hükümetlerin internetten çıkarılmasını istediği 
içeriklere ait sekizinci kez veri sundu. Raporda, 2012’nin 

ikinci yarısından bu yana devletlerin içerik çıkarılması için yaptığı 
başvuruların yüzde 68 arttığına dikkat çekildi. Google’a Ocak-
Haziran 2013 arasında yapılan 3 bin 846 başvuruda, toplam 24 bin 
737 içeriğin çıkarılması istendi. En çok talep ise Türkiye’den geldi. 
Google, blog sayfasından yaptığı açıklamada, geride kalan dört 
yılda hükümetlerin siyasi içeriklerin çıkarılması yönündeki ‘endişe 
verici’ trendinde bir değişim olmadığını belirtti. 

500 BİN LEGO’DAN OLUŞAN 
OTOMOBİL

İki genç girişimci, tam 500 bin parça Lego’yu bir araya getirerek 
havayla çalışan otomobil üretti. Saatte yaklaşık 30 km hızla iler-
leyebilen Lego otomobil, başarıyla test edildi. Avustralyalı Steve 

Sammartino ve Romanyalı Raul Oaida, gerçek boyutlarda Lego 
otomobil inşa etti. Super Awesome Micro Project adı verilen oto-
mobil, Romanya’da inşa edildikten sonra Avustralya’nın Melbourne 
kentine getirildi. Saatte 30 km hıza kadar çıkan Lego otomobil, 
burada yapılan deneme sürüşünü başarıyla geçti. 

haber turu»

ŞİRKETLERE EN ÇOK 
KAZANDIRAN SOSYAL AĞ

ABD’de yapılan bir araştırma, şirketlerin satışlarını en 
çok artıran sosyal medya ağının Instagram olduğunu 
belirledi. ABD merkezli SumAll şirketi, bir yıl süren 

analizlere dayanan bir rapor yayımladı. Sosyal medya ağla-
rının şirketler için sunduğu performansı mercek altına alan 
raporda, üye artışı, etkileşim, satış oranı gibi faktörlere daya-
nılarak en etkin sosyal ağın Instagram olduğu ifade edildi. 
SumAll’ın 11 ay süren, Instagram kullanan ABD’li şirketlerin 
satış gelirlerinin bu süre içinde yüzde 1.5’tan yüzde 3.5’a 
yükseldiği tespit edildi. Birleşik Krallık ülkelerindeki artış oranı 
ise yüzde 3.6 oldu.

EKSTRA BAGAJ İÇİN PARA 
ÖDEMEYE SON

Havaalanlarında ek bagaj için para ödemekten ebedi-
yen kurtulabilirsiniz. ABD’li bir şirket, bagajınızı giy-
menizi sağlayan ceketlerle yolculara çözüm sunuyor. 

Jaktogo şirketi, özellikle ABD’li havayolu firmalarının ekstra 
ücret kesmesinden bunalan yolcular için özel ceketler üretti. 
Vücudunuzu saran battaniyelere benzeyen ceketler sade-
ce küçük eşyalarınız için düşünülmemiş. Ayakkabılarınızdan 
dizüstü bilgisayarınıza ladar her türşü eşyanızı bu ceketlere 
tıkabiliyorsunuz. Farklı boyutlarda 14 cep içeren ceketler, 
farklı modellere sahip. Ceketlerin fiyatları ise 94 ile 319 dolar 
arasında değişiyor. 

2013’ÜN ‘ALTIN TWEET’LERİ 

Twitter, 2013’ün en çok paylaşılan ‘altın tweet’lerini (Golden 
Tweets) listesini açıkladı. Bu yılın en fazla retweet edilen 
tweet’leri en çok ölüm ve kutlama-tebrik üzerine yapılan 

paylaşımlar oldu. Yılın en çok retweet edilen tweet’i ise oyuncu 
Lea Michele’e ait. Michele’in aynı dizide rol aldığı oyuncu sevgilisi 
Cory Monteith’in ölümünün ardından paylaştığı fotoğraf, 130 ülke-
de 408 bin kere paylaşıldı. Monteith’in ölümünden sonra ilk defa 
tweet atan Michele, “Sevginiz ve desteğinizle bu dönemi atlatma-
ma yardım ettiğiniz için teşekkürler. Cory sonsuza kadar kalbimde 
olacak.” mesajını yazmıştı. Kasım ayında hayatını kaybeden Paul 
Walker’ın ölüm haberi de yılın en çok paylaşılan ikinci tweet’i oldu. 
Tweet 400 binden fazla kez paylaşıldı. 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI 
HACK’LEYEN ROBOT

Askeri ve istihbarat amaçlı kullanım için geliştirilen insansız 
hava araçları, kamu alanına adım atmak konusunda zorluk 
çekeceğe benziyor. Amazon’un kargoları ‘drone’larla ulaş-

tırmayı amaçlayan projesini duyurmasından kısa bir süre sonra, 
hacker Samy Kankar uyarı nitelikli bir icat tanıttı. Parrot AR.Drone 
2 modelinden geliştirilen SkyJack adlı drone, insansız hava araçla-
rını uçuş esnasında gönderdiği kablosuz sinyallerle kontrol altına 
alıyor. Adını 2005 yılında MySpace’i çökerten hacker saldırısıyla 
duyuran ve sonrasında kredi kartları dahil birçok alanda güvenlik 
açıkları tespit eden güvenlik araştırmacısı Kamkar, SkyJack’i dün-
yanın en küçük bilgisayarı Raspberry Pi ile çalıştırıyor. USB batarya 
ve iki kablosuz adaptör kullandığı hava aracına yüklediği program 
ise Linux tabanlı ve drone’ları yoldan çıkarmak için geliştirilmiş.
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ÇİN ‘WOW KORSANLARINI’ 
HAPSE ATTI

Çin, World of Warcraft (WOW) hesaplarını hack’leyerek 
binlerce kullanıcının bilgilerini çalan 10 siber korsanı 
hapis cezasına çarptırdı. Siber korsanlar, elde ettik-

leri bilgilerde oyunda seviye atlanmasını sağlayan eşyaları 
para karşılığı satıyordu. Dünyanın en ünlü çok oyunculu 
rol yapma oyunlarından olan WOW, yıllardır siber suçlula-
rın hedefi konumunda. Blizzard’ın kısa süre önce beşinci 
genişleme paketini sunduğu WOW, 2010’da 12 milyon üye 
ile tavan yapmıştı. Şirket, Kasım ayında oyunun 7.6 milyon 
üyesi olduğunu açıkladı. 

“ELLER YUKARI BU BİR 
SOYGUNDUR” DEVRİ GEÇTİ 

Bankacılar Birliği’nin rakamlarına göre İngiltere’de banka şube-
lerine düzenlenen soygun sayısında son 10 yılda yüzde 90’lık 
bir düşüş oldu. 1992’deki soygun sayısı 847 iken 2011’de 66 

soygun gerçekleşti. Bu düşüş, teknolojik gelişmelerin klasik soygun 
taktiklerini geçersiz kılmasına bağlanıyor. ABD’de de benzeri bir 
gelişme söz konusu. FBI rakamlarına göre 2012’de ülke çapındaki 
banka soygunu sayısı 3870 ile son on yılların en düşük rakamı 
olmuş. Soyguncular açısından caydırıcı olması ve banka çalışan-
larının korunması amacıyla bankalar güvenlik teknolojisine büyük 
yatırımlar yaptı. 

APPLE’A 670 BİN DOLARLIK CEZA

Apple’ın büyüme hırsı, Tayvan’da para cezası yemesine neden 
oldu. Tayvan Adil Ticaret Komisyonu, mobil hizmet sağlayıcı-
lar ve mobil cihaz distribütörlerinin fiyatlama prosedürlerine 

müdahale ettiği gerekçesiyle, Apple’a 670 bin dolar ceza kesti.
Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple, Tayvan’ın önde gelen 
üç mobil cihaz sağlayıcısını iPhone’u nasıl fiyatlandırmaları gerek-
tiği konusunda yönlendirmeye çalışıyordu. Adil Ticaret Yasası’nı 
ihlal ettiği belirtilen Apple’a ceza kesildi. Cezayı kesen komisyon, 
Apple’ın distribütörlük haklarını sattığı firmaların fiyatlandırma 
planlarına karışma hakkı bulunmadığını belirtti. Komisyon, distri-
bütör firmalarla Apple arasındaki e-postaları inceledikten sonra, 
firmaların iPhone’ları satışa sunmadan önce belirledikleri fiyatları 
ilk önce Apple’a sunduğunu tespit etti.

haber turu»

Provus ilan 215x275mm copy.pdf   1   5/28/13   5:17 PM

YOUTUBE 4K VİDEO YAYININA 
HAZIRLANIYOR

YouTube, VP9 video kodeksiyle 4K çözünürlü-
ğe adım atacağını duyurdu. Ultra HD ve piksel 
yoğunluğu seçeneklerine göre farklılık göster-

se de, standart 4K, HD’nin dört katı çözünürlük, yani 
4096×2160 3840x2160p sunuyor. Google, bu kadar 
yüksel bir çözünürlük için evlerde çok yüksek internet 
hızı bulunması gerektiğini biliyor. Şirketin birçok donanım 
ve yazılım sağlayıcılar tarafından 4K için kullandığı H.265 
video kodeğine alternatif olarak geliştirdiği VP9, HD içe-
riğin de daha hızlı elde edilmesini sağlıyor. 
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NSA DİZÜSTÜLERE 
CASUS YAZILIM 
YÜKLEDİ

NSA hakkında ortaya çıkarılan 
yeni belgeler, istihbarat kuru-
munun Hollywood filmlerini 

aratmayan operasyonlara imza attı-
ğını gösterdi. Der Spiegel’in haberine 
göre, NSA’nın elit hacker’lardan olu-
şan TAO timi, CIA ve FBI ile işbirliği 
yaparak, sayısız elektronik peraken-
decisine gönderilen dizüstü bilgi-
sayarlara ‘müdahale’ etti. Belgelere 
göre, TAO timi, internetten satılan 
dizüstü nakliyatlarına müdahale 
ederek, bilgisayarları ‘gizli atölye-
lerine’ getirtti. Burada, hacker’lar 
dizüstülere kötü amaçlı yazılım veya 
casusluk yapmalarını sağlayacak 
donanım ekledi. 

FACEBOOK’A ‘ÖZEL MESAJLARI 
İHLAL’ DAVASI

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, reklamlardan 
daha iyi gelir sağlamak için kullanıcıların özel mesaj-
larındaki bilgileri pazarlamacılara sunmakla suçlanı-

yor. ABD’de açılan davada, Facebook’un URL içeren özel 
mesajlara müdahale ettiği ve URL’de tanımlanan web sitesini 
‘veri madenciliği ve kullanıcı profili’ gibi bilgilere erişmek için 
taradığı öne sürüldü. Kaliforniya’daki bir bölge mahkemesine 
yapılan şikayette, Facebook’un, kullanıcıların sosyal medya 
üzerindeki mesajlaşmalarını kolaylaştırmak için çalışmadığı, 
tersine veri madenciliği yaparak elde ettiği verileri reklamcı-
lar, pazarlamacılar ve diğer üçüncü partilerle kar elde etmek 
için paylaştığı iddia edildi. 

‘TÜRKİYE’NİN ELEKTRONİK 
SPOR TAKIMLARI GELİYOR’

Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon oyuncusu bulunan ve her 
geçen gün güçlenen League of Legends (LOL), oyun dünya-
sında yaşanan büyük değişimin öncüsü konumunda. LOL’un 

geliştiricisi Riot Games’in Türkiye Müdürü Hasan Çolakoğlu, oyun 
bağımlılığında Asya ülkeleriyle kapışan Türkiye’nin yakın zaman-
da elektronik sporcularıyla öne çıkacağını söylerken, bu alan-
daki çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti. Riot Games Türkiye 
Müdürü Hasan Çolakoğlu, Türkiye’nin elektronik spor alanında 
büyük gelişmelere tanık olacağını belirtti. 

GOOGLE GLASS’I 
UNUTTURACAK GÖZLÜK

Gözlerinizin önünde yarı şeffaf bir bilgisayar ekranı yerleştiren 
Google Glass, 2013’te karşısında güçlü rakipler bulmuştu. 
Ancak California merkezli Atheer Labs’in geliştirdiği Atheer 

One, artırılmış gerçeklik rekabetinde Google Glass’ın karşılaştığı en 
ciddi rakip olabilir. Giyilebilir ürünler için 3D platform oluşturmayı 
amaç edinen Atheer Labs’in 2014 sonunda piyasaya sürmeyi 
planladığı Atheer One, üç boyutlu görüntüde akla gelebilecek her 
türlü dijital içeriği kullanıcıya sunuyor. 
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BEDEN DİLİ UZMANI MERT AYDINER: 

YAPTIĞIMIZ 
HER HAREKETİN 
BİLİMSEL BİR 
AÇIKLAMASI VAR
YALAN SÖYLEDİĞİMİZDE 
DAMARLAR AÇISINDAN YOĞUN 
VE EN HASSAS NOKTALARDAN 
BİRİ OLAN BURUN DELİKLERİNİN 
ÜST DUDAKLA BİRLEŞTİĞİ 
BÖLGE KAŞINMAYA BAŞLAR.

lişkilerde sözsüz iletişimin sözlü iletişime kı-
yasla daha büyük bir payının olduğu yıllardan 

beri söylenegelse de bunu çoğu zaman yok sayarız. 
Anlama ve anlaşılma isteğinin yarattığı heyecan kafa-

mızın içinde uçuşan kelimelere odaklanmıştır. Kelimeleri 
yakalamaya çalışırken şekilden şekle girer, elinizi kolunuzu 
koyacak yer ararsınız. Bir de iletişim kurmak istediğiniz kişi 
beden dili uzmanıysa vay halinize! Siz onu elinizi çenenizin 
altına doğru yaslamış, parmaklarınızdan biri havayı gösterir 
şekilde dinlerken bu duruşun, “Seni dinliyorum ama söyle-
diklerine katılmıyorum.” anlamına geldiğini öğrendiğiniz-
de artık çok geç olabilir. Neyse ki Türkiye’de beden dilini 
tam anlamıyla okuyabilen çok az sayıda insan var. Yine de 
bu durum sizi rahatlatmasın. Çünkü karşınızdaki herhangi 
birinin sizin için bir kanıya varması beden dilinizin birkaç 
saniyelik konuşmasına bağlı. Beden dilini değiştirmek müm-
kün müdür? Bedenimiz karşılaştığı koşullara nasıl tepkiler 
verir? Bedenimizi kullanarak düşüncelerimizi değiştirebilir 
miyiz? İletişim kurduğumuz kişinin sözsüz sinyallerini nasıl 
okuruz? Bu soruları hayatının 20 yılını beden dilini çözmeye 
adayan ve kaynak gösterilen kitaplar yazan Mert Aydıner’e 
sorduk. Aldığımız cevaplar günlük hayattaki karşılığını daha 
görüşme bitmeden bulmaya başladı… 

BATI 
TOPLUMLARINDA 

YAZI YAZMAYA 
SOLDAN BAŞLANDIĞI 
İÇİN BÜYÜDÜĞÜMÜZ 

MAHALLEYİ HATIRLAMAYA 
ÇALIŞTIĞIMIZDA 

GÖZLERİMİZ GEÇMİŞE, 
YANİ SOLA KAYAR.



Beden dilinin gücünü keşfetmeniz nasıl 
oldu? Nasıl bir eğitim aldınız? 
Her şey gittiğim bir kitapçıda beden dili üzeri-
ne yazılmış bir kitabı görmemle başladı. O ki-
taptan sonra bu konu üzerine yüzlerce kitap ve 
araştırma yazısı okudum. Başta amacım kendi-
mi keşfetmekten çok karşımdaki insanları an-
layabilmekti. Bununla ilgili dünyanın birçok 
yerindeki kaynakları taradım, farklı ülkelerde 
eğitimler aldım. Sonra öğrendiklerimin ara-
sından kişisel yorumları ayıkladım. Bu kadar 
uğraşarak bir bilgiye ulaşınca başkaları da bil-
sin istiyorsunuz. Bu yüzden eğitim vermeye ve 
kitap yazmaya başladım. Zaten aynı zamanda 
dış ticaret uzmanı ve eğitmenim. 

 Beden dili konusunda uzmanlaştıkça iletişim 
kurduğunuz insanların sözleriyle çelişen 
davranışları sizi rahatsız etmeye başlamadı mı? 
Başlarda kendimi tutmam zor oluyordu ama 
bu konuda olgunlaştıkça etrafımdaki insanlar-
la aynı duyguları paylaştığımı gördüm. Ben de 
hatalar yapıyorum. Bu bir tehlike değil, tam ter-
sine bir avantaj. Karşı tarafı eleştirmek yerine 
kendimi sorguladığımda hatalarımı düzeltebi-
liyorum. Bu dili bilmem, bana karşımdakinin 
açıklarını yüzüne vurma hakkı vermiyor. Ben 
insanların bu konuda bilgi sahibi olmasını, 
kendisini ve karşısındaki insanları daha iyi an-
lamasını istiyorum. Çünkü beden dilini bilen 
birinin kendisini bile kandırması zor. 

 Kandırmak ve kandırılmak aslında en çok 
korktuğumuz konulardan biri. Hatta çoğu 
zaman bu korku yüzünden hatalar yapıyoruz. 
Karşımızdaki kişinin samimi olup olmadığını 
sadece karşımızdaki kişinin beden dilini 
gözlemleyerek anlamamız mümkün mü? 
Kesinlikle mümkün. Çünkü karşımızdaki kişi 
sözlerine beyniyle hükmedebilirken beden 

dilinde bunu yapamaz. Yalanın yakalanma 
korkusu bizi strese soktuğu için vücudumuz 
adrenalin salgılar, kan basıncı artar. Bu baskıyı 
azaltmak için de histamin hormonu salgılanır. 
Histamin kılcal damarlarımızı genişletir ve şi-
şen dokuların sinirlere baskı yapması nedeniyle 
kaşıntıya sebep olur. Bu sebeple yalan söyle-
diğimizde damarlar açısından en zengin ve en 
hassas noktalardan biri olan burun deliklerinin 
üst dudakla birleştiği bölge kaşınmaya başlar. 
Yalan söyleyen kişinin elleri hep bu bölgededir. 
Tabii bu tek başına karşınızdaki kişinin sizi al-
dattığını göstermez. 

 Başka hangi tepkileri gözlemleyebiliriz?  
Mesela ağızdan çıkanları duymaktan rahatsız 
olan kulaklar bunu engellemek için eli kendi 
üzerine çeker. Bunu karşımızdaki kişinin bizi 
aldattığını düşündüğümüzde de yaparız. Al-
datmanın yarattığı korku ve endişe bize, “Kaç 
ya da savaş.” der. Vücudumuz tehlike anında 
kaçmamız yönünde salgılarını artırır. Kaçama-
yacağımız bir ortamdaysak bu hormonlarla baş 
etmeye çalışırız. Eğer profesyonel bir yalancı ya 
da psikopat değilseniz bunu gizlemeniz müm-
kün değil. Karşı taraf beden dilinizi okuyama-
sa da hisleri ona size güvenmemesi gerektiğini 
söyler. 

 Göz teması bu konuda ne kadar etkilidir? 
Gözlerimizi çevirdiğimiz noktalardan da 
çıkarımlar yapılabilir mi? 
Bir kültürde yazmaya hangi taraftan başlanı-
yorsa burası çıkış noktasıdır. Geçmiş bizim için 
o taraftadır. Örneğin Batı toplumlarında yazı 
yazmaya soldan başlandığı için büyüdüğümüz 
mahalleyi hatırlamaya çalıştığımızda gözleri-
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HAYAT BOYU KAZANDIRAN HAREKETLER
• Kolları ve bacakları çaprazlamadan sergilenen açık ve dik bir duruş, 
• El sıkışırken dengeyi gözetmek ve elimizi yukarıdan aşağıya doğru 

uzatmak, 
• İçten bir gülümseme, 
• Güçlü ama meydan okumayan bir göz teması, 
• Yere sağlam basan ve karşımızdakine tüm bedenimizle birlikte dönen 

ayakuçları, 
• Konuya ve kişiye duyduğumuz ilgiyi göstermek için konuşurken 

muhatabımıza doğru eğilmek, 
• Her anlamda eşit olduğumuzu göstermek için göz seviyesini 

eşitlemek, 
• Dinler pozisyondayken başımızı hafifçe yana yatırmak.

ENDİŞE, 
KORKU VEYA 

TEHDİT EDİLDİĞİMİZİ 
HİSSETTİĞİMİZ ANDA 

BEDENİMİZİN EN 
HASSAS BÖLGESİ OLAN 
BOYUN ÇUKURUMUZU 

KAPATMAMIZ 
GEREKTİĞİNİ 

DÜŞÜNÜRÜZ.
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miz geçmişe, yani sola kayar. Eğer tam olarak 
hatırlayamadığımız şeyler olursa zihnimizdeki 
boşlukları doldurmak için sağa bakmaya başla-
rız. Sağ tarafta gerçekleşmemiş şeyler tasarlanır, 
kurgulanır veya uydurulur. Mesela Ortadoğu’da 
yazı sağdan başladığı için bu durumun tam ter-
si geçerli. Karışık durumlara çözüm ararken 
gözlerimiz ilahi bir yardım arar ve yukarı ba-
kar. Çevremizle teması kesmek için gözlerimizi 
aşağıya çeviririz.

 Kriminolojik olaylarda da beden dili 
uzmanlarına başvurulduğu oluyor mu? 
Bana bu konuda ulaşan olmadı ama dünya ge-
nelinde bunun kullanıldığını biliyorum. Beden 
dili uzmanlarının sadece fikirleri alınıyor. Ke-
sin yargılara varmak kolay değil, çünkü karşı-
nızda çok bilinmeyenli bir denklem var. Kişi-
nin yalan söylediğini gösteren davranışlarının 
tek sebebi yalan olmayabilir. Korkudan da bu 
tepkileri verebilir. Kendisine inanılmayacağını 
düşünüyor olabilir, başka birini koruyor olabi-
lir, sakladığı başka bir açık olabilir… 

 Bu tepkiler evrensel midir? Beden dili okumayı 
biliyorsak tüm insanlar hakkında genel 
çıkarımlar yapabilir miyiz? 
Beden dilinde yoruma açık bir şey yok. Her bir 
hareketin bilimsel bir açıklaması var. Çünkü 
bunlar nihayetinde kas hareketleri. Kas hare-
ketlerini sinirler, bu sinirleri de salgılarımız 
tetikler. Gördükleriniz size bir duygu yaşatır, o 
duygu da davranışa döner; süreç budur. Önem-
li olan bunların arasından kişi ya da gruba özel 
davranışları ayıklayabilmek. Örneğin başpar-
mağımızı kaldırarak yaptığımız, “Her şey yo-
lunda.” işareti İtalya’da hakarettir. Bunlar beden 
dili değil, bir dine, mesleğe yönelik işaret dili, 
duygusal anlamları yok.  

 Karşımızdaki kişiye güven vermek, olumlu bir 
izlenim bırakmak için nelere dikkat etmeliyiz? 
En başta dik durmalıyız. Karşınızda bir yana 
kaykılmış birini gördüğünüzde ne hissedeceği-
nizi düşünün. Ya da kafasını geriye doğru çe-
kerek sizinle konuşan birini… İçten bir şekilde 
gülümsemek işinizi kolaylaştırır. Kollarınızı ya 
da ayaklarınızı bağlamayın. Konuşurken karşı-
nızdakinin gözlerine bakmak önemli ama bu 
onu tehdit edecek kadar dik olmamalı. Ayakta 
duruyorsanız ayaklarınızın tabanı yere sağlam 
basmalı ve bacaklarınız birbirine bitişik olma-
malı. Bu karşınızdaki kişiye itaat ettiğiniz izle-
nimi verir. 

 İletişim kurduğumuz kişinin bizi dinleyip 
dinlemediğini nasıl anlayabiliriz? Ya da bizim 
hakkımızda olumlu düşünüp düşünmediğini… 
Kendine dokunarak rahatlama ihtiyacı, dirsekle-
rin gövdeye yakın tutulması güvensizliği gösterir. 
Çanta, bardak, kalem gibi herhangi bir objenin 
tutulması da yine öyle. Kendimize dokunarak 
taşıdığımız stresi ve endişeyi azaltmaya çalışırız. 
Olumsuz duygularımızı yatıştırmak için elleri-
miz boynumuza, yüzümüze ve başımıza gider. 
Eğer samimiysek avuç içlerimiz bedenimize 
tam temas eder. Mesela kendimizle ilgili bir şey 
anlatırken elimizi göğsümüze tam olarak yapış-
tırıyorsak karşımızdaki kişi bizim hakkımızda 
olumlu bir izlenim edinir. Bunun tersine eliniz 
bedeninize değmiyorsa veya kendinize sadece 
parmak uçlarınızla dokunuyorsanız istediğiniz 
kadar konuşun, inandırıcı değilsiniz. 

 Peki, bulunduğumuz ortamdan ya da 
konuştuğumuz kişiden rahatsız olduğumuzda 
bedenimiz nasıl tepkiler verir? 
Kendinizi kapatırsınız. Endişe ve korku taşı-
yorsak en hassas bölgemiz olan boyun çuku-
rumuzu kapatmamız gerektiğini düşünürüz. 
Bunun tersine karşımızdaki kişiyi can kulağıyla 
dinliyorsak boynumuz hafifçe eğik bir pozisyon 
alır. Korkulacak bir şey yoktur ve karşımızdaki 
kişi boynumuzu açık bir şekilde görür. Kolları-
mızı bağlamayız. Mesela kollarını bağlamanın 
da çeşitleri var. Kollarınızı ne kadar yukarıdan 
bağlıyorsanız o kadar güvensizsiniz demektir. 
Kendinize bir duvar örer, çevrenize onun arka-
sından bakmaya başlarsınız. Oysa güvenilir biri 
olduğunuzu göstermek için elleriniz her zaman 
görünür bir yerde olmalı. Hafifçe önde otur-
mak ve öne eğilerek konuşmak da karşımızdaki 
kişiye olumlu sinyaller verir. 

AĞIZDAN 
ÇIKANLARI 

DUYMAKTAN RAHATSIZ 
OLAN KULAKLAR, BUNU 

ENGELLEMEK İÇİN ELİ 
KENDİ ÜZERİNE ÇEKER. 
BUNU ALDATILDIĞIMIZI 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE 

DE YAPARIZ.
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SONSUZA DEK KAYBETTİREN HAREKETLER 
• Stresin dışa vurumu olarak elin boyun, yüz ve baş bölgesinde dolaş-

ması, 
• Sürekli kıpırdanmak ve pozisyon değiştirmek, 
• Kolların veya bacakların çaprazlanması, 
• Başımızı öne eğmek, 
• Saat, kolye, küpe gibi objelerden destek almak, 
• Baş sallama, gözleri hızlıca kırpma gibi ritmik hareketler yapmak, 
• Dudaklarımızı birbirine bastırmak veya ısırmak, 
• Parmaklarımızdan biri yukarı bakacak şekilde elimizi çenemize daya-

mak.

 Bedenimizin aldığı şekil bizim ruh halimizi 
de değiştirir mi? Sahte bir gülümseme, 
salgıladığımız hormonlar sayesinde bir süre 
sonra gerçeğe dönüşebilir mi? 
Mutlaka. Süreci mekanik olarak tersine çevir-
mek mümkün. Keyifsiz başladığınız bir günü 
düşünün. Bu durum karşısında bedeninizin al-
dığı pozisyon size daha önceki olumsuzlukları 
çağrıştıracak. Beden diliniz duygusal hafızanızı 
harekete geçirip oradaki bilgileri çeker. Bunun 
tam tersine bedeni olumlu kullanırsanız, yani 
dik durursanız, sahte de olsa gülümserseniz be-
yin bunu ayırt edemez. Bu bir süre sonra gerçe-
ğe dönüşür. 

 Bu, düşünce gücüyle kendimizi iyi etmeye 
çalışmaktan daha kolay bir yöntem midir? 
Düşünce gücüyle olumsuzlukları kafamızdan 
silmek çok da mümkün değil. Bu yüzden tek ve 
bilimsel olarak kanıtlanmış olan yol bedenimi-
ze hükmetmek. 

 Yapılan araştırmalardan birinde iki insan 
arasındaki iletişimde yüzde 55 beden dili, 
yüzde 38 ses tonlaması ve yüzde 7 oranında 
sözcüklerin rol oynadığı sonucuna varılmış. 
Bu araştırmanın ortaya koyduklarını siz de 
gözlemlediniz mi? 
Bu araştırma 1970’lerde yapılmış. İletişim 
konusundaki birçok kitapta hâlâ bu sonuç-
lar kullanılıyor. Günümüze uyarladığımızda 
beden dilinin oranı çok daha yüksek. Yeni 
araştırmaların neredeyse tamamı da bunu 
destekliyor. Örneğin tanımadığınız ve he-
nüz konuşmadığınız biri hakkında ilk bir-
kaç saniye içinde büyük oranda fikir sahibi 
olursunuz. Ne yazık ki bu fikir kolay kolay 
da değişmez. Çünkü beynimiz kendini haklı 
çıkarmaya programlı. Beyninizin sonradan 
ürettiği düşünceler de bu yönde oluyor. Bu 
asla doğru değil ama maalesef böyleyiz. Bu-

nun aldığımız eğitimle de bir ilgisi yok. Bu 
yüzden duruş ve yürüyüş şeklimiz, tokalaşma 
şeklimiz çok önemli. 

 Tokalaşırken nelere dikkat etmeliyiz? İlk 
olarak elini kim uzatmalı? 
Tokalaşmak belki de karşı tarafla tek temas 
anımız. Herkes eşit ve dengeli bir iletişim is-
ter. Kimse kendisine üstünlük kurulmasını is-
temez. Ben elimi uzattığımda elimi sizin üze-
rinizde tutarsam veya diğer elimle size temas 
edersem rahatsız olursunuz. Sıkmanın şiddeti 
de karşı tarafın gücüne göre belirlenmeli. Bir 
kadınla farklı, erkekle farklı güçte tokalaşırsı-
nız. Yapılan en önemli yanlışlardan biri misafir 
olunan bir ortamda ilk olarak el uzatmak. Doğ-
ru olan ev sahibinin elini uzatmasını beklemek-
tir. Bu karşınızdaki insanın kişisel alanını taciz 
etmek ve kişiyi baskı altına almak olarak algı-
lanır. Elimiz tokalaşmak için aşağıdan gelerek 
yükseliyorsa bu durum samimi olmadığımızı 
gösterir. Elinizi yukarıdan aşağıya doğru indir-
seniz karşınızdaki kişi sizin ona kalbinizden bir 
şey sunduğunuzu düşünür. 

 Bu durumda iletişim kurduğumuz kişiyle 
aramızdaki boy farkı da etkili olmaz mı? 
Örneğin çocuklarla iletişim kurarken onların göz 
seviyesine inmemiz söylenir… 
Zaten böyle yapmazsanız çocuk sizi tehdit ola-
rak algılar ve savunmaya geçer. Bu boyu bizden 
uzun insanlar için de geçerli. Bizden uzun olan 
insanlara karşı saygı duyarız. İş hayatında yö-
netici seçiminde uzun boy ve fit vücut, adayları 
öne geçirir. Kısa boylu yöneticinin söyledikle-
rinin çalışanına etki etmesi zordur. Bu yüzden 
dik duruş önemlidir. Boyunuz kısa olsa da dik 
durmalısınız. Omurga her zaman dik olmalı

KENDİMİZE 
DOKUNARAK 

STRES VE ENDİŞEYİ 
AZALTMAYA ÇALIŞIRIZ. 

OLUMSUZ DUYGULARIMIZI 
YATIŞTIRMAK İÇİN ELLERİMİZ 
BOYNUMUZA, YÜZÜMÜZE 

VE BAŞIMIZA GİDER.

HENÜZ 
KONUŞMADIĞINIZ 

BİRİ HAKKINDA İLK BİRKAÇ 
SANİYE İÇİNDE BÜYÜK 
ORANDA FİKİR SAHİBİ 

OLURSUNUZ. NE YAZIK Kİ 
BU FİKİR KOLAY KOLAY 

DA DEĞİŞMEZ. 
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aynı zamanda fiziksel yapılarda da bazı sorunlar oluşturuyor. 
Bunun en başında aşırı kilo sonucu meydana gelen obezite so-
runu yer alıyor. Ardından kas ve iskelet sorunları gibi sıkıntılar 
yaşayan bireyler sıklıkla görülüyor. 

SOSYAL HAYATTAN KOPARIYOR
Boş kalan vakitlerini spor yapmak, kitap okumak ya da arka-
daşlarıyla vakit geçirerek sosyal yönlerini artırmak yerine oyun 
başında geçiren kişiler üzerinde içe kapanma gibi olumsuz du-
rumların ortaya çıktığı araştırma sonuçları arasında. Hatta ders 
başarısında düşüş durumunu da oyun oynama isteğinin tetik-
lediği aşikar. Bazı durumlarda ise gerçek ile hayali birbirinden 

ayırma konusunda güçlükler oluşabi-
liyor. Kişilerarası ilişkilerde zaten 

sorun yaşayan bir kişi için bilgi-
sayar oyunları, bu ilişkilerden 
kaçınmaya olanak sağlayan bir 

araç haline geliyor ve kişi bu so-
runları aşmak için çaba gös-

termek yerine bilgisayar 
oyunlarına kendini ve-
rebiliyor. Aynı zamanda 
kişi ruhsal bir depresyon 
içinde ise yine bilgisayar 

oyunlarına gömülerek depresif duygu ve dü-
şüncelerden uzaklaşmaya çalışabiliyor. Ancak 

bu strateji depresyonun daha da derinleşmesi ve 
kişinin sosyal, iş ve okul yaşantılarının daha 
da zarar görmesine neden oluyor.

TELEFON SEBEBİ İLE 
YAKINLARINIZI İHMAL ETMEYİN

Tatilde, seyahatte, restoranlarda birçok kişinin, yanındaki 
ile sohbet etmektense, cep telefonu ile ilgilendiğini görü-
yoruz. Sürekli telefon ile ilgilenip karşıdaki insanı ihmal 

etme durumu için İngilizcede yeni üretilmiş bir sözcük bile var 
artık: “Phubbing”. Phubbing sözcüğü, karşıdaki kişiyi ‘hiçe say-
mak’ anlamındaki ‘snubbing’ ve ‘telefon’ anlamına gelen ‘phone’ 
sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile üretilmiş bir sözcük. Bu 
anlama gelen yeni bir sözcük üretilmiş olması bile bu konuda 
önemli bir sorunun olduğunun bir kanıtı olarak görülebilir.
Aile ve evlilik ilişkilerinde bu nedenle sorunlar yaşanabildiği 
gibi bazı durumlarda telefonla aşırı meşgul olmak aile ve evlilik 
ilişkilerinde yaşanan bir sorunun dışa vuran belirtisi de olabili-
yor. Örneğin aralarındaki diyaloğun iyice aşınmış olduğu çiftler 
kendi içlerine çekilip telefonları ile daha fazla ilgilenebiliyorlar. 
Bu durum çiftlerin, aile bireylerinin birbirlerinden daha da 
uzaklaşmasına sebep oluyor. 
Peki, telefonlarından sürekli olarak sosyal medyadaki sayfaları-
nı takip eden, oyun oynayan insanları, aile içi ilişkilerin bozul-
ması dışında hangi tehlikeler bekliyor? Ankara Güven Hasta-
nesi Uzman Doktoru Timur Oğuz, telefonlardan sürekli olarak 
oynanan oyunların getirdiği sonuçlarla ilgili önemli açıklamalar 
yapıyor. 

UZUN SÜRELİ ODAKLANMA PROBLEMİ
Oğuz’un verdiği bilgilere göre, çok fazla ekran ve oyun başın-
da zaman geçiren kişilerde, dikkatini uzun süre odaklayabilme 
konusunda belirgin sorunlar yaşanabiliyor. Hatta bu oyunların 
bazı epilepsi hastalarının nöbetlerini tetiklediği bile söyleniyor. 
Aşırı uzun sürelerle bilgisayar oyunları oynamanın ise kişinin 
beyninde, özellikle prefrontal bölgede olumsuz değişimlere yol 
açtığı yönünde bazı iddialar bulunsa da henüz bu konuda tam 
bir fikir birliği yok.

YENİ NESLİN GÖRME KUSURLARI 
ÇOĞALIYOR
Bilgisayar oyunları, gözde aşırı kuruluk, görme odaklamasında 
güçlük, ışığa duyarlılık ve baş ağrılarına sebep olabiliyor. Bu her 
bireyde aynı şekilde ortaya çıkmasa da birçok kişi 
bununla ilgili şikâyetlerle doktorların ka-
pısını çalıyor. Çok nadir olsa da uzun 
süre bilgisayar oyunları oynayan kişi-
lerde kalıcı kornea hasarı ortaya çıktığı 
gözlemleniyor. İşin en ilginç kısmı ise 
bilgisayar oyunları hayatımıza girdi-
ğinden beri yeni kuşaklarda daha fazla 
görme kusurları saptanıyor olması. 
Ama bunun nedeninin oyunlar ol-
duğu konusunda henüz kesin bir 
yargıya ulaşılmış değil. 

AŞIRI KİLO, KAS VE İSKELET 
SORUNLARI ARTIYOR
Oyunların başında geçen ve hareket alanını kısıtlayan 
zamanlar, sadece beyin gücünde ve gözlerde değil 

TELEFON İLGİSİ AİLE İLİŞKİLERİNDE 
SORUNLAR OLUŞTURDUĞU GİBİ AİLE VE 
EVLİLİK İLİŞKİLERİNDE YAŞANAN BİR 
SORUNUN DIŞA VURAN BELİRTİSİ DE 
OLABİLİYOR.
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Uzman Doktor Timur Oğuz

SÜREKLİ TELEFON İLE İLGİLENİP KARŞIDAKİ İNSANI İHMAL 
ETME DURUMU İÇİN İNGİLİZCEDE YENİ ÜRETİLMİŞ BİR 
SÖZCÜK VAR ARTIK: “PHUBBİNG”.

EN ÖNEMLİ RİSKLER
En önemli psikolojik risk kişinin gerçek haya-
tın özellikle kişilerarası ilişkilerin zenginliği ve 
sorunları ile haşır-neşir olmaması nedeniyle 
ruhsal yapısının/kişiliğinin güdük kalması; 
gelişip olgunlaşma fırsatı bulamamasıdır.
En büyük fizyolojik risk ise kilo sorunları ve 
hareketsizliğe bağlı çeşitli sağlık sorunlarının 
görülmesi olasılığının artması tehlikesidir.
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SKYSCANNER SEYAHAT ALIŞKANLIKLARI RAPORU’NA GÖRE, SON DAKİKACILIK 
KONUSUNDA TÜRKLER, GEÇEN SENENİN BİRİNCİSİ İSPANYOLLARI GEÇEREK TÜM 

AVRUPA’DA İLK SIRAYA YERLEŞİYOR.

Türkiye’den yapılan uçak bileti aramalarda ülke bazında en çok 
artış ise yüzde 52 ile Küba ve yüzde 51 ile Malta’da görülürken, 
Slovenya’nın yüzde 47, Singapur’un da yüzde 41 ile takip etmesi, 
Türklerin sıcak iklimler ve farklı kültürlere yöneldiklerine işaret 
ediyor.

EN FAZLA NERELERE GİDİYORUZ?
2013 yılında Türkiye’den en çok aranan ülkeler arasında geçen 
sene de olduğu gibi Almanya, ABD, İngiltere ve Rusya başı çe-
kiyor. 2012’nin en çok arananlarında 4. sırada yer alan Amerika 
Birleşik Devletleri, bu sene Rusya’yı da sollayarak ikinci sıraya 
yerleşiyor. 

TATİLLER KISA, REZERVASYONLAR, SON 
DAKİKA                                     
Skyscanner Seyahat Alışkanlıkları Raporu’na göre, son dakika-
cılık konusunda Türkler, geçen senenin birincisi İspanyolları 
geçerek tüm Avrupa’da ilk sıraya yerleşiyor. Türkler ortalama 40 
gün önceden yaptıkları tatil rezervasyonları ile “son dakikacı” 
olurken, İrlandalılar ise ortalama 72 gün önceden tatil rezervas-
yonu yaparak “en planlı ülke” unvanını hak ediyor. Türkler en 
fazla cuma günleri seyahat ederken, haftanın ilk işgünü olan pa-
zartesi, arama ve rezervasyonların en yoğun olduğu gün olarak 
dikkat çekiyor. 
Ortalama tatil süresinde ise 3 gün ile Türkler en kısa tatil yapan 
milletler arasında yer alıyor. Türkler gibi İtalyanlar ve İspanyol-
lar da ortalama 3 gün tatil yapan diğer milletler arasında bulu-
nuyor. Hafta sonları en çok İstanbul, İzmir ve Ankara gibi yur-
tiçi şehirler tercih edilse de, 4. ve 5. sırada yer alan Amsterdam 
ve Kıbrıs, Türklerin artık hafta sonları da yurtdışı tatili yapmaya 
başladıklarına işaret ediyor.

RAMAZAN’DA YURTİÇİ, KURBAN’DA YURTDIŞI
2013 yılında yaz aylarına denk gelen Ramazan Bayramı’nda, 
Türklerin yurtiçi seyahatleri tercih ettiği gözlemleniyor. Ra-
mazan Bayramı aramalarında İstanbul başı çekerken, İzmir ve 
Bodrum gibi güneş, deniz ve kum üçlüsüyle meşhur destinas-
yonlar da İstanbul’u takip ediyor. 
Nadiren 10 günlük bir süreye uzayan Kurban Bayramı’nda ise 
Türklerin 2013 yılında fırsattan istifade ederek yurtdışı seyaha-
tini tercih ettiği görülüyor. Kurban Bayramı’nda en çok aranan 
şehirler arasında Amsterdam, Londra ve Barselona göze çarpı-
yor.
Skyscanner Seyahat Alışkanlıkları Raporu’nun dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de seyahatle ilgili bilgi ve trendlere ışık tuttuğunu 
belirten Skyscanner Türkiye Pazarlama Müdürü Murat Özkök; 
“Seyahat Alışkanlıkları Raporu’yla dünyada ve Türkiye’de her yıl 
değişen seyahat trendlerini ortaya koyuyor ve seyahatseverlerin 
nabzını tutuyoruz. Bu sene Türkiye’nin ortalama tatil süresinin 
3 gün olması, Türklerin uzun seyahatlerdense hafta sonu tatille-
rine yöneldiğini gösteriyor. Avrupa’da Türklerin yanı sıra İtalyan 
ve İspanyolların da en son rezervasyon yapan ülkeler arasında 
olması, Akdeniz ülkelerinin daha anlık karar verdiklerine işaret 
ediyor.” dedi.

Uçak bileti, otel ve araba kiralama fiyatlarını aynı plat-
formda karşılaştıran uluslararası seyahat arama motoru 
Skyscanner, dünya ülkelerinde seyahat eğilimlerini or-

taya koyan 2013 Seyahat Alışkanlıkları Raporu’nu yayınla-
dı. Rapora göre Türkler 2013’te rotayı Orta Doğu’ya çevir-
di, 2014’te de bu trendin sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 
Kurban Bayramı’nda yurtdışı tatili tercih edilirken, Ramazan 
Bayramı’nda ise yurtiçi destinasyonlar ön plana çıkıyor. Ra-
por aynı zamanda ortalama tatil süresinde en kısa tatili ya-
pan Türklerin son dakikacılık konusunda da Avrupa’nın bir 
numarası olduğunu da gösteriyor. İnternet sitesi ile olduğu 
kadar mobil uygulamalarıyla da dünyada seyahat etmek is-
teyenlerin hayatını kolaylaştıran ve en hesaplı alternatifleri 

sunan Skyscanner, her sene yayımladığı Seyahat Alışkan-
lıkları Raporu ile seyahatseverlerin nabzını tutmaya devam 
ediyor. Rapor Avrupa, Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinin 
yanı sıra Türkiye’den de en çok tercih edilen ülkeleri, uçak bi-
leti aramalarında hangi destinasyonlarda artış görüldüğünü 
ve seyahat planlamalarının hangi günler yapıldığını ortaya 
koyuyor.

GÖZLER ORTA DOĞU’YA ÇEVRİLDİ
2013 yılında Türkiye’den yapılan uçak bileti aramalarına bölge 
bazında bakıldığında geçtiğimiz yıla kıyasla Avrupa ve Asya ül-
kelerinde düşüş görülürken, Orta Doğu’ya yapılan aramalarda 
artış olduğu gözlemleniyor. 

SON DAKİKACI TÜRKLER 
KISA TATİL YAPIYOR

2013 YILINDA TÜRKİYE’DEN YAPILAN UÇAK 
BİLETİ ARAMALARINDA, ORTA DOĞU’YA 
YAPILAN ARAMALARDA ARTIŞ OLDUĞU 

GÖZLEMLENİYOR. 
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YOLCULARINI, HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE, ULAŞMAK İSTEDİKLERİ 
YERE GÖTÜREN YÜKSEK HIZLI TRENLERE, ÜNLÜLERİMİZDEN BAZILARI 

ÜLKEMİZDE, BAZILARI İSE YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE BİNDİ.

Hızlı trenler dünyanın çeşitli ülkelerinde 40 yıldır mil-
yonlarca yolcu taşıyor. Tokyo olimpiyatları için 1964 
yılında Japonya tarafından geliştirilen ve hayata geçen 

hızlı trenleri Fransa, Almanya ve Belçika gibi birçok Avrupa 
ülkesi izledi. Türkiye ise bilindiği üzere bu anlamda dünyada 
ve Avrupa’da önde gelen ülkeler arasında yer aldı. Taşıdığı yol-
cusunu, daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde 

ulaşmak istediği yere götüren yüksek hızlı trenler, ülkelerin 
sosyal yapısına, enerji tasarrufu açısından da ekonomisine 
çok önemli katkılar sağlıyor. Peki, yaklaşık 4 yıldır Türkiye’de 
bulunan YHT’ye kimler biniyor. Ünlü sanatçılarımız hızlı 
trenle seyahat gerçekleştirdi mi? Yolculuklarında hangi ula-
şım araçlarını kullanıyorlar? Bu sayımızda ünlülerimiz bu 
sorularımızı, sizler için yanıtladı.

CEYDA ATEŞ

ÇOCUKLUĞUMDA 
BİNDİM TRENE”
Seyahatlerinizde hangi ulaşım araçlarını 
kullanıyorsunuz?
Mümkün olduğunca uçakla seyahat 
ediyorum.
Peki, hızlı trene bindiniz mi?
Trene çocukluğumda binmiştim. 
Sonrasında da yurt dışına gittiğimde yine 
bir tren seyahatim oldu. Ama hızlı trene 
binmedim hiç.

hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr

ÜNLÜLER 
HIZLI TRENLE 

TANIŞTI
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ÖZGE ÖZDER

BENİM İÇİN ESKİ KARA 
TRENLER BAMBAŞKA”
Ulaşım araçları arasında binmekten en 
fazla keyif aldığınız hangisi?
Tren tabi ki. Ailemde demiryolu çalışanları 
olduğu için eski trenlerde geçti benim 
çocukluğum. Sadece seyahatlerde binme-
dim trenlere. Vagonlarında oyunlar oyna-
dım, yataklı trenlerinde uyudum. Trenin 
camından kafamı uzatıp, sesindeki melodiyi 
duyarak geçtiğimiz yerlere bakmak ve rayla-
rı izlemek gibi birçok anım var benim. O 
yüzden de hiçbir ulaşım aracı o eski kara 
trenlerin yerini tutamaz benim gönlümde.
Peki ya hızlı trenler, ona da bindiniz mi?
Henüz binmedim. Hem fırsatım olmadı hem 
de o eski trenlerdeki nostaljiyi bulamayaca-
ğımdan korktuğumdan belki. Ama yine de 
merak etmiyor değilim. O yüzden de ilk fır-
satta binmeyi düşünüyorum.
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GÖKSEL BAKTAGİR

HIZLI TRENE BİNMEK 
HAYALLERİM 
ARASINDA”
Sıklıkla seyahat ettiğinizi biliyoruz. 
Bu seyahatler sırasında hangi 
ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz?
Sadece dünyayı dolaşırken değil ülke 
içi seyahatlerimde de mümkün oldu-
ğunca hava yollarını kullanıyorum. 
Bunun nedeni İstanbul sınırları içeri-
sinde karayollarını kullanırken bir 
dünya yol almamızdan kaynaklanıyor-
dur belki de... (Gülüyor)
Peki, hızlı tren tercihleriniz 
arasında mıdır?
Hızlı trene binmedim hiç. Ama ilk fır-
satta yapmak istediğim, hayallerim 
arasında yer alan isteklerim arasında.

SUZAN KARDEŞ

ESKİŞEHİRLİ 
OLDUĞUMDAN 
ÇOCUKLUĞUM 
TRENLERDE GEÇTİ”
Trene seyahatlerini nasıl 
buluyorsunuz? 
Ben Eskişehirliyim. Biliyorsunuz hemen 
bütün tren yolları Eskişehir’den geçiyor ve 
ben bu sebepten çok uzun yıllar seyahatle-
rimde hep tren yollarını kullandım. O yüz-
den benim için tren seyahatlerinin keyfi çok 
başka. 
Hızlı trene bindiniz mi hiç?
Hızlı trene ise ilk Avrupa’da bindim. 
Ardından Türkiye’de. Hızlı trenin konforu 
keyfi başka olsa da ben o yataklı trenlerde 
gerçekleştirdiğim eski uzun yolculukları 
çok özlüyorum. Gerek güvenlik açısından 
gerekse de verdiği keyif (örneğin; istendi-
ğinde ayağa kalkıp yürüyebilme özgürlüğü-
nün olması) ve de o nostaljik dokusu eski 
trenleri benim gözümde zirveye taşıyor. 
Buradan şuraya gelmek istiyorum aslında. 
Uzun mesafeleri kısa zamanda almak isti-
yorsak hızlı trenleri tercih edebiliriz ama 
kara trenlerin tadını unutmamak ve yaşat-
mak adına zaman zaman onları tercih 
etmek gerektiğine inanıyorum.
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AHMET ÖZHAN

JAPONYA, İTALYA, 
ALMANYA, FRANSA VE 
ESKİŞEHİR-ANKARA 
ARASI YHT’YE BİNDİM”
Yolculuklarda hangi ulaşım araçlarını 
tercih ediyorsunuz? 
Karayollarında Türkiye’nin ciddi bir çığır açtı-
ğını düşünüyorum. Duble yollar sayesinde 
kazalar ciddi şekilde azaldı. Allah daha da 
azaltsın inşallah. Çok kaliteli yollarla yurdun 
her tarafına ulaşılır hale geldiğinden beri 
karayolunu kullanmak ayrı bir keyif benim 
için. Ama söz konusu olan uzak mesafelerse 
daha ziyade Türk Hava Yolları’nı kullanıyo-
rum. THY’nin dünyada bir numara olduğunu 
düşünenlerdenim. Hayatımın en güzel yol-
culuklarını onlarla yapıyorum. Muhteşem bir 
ülkem var, dört mevsimin yaşandığı ve her 
türlü araç ve gerecin eksiksiz kullanıldığı, 
teknolojinin her alanında dünya standartları-
nı yaşayan bir ülke. Önümüzdeki birkaç on 
yıl sonra Türkiye’nin artık dünya devi olaca-
ğını düşünüyorum.
Hızlı trene hiç bindiniz mi?
Hızlı trene Eskişehir-Ankara arasında bin-
dim. Japonya, İtalya, Almanya ve Fransa’da 
da bindim. Yurdumda olması tabi ki çok 
gururlandırıyor beni.

“
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Buluşalım da, neresi bu “cihan” diyenler için hemen 
adres tarifine geçersek, Ankara’yı bilisiniz, biliriz, e, 
Sıhhiye’yi de bilirsiniz, biliriz, göbekteki yarı güneş 
yarı geyik Hitit alametini de bilirsiniz, biliriz, sağa dö-

nün o zaman; döndüğünüz yer Necatibey Caddesi’dir; araba-
ya gerek yok, tabana kuvvet caddenin solundan Orduevi’ni 
geçin, ilk araya dönmeyin, ikinci araya, ilk ışıklara varma-
dan önce soldaki sokağımsı çıkak’a dönün, ki o çıkak sizi İz-
mir Caddesi’ne de çıkarır isterseniz, istemeyin, bu sefer sağ-
dan ikinci binanın alt katında, “Salon Cihan” yazan “erkek 
kahvesi”ne girin ve boş masalardan birine oturun, çayınızı 
sipariş edin ve bekleyin, bakalım nasıl dönüyor bu dünya, af 
edersiniz “Cihan”, biraz sonra fakir de az biraz gecikmeyle 
masanıza konuk olacaktır.
Yüzünüz “ocak”a dönükse, Cihan Amca’nın oturduğu masa-
yı, telefonu, biraz sonra anlatacağımız ocakçı/garson arka-
daşları, yüzünüz sokağa dönükse, koskoca Cihan’ın farkın-

da olmadan telaşlı adımlarla Necatibey’e inen yahut İzmir 
Caddesi’ne çıkan telaşlı insanları, sırtınız sokağa dönükse, 
elinde keyif kahvesi, cihan padişahı gibi sizi süzen Kemal 
Paşa fotoğrafını seyredip, yan masalarda yerine göre batak, 
hoşkin, okey oynayan zevatı, yahut televizyonda ne varsa 
onu kolaçan ededurun fakir Ankara trafiğine takıldı, beş da-
kika sonra oradadır.
Cihan Amca dedim de, Cihan Kıraathanesi’nin sahibi ve 
kurucu müdürü olan Cihan Amca, ta, Sivas’ın Suşehri’nden, 
buranın da şimdilerde ilçe olduğuna bakmayın Gölova’sın-
dan yaşıyla birlikte Ankara’ya gelmiş, eş dost yaren için 
Cihan’ı kurmuş, bunca yıldır Başvekilinden vekiline, bürok-
ratından sıradan kahve müdavimine, hemşerisinden yolda 
belde kalmışına hizmet verdikten sonra emekli olmuş, hayır 
olmamış, mütekait donuna bürünmüş, mesai saatleri içeri-
sinde kendi kurduğu mekanı teşrif ve tabii ki teftiş eden bir 
pir-i fanidir. Çocukla çocuk, büyükle büyük olan, alabildiği-

ne saygılı, selam verene ayakta mukabele eden görmüş ge-
çirmiş dünya beyefendisi bir insandır ve işlerin akışını tam 
kafiyeli mahdumu Özcan Bey’e bırakmıştır.
Hasılı Cihan altmış yıldır aynı yerde hizmet veren bir kıra-
athanedir ve şu andaki fiili işleticisi Cihan oğlu Özcan’dır 
ve kim bu adam diyeceğinizi bildiğimiz için ona dair de iki 
kelam etmekte fayda vardır. Özcan Bey, Allah selamet ver-
sin, eşi benzeri nadir bulunur kahvecilerdendir, zira müşteri 
ilişkilerinde uyguladığı esnaf ahlakı ilkeleri şaşmaz derecede 
isabetli olup, hamiyette ve ferasette de ağır sıklet bir birade-
rimizdir. Bilkent Üniversitesi’nde turizm ve otelcilik tedris 
etmiş, İngilizce ve Rusça bilen, hatta iyi bilen, memleket ah-
valinden haberdar, asla ve kat’a bilgiçlik taslamayan doğma 
büyüme bir Ankara beyefendisidir.
Tabii, siz hâlâ fakirle buluşmayı bekliyorsunuz, sizi ben 
davet ettim Cihan’a da, bu arada size çay getiren Erol Bey, 
böyle sert ve haşin baktığına aldanmayın, işini iyi yapan bir 
garsondur; yıllardır burada hizmet vermektedir ve onun da 
Allah bilir emekliliği dolmak üzeredir. Yarı Alman yarı Da-
nimarkalı sureti ve muhteşem melez görüntüsüyle kısa boy-
lu bu atom karınca ayrıca grip salgınına duçar olanlar, 
nezle istilasından bedeni, hasetsen burnu ve bo-
ğazı işgal edilenler için “atom” hazırlamakta 
mahirdir.
Çayı Erol Bey getirdi, biraz geciktik, sade 
kahvenizi ikram eden Mustafa Bey, çıtı 
pıtı, gözleri velfecr okuyan, haşmetli ve 
heybetli duruşuyla insana güven veren, 
Latin Amerika’da dolaşsa garipsenme-
yecek bir Türk evladıdır, işini iyi yapar, 
Erol Bey gibi kareli gri yahut sarı yelek 
giymez, giyerse düz siyah yelek giyer ve 
yelek cebinde çakmağı, huysuzluk ve huzur 
bozucular için tokmağı hazır bulunur…
Yeniden çay mı istediniz, çayınızı getirine bir diğer 
garson Eşref Abi, hani Sezen Aksu ile rahmetli Müslüm 
Gürses’in düet yaptığı şarkıdan çıkıp gelen Eşref Abidir; bı-
yıkları, bakışı duruşu, süzüşü, çehresi, veçhesi, hasılı alem 
adamdır; konuşurken kelimelere verdiği ayrı bir tat vardır, 
eski siyah beyaz filmlerde oynayası, hatta ocakçı/garson ola-
rak oynayası bir havası/edası vardır ve Erol Bey’den sonra 
kahvenin en sessizidir.
Yanlış anlamayın, madem Cihan’da buluşacağız, bekletti-
ğimiz için, sıkılmayasınız, hem mekânla aşinalık kurasınız 
diye bunları anlatıyoruz, yoksa niyetimiz gevezelik etmek 
değildir.
Diyelim sabahın köründe Cihan’da buluşacağız, çay taze, 
kahve müdavimlerinin gözlerindeki mahmurluk taze, simit 
taze, su taze, hatta yaz ise, Necatibey çınarlarının yaprakla-
rından gelen koku, sonbaharsa rüzgârın sokağa savurduğu 
gazel taze; işe koşturan adamların, kadınların, dolmuşların, 
otobüslerin, taksilerin kulağınıza çalınan seyir sesleri taze, 
güneş de taze ve Cem Karaca ağabeyimizi hatırlayarak demli 
çayınızı gün ışığı eşliğinde içiyorsunuz, yan masada iş için, 

imtihan için taşradan Ankara’ya gelmiş bir garibin şaşkınlı-
ğının ve hüznünün tazeliğini yakalayabilirsiniz.
Öğle saatiyse randevumuz, aman yemek saatinde bir okey 
çevirelim diyen civar emekçilerinden tutun da kahvenin 
nerdeyse bir milyon yıldır müdavimi havasını veren müte-
kait eski müdavimlerin, bir zamanlar kahve telefonundan fi-
lan bakanla, Demirel’le, Özal’la görüşen eski ikbal sahiplerin 
oyunlarına ve sohbetlerine tanık olmanız da mümkündür.
Bu tanıklık değişerek, gelişerek, Cihan Amca, Özcan Bey, 
Eşref Abi, Mustafa Bey ve Erol Beyin her birinin ayrı özen 
ve titizlikle, eski müdavimlerin hal ve hatırlarını soran yeni 
müdavimlerin parmaklarına ve mimiklerine dikkat kesilen 
ev sahipliğiyle daha da renklenecek, iyi ki Cihan’da çay içmi-
şim, şairin dizelerini hatırlayıp, “geçmiş zaman olur ki hayali 
cihan değer” demekten kendinizi alamayacaksınızdır.
O buluşma hikayeleri anladın ey okuyucu, bir zamanlar 
Cihan Kıraathanesi, yine bir zamanlar “Şu Bizim Kahve 
Cihan”, şimdilerde “Salon Cihan” adıyla hizmet veren, adı-
nı değiştirse de muhtevasını ve hizmetini, çayındaki demi, 
kahvesindeki kıvamı değiştirmeyen mekanı anlatmak için-

dir, fakirin yanına geldin, mutat olduğu üzre akşam 21, 
22 gibi işten çıktık, taksiye atladık, Necatibey ilk 

ışıklarda indik ve Cihan’ın kapısından gir-
dik…

Fakir, Selamünaleyküm Müslümanlar, 
hepinizi çok seviyorum dedikte, birleşti-
rilmeden birleşmiş dört masa etrafında, 
dünyanın iyiler iyisi, delikanlı bir yü-
rek taşıyan, karaciğerinin dörtte üçünü 
babasına veren istatistikçi Halit Açıkel 

selamımızı alacak ve Cihan’a hoş geldin 
diyecektir.

Ardından Açıkeller Nakliyat’ın küçük or-
tağı, münazara ve münakaşada başa güreşen, 

Ankara’nın eski kuşbazlarından, muallim, tarihçi, Halit 
Açıkel aleykümselam deyip, Cihan’a hoş geldiğimizi beyan 
edecektir.
Dedem Korkut hesabı devam edersek, Allah’ın özene bezene 
yarattığı tarz giyinmekte, tarz tıraş olmakta, tarz konuşmak-
ta, tarz tespih çekmekte, tarz şiir söylemekte mahir üç kez 
hacı, milyon kez tövbekar şair Eren Safi selamımıza bıyığıyla 
ve gözleriyle mukabele edecektir.
Hemen yanı başında, kahve ve oyunlar bahsinde eski kula-
ğı kesiklerden, hizmet kaçkını, Trabzonluların en dolgunu, 
yarı Samsunlu, mektepte gazetecilik meşrepte bir miktar 
fırlamalık okumuş, fırlamalığı içe doğru, dostluğundan şüp-
he edilmeyen, cömert mi cömert, çehresi aya karşı uluyan 
tombul bir bozkurda benzeyen Volkan Kurtuluş, aleyküm 
selam Mehmet Abi, diye, yer gösterecek, yoldaşımızın da 
elini sıkacaktır.
Ardından Trabzon havalisinin renkli simalarından yüksek 
mektebi çeyrek yüzyılda bitiren diplomalı avukat, diploma-
sız yapımcı, ömrünce rıhtımda dolaşan ve yine rıhtımda ka-
rar kılan, benim bu kahvede mağlubiyetim yok diyerek taş 

şehir mektupları» mehmet saim değirmenci

CİHAN’DA BULUŞALIM
CİHAN KIRAATHANESİ’NİN SAHİBİ VE KURUCU MÜDÜRÜ OLAN CİHAN 

AMCA, TA, SİVAS’IN SUŞEHRİ’NDEN, ANKARA’YA GELMİŞ, EŞ DOST 
YAREN İÇİN CİHAN’I KURMUŞ.
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CİHAN ALTMIŞ 
YILDIR AYNI YERDE 
HİZMET VEREN BİR 

KIRAATHANEDİR VE ŞU 
ANDAKİ FİİLİ İŞLETİCİSİ 

CİHAN OĞLU 
ÖZCAN’DIR.
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ve kağıt oyunlarında cihana meydan okuyan, eli iyi gelince 
muhabbet kuşu, eli kötü gelince kukumav kuşu suretine bü-
rünen Turan Kandemir selamımıza mukabele edecektir.
Ardınca, müdavimliğini bazen her güne çıkaran bazen haf-
talık aylık seyrelten, Saadetli ve Faziletli, avukatlık mesle-
ğinde mülayim, eski bürokratlardan, adıyla ve soyadıyla 
müsemma Hayri Uğur ve aleyküm selam diye karşılık ve-
recektir.
Hemen Hayri Beyle bitişik sandalyede, onun ofisini dersha-
ne olarak kullanan fıkra anlatmakta cömert ders ücretinde 
pahalıcı, ilk maaşındaki banknotların bile seri numarası ez-
berinde olan, şair ve matematikçi İbrahim Eryiğit top saka-
lıyla selamınızı alacaktır.
Ardınca bizim üç numara Yunus Emre Hazretlerinin kurt 
adam diye tesmiye ettiği, uzun saçlı, uzun görüşlü, uzun 
bakışlı, Enis Batur ve Küçük İskender külliyatını hatmet-
miş, komünist mi komünist, her haliyle bir modacı izlenimi 
uyandıran, dünyanın üçte ikisini Ahmet Bülent Altun’la do-
laşmış, yönetmen Umut Atakul’un selamı size gülümseye-
cektir.
Yanında kameran, montajcı, kurgucu, görsel yö-
netmen, Tufan Altaş meftunu, arabesk ve uzun 
hava medyunu Ahmet Bülent Altun aley-
küm selam cihana değer Mehmet Bey 
Ağabey cümlesini kuracaktır.
Ardınca Türk Sineması doktoru, cüm-
le filmleri ve yalnızca İsmet Özel’i iz-
leyen, hazretin sadece şiirlerinin değil 
yazılarının ve fikirlerinin hafızı, özetle 
İsmet Abi’den başka kuş tanımayan, Of 
Cumhuriyeti’nin en karakter adamların-
dan, dünyanın tembeli, dünyanın aylağı, boz 
saçlı, boz bakışlı, boz yüzlü, sırt çantalı, kuzgun 
edalı Faruk Nafiz Fazlıoğlu selamınızı alacaktır.
Yanı başınca, öyle her oyuna oturmayan, cebinde yahut 
çantasında fındık fıstık tatlı bastık eksik olmayan, namazı 
saniye geçirmeyen, dini, vicdanı, irfanı bütün, uzun saçlı, 
karaşın bakışlı, yakışıklı, yürüyüşü yeryüzüne güven veren, 
sade giyinen, sade konuşan, az konuşan, öz konuşan avukat 
Ömer Faruk Eskici selamla birlikte oturuşuna çeki düzen 
vererek selamını alacaktır.
Ardınca, uzun boylu, esmer yakışıklısı, kalben Türkiyeli 
ve Mülkiyeli, alanında iyi okuyucu, adamın hası, düzgün, 
süzgünlüğü yüreğine yakı yapan, ehibba ile cem olmayı her 
şeyin üstünde tutan Cem Özinal selamınıza mukabele ede-
cektir.
Ardınca, yeryüzünde “biraderim” diyenlerin en iyi diyeni, 
siyasal iletişim uzmanı, kafa derisi seller sular gibi uzun saç 
rüyaları gören, pratik, yolda belde eğlenmeyen, ekmeğini 
bölüşmekten ehibba ile gülüşmekten haz duyan Kel Hamdi 
lakaplı Hamdi Kılıç selamınızı alacaktır.
Hemen yan sandalyede aldığı maaşın üçte birini kıyafete 
üçte birini tiyatroya yatıran, yazın şortla Ankara sokaklarını 
dolaşan, bir kitabı birkaç hafta elinde gezdiren, hikayet ve 

şikâyet konusunda istikrarlı, kronik tutunamayanlar taife-
sinden TRT’ci Uğuray Güneysu selamınızı alacaktır.
Hemen karşı iskemlede, aslen yapsatçı müteahhit, Müftü 
lakaplı, Yozgat’ın Milli Görüşçülerinden, şimdilerde Recep 
Tayyip Erdoğan için kendisini sokak ortasında yakacak ka-
dar lider tutkunu, Arapça ve İngilizce lisanlarında yetkin, 
kağıt oyunlarında acemi Müftü Mehmet Kurt selamınızı 
alacaktır.
Hemen Kurt’un yanında, gözleri cin mi cin, maviliğinden 
dolayı da cin, Kızılcahamamlı, devranın cihan olduğunu iyi 
bilen, Yenimahalle’ye üç hilal dikmek için kapı baca dola-
şan, heyecanını zerre kaybetmeden çalışan, siyasete sonra-
dan ısınma ülkücü Devran Kutlugün ve aleyküm selam Aycı 
diyecektir.
Hemen yanında tütünün incesini içen, imanın incesinden 
alınan, akranlarının belasına cila çeken, iki partiden sonra 
oyunu bırakan, gidip biraz kitap okuyayım diye piyar yapan, 
her namaza kendi dilince ezan okuyan, asıl tuttuğunu dört 
saat bırakmadığı şayiası dolaşan Doktor Hüseyin Baltacı, 
hürmetler diyerek selamınıza mukabele edecektir.

Selamınız alınırken, mütebessim kapıdan giren, 
hoçkinde acemi iletişimde uzman, Gazili, ta-

lebe babası, şık mı şık giyinen, çokça takım 
elbiseli, paltosu gri hayali ve ideali yeşil 
iletişim profesörü Nurettin Güz selamı-
nıza eşlik edecektir.
Baba lafı geçti madem, kahvenin ve 
Ankara’nın babası, bulunduğu masada 
kimseye hesap ödettirmeyen, tişörtünü 

beğendim diyene çıkarıp verecek kadar 
alicenap, sadece şehirleri değil gönülleri 

de süsleyen yolcu, sayı isterken cimri hesap 
öderken cömert babalığı doğuştan Yusuf Ziya 

Yağmur selamınızı alacaktır.
Hemen sol cenahta gözlükleri bile sakalıyla birlikte gülüm-
seyen, yakışıklı, uzun boylu, Eren Safi cemaatinden, tasarı 
ve tasarım işlerinde mahir, hayallerini lekesiz tasarlayan İs-
mail Demir merhabanıza karşılık verecektir.
Yan sandalyede hiçbir zaman gerçekleşmeyecek yarım işler, 
yarım projeler adamı, büyük iş adamı olma hayalleri kuran, 
henüz kendi göbeğini kesme arifesinde, teni ve yüreği Afri-
kalı, dişleri milattan önce kalmış intibaı uyandıran, her za-
man kaygılı, telefonu zırt pırt çalan, arabası olmayan kahve 
müdavimlerini sabaha karşı evine bırakan Mehmet Temel 
selamınıza mukabele edecektir.
Yan masada, sakalları anason baygını, Melami ve çelebi 
meşrep, harabat ehli, memleketin ahvaline dair iktisat pen-
ceresinden bakışlar fırlatan güngörmüş günler görmüş, oruç 
ayında cümle cinlerini ifritlerini bağlayan, sair aylarda onlar 
için de özgürlük alanları açan, özgürlük partileri düzenleyen 
Profesör Kemal Görmez ve aleykümselam diyecektir.
Sağ cenahta devletçiliği her iki anlamıyla sabit, küresel gü-
venlik ve “genişleme” sorunlarına dair raporlar hazırlayan, 
oyunu aheste oynayan, hayatı aheste yaşayan, terzilerin ya-

kasına mülkiye rozeti diktiği, temiz giyinen, temiz yüzlü da-
nışman Uğur Kılınç selamınızı alacaktır.
Hemen yanında, devlet erkânına çiğ köfte yapmaktan kolları 
kas yapmış, her şakayı itina ile kaldıran, dost canlısı, orta-
mını bulunca değme tiyatrocuya taş çıkartan, su ürünleri 
mühendisi olmasına rağmen her gün altı yüz çocuğa bilfiil 
dürüstlük öğreten, bunu taş çalma, okey kapaklama, eksik 
bitme hinliğine yakalandığında maske olarak kullanan, iyi-
ler iyisi kurucu müdür Ahmet Özmen selamınızı alacaktır.
Dünyanın en meşhur gececisi, kelimenin tam anlamıyla ge-
ceyi gündüz eden, öğleye doğru yatıp yatsıya doğru kalkan, 
emekli teknik muallim, bir zamanların nam-ı diğer Konan 
Reis’i, şiir bahsini tek kitapta bırakan, ancak şiiri iliklerine 
kadar yaşayan, irticalen hecenin her vezninde bir milyon 
dörtlük söyleyebilecek kadar mahir, şair Adem Konan, göz-
lüklerinin altından yahut üstünden bakarak aleyküm selam 
kardeşim diyecektir.
Hemen yan masada, çalının dibinde besteleriyle maruf, okey 
bahsinde oyuncu olarak, insan bahsinde delikanlı olarak eşi-
ne benzerine rastlanmayan, sadece devletin değil gönüllerin 
de savcısı, Savcı, “gil”i eksik Uşaklı Süleyman Sözar selamı-
nıza mukabele edecektir.
Savcı selam alır da hakim almaz mı, gözleri dosya okumak-
tan daha da esmerleşmiş, farkın farkında olan, muhakeme-
si gıpta edilesi, arabayı hızlı jokey hakkını sözlü kullanan, 
yürürken kürenin yer değiştirip malum yere saklandığını 
düşündüğünüz, dünyalar iyisi hakim Ertuğrul Çekin, onun 
yanında uzun saçlarının rüzgarı bile gülümseyen, oyunla 
pek işi olmayan, yakışıklı mı yakışıklı hakim Hakan Yavuz 
ve onun yanında dünyanın en müeddep insanlarından, ağ-
zından gram kaba söz çıkmayacağına yüzüne bakınca iman 
edeceğiniz, eski mebus, eski şair, eski doktor mahdumu ha-
kim Yunus Emre Sılay bir ağızdan selamınızı alacak ve ho-
şamedi yapacaktır.
Yiğidin harman olduğu Çukurova yöresinden çıkıp gelmiş, 
gök gözleri formasyonuyla mütenasip, ağa meşrep, bölgenin 
tüm folklorik ve etnografik değerini hafızasının cüzdanında 
taşıyan, “bre” diye gürlediğinde kahvenin tavanın suphanal-
lah çektiği, tohumculukta uzman, sabık daire başkanı, bü-
tün bunların ötesinde yanında yöresinde bulunmanın bile 
insana güven verdiği yaralı parmaktan ırmak esirgemeyen 
Metin Kayıcıoğlu selamınıza mukabele edecektir.
Hâkim, savcı taifesinin hemen yanında, arada bir çehre-
siyle mekânı aydınlatan, Mardinlilerin en yakışıklısı, kavga 
ederken bile tebessümünden taviz vermeyen, saygılı, kaygılı, 
sevgili Abdulkadir Özel yarı Arap şivesiyle ve aleykümselam 
diyecektir.
Feleğin her türlü çemberinden geçmiş, doğal haliyle ken-
di çapında dünyanın en meşhur aktörlerinden sayılacak, 
Yeşilçam’ın keşfedememekle kaybettiği, Elazığlı, birader do-
laşalım dediğinizde nereye diye sormayacak kadar yoldaşı-
na düşkün Samettin Tokgöz Reis de selamınıza iyelik ekini 
unutmayarak mukabele edecektir.
130 kilonun altına düşmeyen, ayakkabı numarası 50’nin 

üstünde, yüzüğü çocuklara bileklik niyetine takılan, baba-
yiğit, yakışıklı, yanında olanın dosttan düşmandan mertten 
namertten korkmayacağı, iyi kitaplar okuyan, tahlil ve ter-
kip kabiliyeti ortalamanın çok üstünde, masaya vurduğunda 
masanın çatladığı, o dev cüsse içerisinde narin bir yürek ve 
yağmurlu bir vicdan taşıyan, her haliyle Hazreti Hamza’yı 
andıran, eski zaman bir Hamzanamesi’nden çıkıp gelmiş 
intibaı uyandıran Hamza Taşdelen de selamınızı almakta 
gecikmeyecektir.
Hemen duvar dibinde, sporun ve sporcunun dostu olmak-
la maruf, dostluğu spor olsun kabilinden olmayan, harbi ve 
hasbi muallimimiz İlhan Çalışkan da merhabanıza merhaba 
diyecektir.
Eskiden sıkça gelen, şimdilerde ayda yılda bir uğrayan şair 
Şaban Abak, İstanbul’dan Ankara’ya geldikçe Cihan’ı teşrif 
eden şair Hakan Arslanbenzer, yakışıklı, artist, televizyoncu 
yazar Selahattin Yusuf ve arkadaşları da selamınızı aldı, ma-
saya oturduk, çay geldi, kahve geldi, mevsim değişti, Ankara 
Akdeniz oldu, deniz taştı, köpüğü kahveye karıştı, filan da, 
ciddileşirsek, Salon Cihan, Ankara’da kadri kıymeti bilinme-
yen, içinde merak edilesi bir dünyanın döndüğü, yerine göre 
ilim irfan meclislerinin kurulduğu bir özge mekândır ves-
selam, bir defa gitmeye görün, tiryakilik yapacaktır. Hâsılı 
gelen yandı gelmeyen yandı bu “Cihan”a… 
Şimdi başlığa dönelim ve diyelim ki, okudunuz, müdavim-
lerin bir kısmına aşina oldunuz, buluşmaya değer miymiş 
birader, değse de değmese de hesaplar bu fakirden… Cihan’a 
gelmişiz bir kere…

CİHAN’DA 
BULUŞACAĞIZ, 

BEKLETTİĞİMİZ 
İÇİN SIKILMAYASINIZ, 
MEKÂNLA AŞİNALIK 

KURASINIZ DİYE 
BUNLARI 

ANLATIYORUZ.
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BİR BİNANIN ÇEVRE DOSTU BİNA SERTİFİKASINI ALABİLMESİ İÇİN 
İNŞAATINDAN FAALİYETE GEÇTİĞİ GÜNE KADAR ÇEŞİTLİ AŞAMALARDAN 

GEÇMESİ GEREKİYOR.

yaşam» Ela Demirciler

Sanayileşme ve dünyadaki insan sayısındaki artışla 
birlikte doğal kaynaklar da tükenmeye başladı. Doğayı 
koruma bilincinin artmasıyla da sürdürüle-

bilirlik kavramı gündeme geldi. Çocukları-
mıza yaşanabilir yeşil bir dünya bırak-
manın tek yolu kaynakların tasarruflu 
kullanılması olarak gösteriliyor. Bu 
doğrultuda doğa dostu akıllı bina 
sayısının artması, enerjiden suya 
kadar kaynakları olabildiğince az 
tüketmeyi de gündeme getirdi.  
Dünyadaki doğal kaynakların 
sanayileşme ve insan sayısında-
ki hızlı artış nedeniyle tükenmeye 
başlaması, küresel ısınmanın yarattığı 
olumsuzluklar çevre bilincini artırıyor. 
Sanayileşme ile birlikte, dünyanın hızlı bir 
kirlilik sürecine girmesi son yıllarda doğa dostu 
ürünleri artırıyor. Doğa dostu akıllı binalar da son 
yıllarda doğal kaynakları koruma trendinin bir ürünü 
olarak ortaya çıktı. Çünkü dünyada üretilen enerjinin 
üçte birini binalar kullanıyor. 
 Dünya genelinde Avrupa ve ABD gibi gelişmiş ülkeler-
de uzun yıllardan bu yana var olan doğa dostu binalar, 
enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye zarar verecek atık 
üretmemeleri nedeniyle tercih ediliyor. 

DOĞA DOSTU, ÇEVRECİ

AKILLI BİNALAR
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DOĞAL KAYNAKLARI KULLANIYOR 
Çevre dostu akıllı binalar, standart bir binanın aksine rüzgâr, 

güneş gibi doğal enerji kaynaklarından yararlanmaları ve 
yağmur sularını kullanmaları ile tasarruf sağlıyorlar. 

Türkiye’de de son yıllarda inşa edilen binaların 
birçoğu bu özeliklere sahip olurken, genel 

giderlerinin azaltılmış olması nedeniyle de 
sahiplerine aidat giderlerinde kolaylık sağ-
lıyorlar. Türkiye’de 2000’li yıllarda trend 
olmaya başlayan çevre dostu binaların 
sertifikalandırılmaları da birçok firma ta-
rafından gerçekleştiriliyor. 
Bir binanın çevre dostu bina sertifikasını 

alabilmesi için inşaatından faaliyete geçtiği 
güne kadar adım adım çeşitli aşamalardan 

geçmesi gerekiyor. İnsan sağlığına, çevreye za-
rarlı malzeme kullanılmaması, enerji tasarruf sis-

temleri vs gibi… Bir binanın çevre dostu yeşil bina oldu-
ğu alacağı uluslararası sertifika sistemleri olan BREEAM, 
LEED gibi çevre dostu sertifikalarla tescilleniyor. 

YÜZDE 10’LUK MALİYET  
İnşa edilen bir binanın çevre dostu yeşil bina olabilmesi 
için sıradan bir binaya oranla ekstra yüzde 5-10’luk bir 
maliyet üstlenmesi geriyor. Bununla birlikte yapımın-
dan faaliyete geçeceği güne kadar sertifika verecek 

DOĞA DOSTU AKILLI 

BİNALAR, SON 

YILLARDA DOĞAL 

KAYNAKLARI 

KORUMA TRENDİNİN 

BİR ÜRÜNÜ OLARAK 

ORTAYA ÇIKTI.
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AKILLI  BİNALAR, 

ENERJİ TASARRUFU 

SAĞLAMALARI, 

ÇEVREYE ZARAR 

VERMEMELERİ 

SEBEBİ İLE TERCİH 

EDİLİYOR.

bir şirket tarafından denetlenen bina yüzde 50-70’lere varan 
oranda enerji tasarrufu sağlaması ile yarattığı ekstra maliyeti 
2-3 yıl kadar kısa bir sürede amorti ediyor. Son yıllarda enerji 
tasarrufu sağlayan evlerin dünyadaki sayısında ciddi artışlar 
yaşanırken, Türkiye’de de bir ampul ile tüm evi aydınlatan 
çevre dostu bina uygulamaları da yapılıyor. Uzmanlar, 
yeşil bina anlayışının gelecek nesiller için önemi 
anlaşılır bir uygulama olması ve bu binaların 
sayısının gün geçtikçe artması gerektiğini 
vurguluyorlar. 

TÜRKİYE PAZARI HALA 
GELİŞMEDİ 
Türkiye’de pazarın hala yeterince ge-
lişmediğine dikkat çeken uzmanlar, 
kentsel dönüşüm ve yeni imar yönet-
melikleri ile binaların çevre dostu ve 
enerjiyi daha verimli kullanır hale getiril-
mesinde önemli bir yol kat edildiğine işaret 
ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da çevre 
dostu bina sayısının artması için konut üreticilerini 
teşvik ediyor. Çünkü bu binalar sayesinde enerji tasarrufu 
yapılması ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıla-
bileceğine dikkat çekiliyor. 

YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLIYOR 
Türkiye’de de son yıllarda geliştirilen projelerde örnekleri 
görülmeye başlanan çevre dostu binalar, enerji ve su kul-
lanımında Türkiye’deki ortalama bir binaya göre yüzde 40-
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50’lere varan oranda tasarruf sağlıyor. Binaların üretiminde 
malzeme ve enerjinin doğru kullanılmaması nedeniyle işlet-
me giderleri olarak yüzde 30-40 daha fazla para ödüyoruz. 
Bununla birlikte atmosfere salınan karbondioksitin (CO2) 
oranını yüzde 40-50 artırıyoruz. Bu veriler bile geleceğin 

kentlerinin neden yeşil üzerine inşa edilmesi gerekti-
ğini gözler önüne seriyor. 

Çevreci bineler sadece tasarruf sağlamakla 
kalmıyor insan sağlığına ve çevreye uyum 

sağlamaları ile de dikkat çekiyor.  

DAHA SAĞLIKLI 
Çevreci binaların yapımında çalışan-
lar ve daha sonra bu binalarda yaşa-
yanlar, kullanılan malzemelerin sağ-
lığı tehdit eden malzemeler olmaması 

nedeniyle standart binalara oranla çok 
daha az hasta oluyorlar. Bu sayede sağlık 

ve sigorta sistemlerinin üzerindeki yükler 
de azalmış oluyor. 

Çevreci, yeşil binalar, kullanılan malzemelerin ka-
liteli olması insan sağlığına zarar verecek maddeleri 
içermemesi nedeniyle sağlığı tehdit etmekten uzak 
yapılar olarak öne çıkıyor. Yağmur sularının kulla-
nımı hem tasarruf sağlıyor hem de kanalizasyon yü-
künü hafifletiyor. Güneş enerjisinden ve doğal ışık-
tan yararlanması ile de ayrıca tasarruf sağlanıyor. 
Böylece ısıtma ve soğutmaya harcanan enerji en az 
yüzde 50’lere varan oranda azaltılıyor.
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güvenlik »

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in iletişim platformu edi-
törlerinden Rob Waugh insanların siber saldırılara karşı 
daha dikkatli olmaları için bankaların asla yapmayıp siber 
dolandırıcıların yapacağı hileleri sıraladı ve şu önemli uya-
rılarda bulunuyor.
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TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİNE PARALEL OLARAK ARTAN SİBER SALDIRILARIN SON 
BİR YIL İÇİNDE TÜRKİYE’YE MALİYETİ 2 MİLYAR DOLARI BULDU.

SON BİR YILDA 
7 MİLYON İNSAN 

SİBER SALDIRIYA UĞRADI

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber 
insanlar her yerde internete erişebiliyor. Fakat inter-
nete erişim imkânının artması, aynı zamanda siber 

saldırılara maruz kalma riskini beraberinde getiriyor. Dün-
yanın en geniş çaplı siber suç çalışmalarından olan Norton 
Raporu’na göre Türkiye’de son bir yılda yaklaşık 7 milyon 
insan siber saldırıya maruz kaldı. Siber saldırıya maruz ka-
lan insanların kaybı tam 2 milyar dolar olarak gerçekleş-
ti. Bu istatistiğe göre siber saldırıya uğrayan mağdurların 
ortalama kaybı 309 dolar ve bu geçen senenin tam 6 katı. 
Raporda siber saldırıya maruz kalmanın bir sebebi olarak, 
Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 64’ünün halka 
açık veya güvenli olmayan Wi-Fi ağlarını kullanması göste-
riliyor. İnterneti daha sık kullanan Y kuşağında ise en azın-
dan bir kere siber saldırıya maruz kalma oranı yüzde 66. 
Siber saldırıların en çok yoğunlaştığı yer ise kullanıcıların 
banka hesapları oluyor. Siber suçlular değişen teknolojiye 
ayak uydurarak e-posta, kısa mesaj veya telefon yoluyla 
banka bilgilerini ele geçirmek için kullanıcıları kandırma-
nın yeni yollarını arıyorlar. 

“SAYIN MÜŞTERİ” DİYE GELEN MAİLLERDEN ŞÜPHELENİN

 Bankalar kesinlikle mesaj yoluyla bilgilerinizi doğrulamanızı 
veya şifrenizi göndermenizi istemez ve uygulamalarını bu şe-
kilde güncellemezler. 

 Mesaj yoluyla gelen linklere tıklamayın ve gelen mesajdaki 
herhangi bir numarayı aramayın. Onun yerine bankanızın nor-
mal numarasını arayın. 

 Zaman sınırlaması olan bütün mesajlara çok şüpheli yaklaşıl-
malıdır. -Bankalar, bankacılık uygulamalarının yeni  bir sürü-
münü paylaşmak için genelde link yollamaz. Onun yerine resmi 
uygulama mağazalarından indirerek uygulamanızın güncel ol-
masını sağlar. 

 Bankanızdan e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen kısa link-
lere asla tıklamayın. Onun yerine bankanızın her zaman kullan-
dığınız web sitesine gidin.  

 Bankalar genellikle size adınız ve unvanınızla hitap ederler ve 
hesap numaranızın son 4 hanesi gibi başka bir güvenlik katma-
nı ekleyerek bunun gerçek bir e-posta olduğu güvencesini ve-
rirler. “Sayın müşteri” veya “Sayın e-posta adresiniz” şeklinde 
hitap eden herhangi bir e-postadan hemen şüphelenin. 

 Bankanız normalde kullandığından farklı bir e-posta adresi-
nizden sizinle  iletişime geçerse, kuşkulanın. Bankalar kafa-
larına göre yeni e-posta adresleri eklemezler. 

 Bankalar iletişime geçtiğinde bir parola veya gizli bir numara 
isteyebilirler. Ancak bütün bilgilerinizi sormazlar. Eğer bil-
gilerinizin çoğunu soran bir form görürseniz linki kapatın ve 
bankanızı arayın. 

 Gerçek bir banka sayfasındaysanız, tarayıcınızın adres çubu-
ğunda sayfanın güvenli olduğunu gösteren, asma kilit veya 
kırılmamış anahtar gibi bir sembol olmalıdır. Eğer sembol gö-
rünmüyorsa çok çok dikkatli olun. 

 Kurye ile banka kartı değişimlerinde şifrenizi isterlerse ver-
meyin. 

 Polis ya da banka yetkilisi kimliğiyle arandığınızda size güven 
verebilmek için sabit hattınızdan sizin geri aramanızı isteye-
bilirler. Karşıdan gelecek ‘çevir’ sesine karşın tedbir olarak 
telefonu kapatıp numarayı öyle çevirin.

UZMANLAR, 
ÖZELLİKLE BANKA 
HESAPLARINA 
ULAŞMAYA ÇALIŞAN 
SİBER KORSANLARIN 
YÖNTEMLERİ 
KONUSUNDA HALKI 
UYARIYOR.

YAKLAŞIK 7 MİLYON 
İNSANIN SİBER 
SALDIRIYA MARUZ 
KALDIĞI TÜRKİYE’DE, 
MAĞDURLARIN 
ORTALAMA KAYBI 
309 DOLAR OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ. 
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sosyal medya »

isimle bir çocuk kitabı hazırlanmaya başlandığı duyuruldu. 
PSY’ın Gangnam Style isimli şarkısından sonraki Gent-
leman isimli şarkısının videosu da rekor sayılar elde etti. 
Harlem Shake videosunun Manhattan nüfusundan fazla 
sayıda (1,7 milyon) benzeri yapıldı. 

DÜNYADA HANGİ VİDEOLAR YÜKSELİŞE 
GEÇTİ? 
1. Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) / tvnorge 
2. Harlem Shake (original army edition) / 
kennethaakonsen
3. How Animals Eat Their Food | MisterEpicMann / 
MisterEpicMann
4. Miley Cyrus - Wrecking Ball (Chatroulette Version) / 
SteveKardynal
5. ba/&me / the new evian film / EvianBabies
6. Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme / 
VolvoTrucks 
7. YOLO (feat. Adam Levine & Kendrick Lamar) / 
thelonelyisland
8. Telekinetic Coffee Shop Surprise / CarrieNYC
9. THE NFL : A Bad Lip Reading / BadLipReading
10. Mozart vs Skrillex. Epic Rap Battles of History Season 
2 / ERB

DÜNYA 2013’TE HANGİ ŞARKILARI İZLEDİ?
1. PSY - Gentleman M/V / officialpsy
2. Miley Cyrus - Wrecking Ball / MileyCyrusVEVO
3. Miley Cyrus - We Can’t Stop / MileyCyrusVEVO 
4. Katy Perry - Roar (Official) / KatyPerryVEVO 
5. P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess, PinkVEVO 
6. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell / 
RobinThickeVEVO 
7. Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko / RihannaVEVO 
8. Naughty Boy - La La La ft. Sam Smith / 
NaughtyBoyVEVO 
9. Selena Gomez - Come & Get It / 
SelenaGomezVEVO 
10. Avicii - Wake Me Up (Official Video) / 
AviciiOfficialVEVO

TREND OLAN VİDEOLARIN SAYISI HER YIL DAHA DA ARTARKEN, KÜRESEL 
İZLEYİCİ TOPLULUĞU POP KÜLTÜRÜNÜ BUGÜNE DEK HİÇ OLMADIĞI KADAR 

YUKARILARA TAŞIDI.

TÜRKİYE’NİN 2013 YOUTUBE 
YILDIZLARI BELLİ OLDU

Sanatçılar artık sadece sattıkları albümler ya da ver-
dikleri konserlerle değerlendirilmiyor. Sosyal medyada 
yer almaları, takipçi sayıları da önem kazanıyor. Ayrıca 

çıkardıkları şarkıların, video kliplerin ne kadar dinlenip-iz-
lendiği, beğeni sayıları da sanatçıların popülaritelerinin bir 
göstergesi. Bu kliplerin ve şarkıların paylaşıldığı en önemli 
mecralardan olan YouTube bu yönü ile öne çıkıyor. Tüm 
dünyanın takip ettiği video paylaşım sitesinde hangi şarkı-
cının ne kadar izlendiğine dair veriler belirlendi. 
Buna göre Hande Yener, Yıldız Tilbe & Ragga Oktay, Gül-
şen, Yalın, MabelMatiz, Leyla The Band, Murat Dalkılıç, 
Soner Sarıkabadayı, Gökhan Özen ve İrem Derici’nin vi-
deoları öne çıkarken dünyada da PSY, Miley Cyrus, Katy 
Perry, Pink, Rihanna, Ylvis-The Fox ve Harlem Shake vide-
oları en çok izlenenler arasında yer aldı.

TÜRKİYE’DE KİMLER İZLENDİ?
1- Hande Yener-Ya Ya Ya
2- Raga Oktay feat. Yıldız Tilbe-Gitme Kal
3- Gülşen-Yatcaz Kalkcaz Ordayım
3-Yalın-Keyfi Yolunda, Aşkı Sonunda
4-Mabel Matiz-Zor Değil
6- Leyla The Band-Yokluğunda
7-Murat Dalkılıç-Bir Hayli
8-Soner Kabadayı-Kutsal Toprak
9-Gökhan Özen-Budala
10-İrem Derici-Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı

DÜNYADA NELER İZLENDİ?
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran videolar, kanallar ve an-
lar YouTube Rewind başlığı altında toplandı. Trend olan 
videoların sayısı her yıl daha da artarken, küresel izleyici 
topluluğu pop kültürünü bugüne kadar hiç olmadığını ka-
dar yukarı taşımış oldu. Video paylaşım sitesi YouTube’daki 
videoların yüzde 80’i Amerika Birleşik Devletleri dışındaki 
bölgelerden görüntülendi. 
Norveçli komedyenler tarafından hazırlanan The Fox vi-
deosu 275 milyondan fazla kez izlenerek 2013’ün en hızlı 
yükselen videosu olmanın ötesine geçerek, en çok aranan 
Cadılar Bayramı kostümleri arasında yer aldı. Hatta aynı 
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DÜNYANIN VE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SUALTI TÜPGEÇİT PROJELERİNDEN 
BİRİ OLAN MARMARAY, ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMANIN YANI SIRA 
ÇEVRESİNDEKİ GAYRİMENKUL FİYATLARINI DA YÜKSELTTİ.

haber» Ela Demirciler

MARMARAY
GAYRİMENKUL 
FİYATLARINI UÇURDU
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Türkiye’nin son yıllardaki en bü-
yük ulaşım projelerinden biri olan 
Marmaray, proje aşamasından, 

inşaatına ve hizmete alınmasına ka-
dar geçen süreçte hep gündemde oldu. 
Kazı alanında tarihi eserlerin bulun-
masıyla yılan hikayesine dönen ve dört 
yıl geciken projenin ilk etabı olan Yeni-
kapı- Sirkeci-Ayrılıkçeşme arasındaki 
Boğaz geçişi önceki aylarda açıldı. 
Asrın projesi olarak da anılan Marma-
ray, sadece gündemde yarattığı efekt ile 
sınırlı kalmadı. Proje daha ilk etabının 
hayata geçmesiyle birlikte geçtiği böl-
gelerdeki gayrimenkul fiyatlarını de-
yim yerindeyse uçurdu. Çünkü proje 
hayata geçeli bir ay gibi kısa bir süre 
geçmesine karşın gayrimenkul satış 
ve kira fiyatlarını yapım aşamasından 
günümüze yüzde 50’lere varan oran-
da yukarı taşıdı. Projenin açılmasıyla, 
Zeytinburnu, Fatih ve Üsküdar’da or-
talama 700 TL olan kiralar 1.200 TL’ye 
çıkarken, 200 bin TL değer biçilen iş-
yerlerinin değeri de 1 milyon TL’lere 
kadar ulaştı.
Marmaray’ın ilk etap açılışının ardın-
dan faaliyete geçen Kazlıçeşme-Zey-
tinburnu, Yenikapı-Fatih ve Üsküdar-
Kadıköy ilçelerinde konut ve işyeri 
fiyatları büyük artış gösterdi. Emlakçı-
lar, Marmaray güzergahındaki artışın, 
proje yapıma başlandığından itibaren 
kademeli olarak hissedildiğini belirte-
rek bölgede kiralık ya da satılık daire ve 
iş yerlerinin tamamına yakınının yo-
ğun talep gördüğünün altını çiziyorlar.

ETAP ETAP DEĞERLENECEK 
Projenin etap etap tamamlanması ile 
birlikte de fiyatların yeniden değişim 
göstermesi bekleniyor. Boğaz geçişinin 
banliyö hatlarıyla entegresinin ardın-
dan tüm sistemin 2015’te aktif hale ge-
leceğine işaret edilirken, güzergah üze-
rindeki bölgelerin emlak fiyatlarının 
da etaplarla birlikte artış göstermesi de 
bekleniyor. 

HANGİ BÖLGE NASIL 
ETKİLENİYOR? 
Üsküdar: Marmaray projesi Üskü-
dar’daki gayrimenkuller arasında en 
çok kiralık konutları etkilemiş durum-

da. Öyle ki mülk sahiplerinin projenin 
tamamlanmasını beklemeleri nedeniy-
le Üsküdar’ın merkezinde kiralık konut 
bulmakta sıkıntılar yaşanıyor. 
Üsküdar merkez bölgesinde 100 met-
rekarelik bir dairenin kirası 900-1.500 
TL arasında değişirken, bundan 3 yıl 
öncesinde bu fiyatlar 750-1.300 TL ara-
sında idi. Manzara unsuru devreye gir-

diğinde kiralar bugün 3 bin TL’yi bile 
geçebiliyor.  Bölgedeki kira fiyatlarının 
önümüzdeki birkaç aylık dönemde en 
az yüzde 10 -15 arasında değişen oran-
larda yükselmesi bekleniyor. 

Kadıköy: İstanbul’un en eski yerle-
şim yerlerinden biri olan Kadıköy, 
Marmaray’ın etkisiyle son bir yılda en 
çok prim yapan bölgelerin başında ye-
rini aldı. Kadıköy’de satılık daire fiyat-
ları geçtiğimiz yıla oranla bu yıl yüzde 
30 artarken, 370 bin TL olan bir dai-
renin fiyatı da 480 bin TL’ye yükseldi. 
Önümüzdeki dönemde de semtin prim 
yapmaya devam etmesi bekleniyor. 

Kartal-Sancaktepe: Marmaray’ın Ayrı-
lıkçeşme istasyonundan Kadıköy-Kartal 
metrosuna ve 2016’da hizmete girecek 
olan Üsküdar-Sancaktepe metrosuna 
aktarma bağlantısı sağlanacak . Bu geliş-
me ile birlikte Kartal’dan Sancaktepe’ye 
kadar geniş bir bölgede gayrimenkul pi-
yasasının yüzde 30’lara varan oranlarda 
hareketlenmesi bekleniyor. 

Sirkeci-Yenikapı (Tarihi Yarımada): 
Marmaray’ın direkt bağlantılı olduğu 
bölgelerden biri de Yenikapı- Sirkeci 
hattı. Bu hat konut bölgeleri olmama-
sı, tarihi yarımadada kısıtlı yapılaşma 
şartları bulunduğu için bu bölgede yer 
alan sınırlı sayıdaki konutların piyasa-
sı da ilk etapta tepki vermedi. Ancak 
Sirkeci ve çevresinde yer alan eski iş 
hanlarının, cadde üzerinde yer alan 
dükkanların kira fiyatlarında şu anda 
yüzde 10’lar seviyesinde arttığı gözle-
nirken, önümüzdeki dönemde de mut-
lak bir artış olması bekleniyor. 

Yenikapı-Yedikule-Kazlıçeşme: Lüks 
markalı konutların yer aldığı ve met-
rekare fiyatlarının 10 bin TL’lere kadar 
ulaştığı Kazlıçeşme-Yedikule bölgesin-
de Marmaray’ın etkisiyle fiyatların bu 
denli yükseldiği belirtiliyor. Bölgede 
yer alan Yedikule Konakları, 16/9 İstan-
bul, Ottomare Suits, İstanbul Veliefen-
di, Sahil Park, The İstanbul Residence, 
Bakırköy 46, Real İstanbul gibi proje-
lerin önümüzdeki dönemde de pirim 
yapmaları bekleniyor.  

FİKİR 19.YY’DA ORTAYA ÇIKTI
İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 
denizin altından birleştirme projesinin 
fikri ilk olarak 19. yy’da Sultan 
Abdülmecit tarafından ortaya atıldı. 
Ancak projeyle ilgili ilk çalışma 1987’de 
başladı. 2004’te yapımına başlanan 
Marmaray projesinin 2009’da bitmesi 
planlanırken, Yenikapı istasyon 
bölgesinde rastlanan arkeolojik bulgular 
ve devamında gerçekleştirilen kazılar 
nedeniyle 4 yıl kadar gecikme yaşandı.   

2015’TE TAMAMLANACAK 
Açılışı yapılan ilk etap 3’ü yer 
altında olmak üzere 5 istasyondan 
oluşuyor. Marmaray’ın ilk istasyonu 
Ayrılıkçeşme, Kadıköy-Kartal-
Kaynarca metro hattı ile entegre 
olurken proje, 2015 yılında Avrupa 
ve Anadolu yakasındaki yenilenen 
banliyö hatlarıyla entegre olarak 
Halkalı’dan Gebze’ye kadar uzanacak. 
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı’dan 
Gebze’ye ulaşım süresi 105 dakikaya 
inecek.

EN ÇOK ZEYTİNBURNU ARTTI
Bir yılda yüzde 30 artış İstanbul’da 
konut satışında aktif rol alan 
Sahibinden.com’un verilerine göre, 
kiralık daire fiyatlarında en fazla 
yükselme, Kazlıçeşme durağının 
bulunduğu Zeytinburnu’nda 
gerçekleşti. Zeytinburnu’nda 2012’de 
700 TL olan ortalama kiralık daire 
fiyatı 2013’te yüzde 21 artarak 850 
TL’ye ulaştı. Zeytinburnu’nu, yüzde 
17 artışla Kadıköy, yüzde 13 artışla 
Fatih ve yüzde 6 artışla Üsküdar 
izledi. Zeytinburnu’nda kiraya verilen 
daire ilanları sayısı da bir yılda yüzde 
271, satılık ev ilanları da yüzde 328 
oranında yükseldi. 2012’ye göre 
Kadıköy’de satılık daire fiyatları 
yüzde 30 artarken, 370 bin TL olan 
dairenin fiyatı 2013’te 480 bin TL 
oldu. Kadıköy’ü, yüzde 18 artışla 
Zeytinburnu, yüzde 14 artışla Üsküdar 
ve Fatih takip etti.

06 - 08 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar 
Merkezi’nde (İFM) kapılarını açacak olan Eurasia Rail 
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fua-

rı için çalışmalar devam ediyor. TCDD ve alt kuruluşları olan 
TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ, konusun-
da dünyanın en büyük 4. fuarı olan Eurasia Rail 
Fuarı’nda yine sektöre ait yenilikleriyle yerle-
rini alacak. 2013 yılında, 25 farklı ülkeden 
toplam 287 firmanın katılımı (170’i yaban-
cı olmak üzere) ile gerçekleşen fuarı top-
lam 17 bin 920 profesyonel ziyaret etmişti. 
Bölgenin konusundaki en önemli fuarı 
olma niteliğini kazanan Eurasia Rail, Mart 
ayında 3 salon ve açık alanda toplam 17 bin 
metrekare üzerinde sergilenecek araçlarla 
gerçekleşecek. Türkiye ve dünyadaki kamu ku-
ruluşlarının yanı sıra sektör devleri olan SIEMENS, 
ABB, BOMBARDIER, ANSALDO, ALSTOM, WAB-
TEC, VOSSLOH, THALES,  TALGO, KNORR BREMSE, 
VOITH TURBO, SAVRONIK, KARDEMİR, ULAŞIM AŞ, 
HYUNDAI ROTEM, DURMAZLAR gibi firmaların yanı sıra 

Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Fransa,  Rusya Federas-
yonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Polonya ve Romanya’dan 
da milli katılımlar gerçekleşecek.

İlk olarak 2011 senesinde 107, 2012 senesinde 188 yerli 
ve yabancı katılımcıyla gerçekleştirilen Eurasia 

Rail Fuarı başladığı günden beri her sene 
ortalama yüzde 40 büyüme göstererek 

2013 senesinde 287 firmayı fuarda alı-
cılarla buluşturdu. Yapıldığı ilk günden 
beri Ulaştırma, Haberleşme ve Deniz-
cilik Bakanlığı’nın yanı sıra Devlet 
Demiryolları’ndan da tam destek alan 
fuar, 2012 senesinin haziran ayı itiba-

riyle UFİ (Uluslararası Fuarlar Birliği) 
onaylı fuar statüsüne yükseldi. 

KONFERANS VE SEMİNER 
PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan yerli ve ya-
bancı konuşmacıların söz alacağı konferans ve seminer prog-
ramları da fuarın önemli etkinlikleri arasında yer alıyor. 

TCDD İLE ALT KURULUŞLARI OLAN TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ VE TÜLOMSAŞ, KONUSUNDA 
DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. FUARI OLAN EURASİA RAİL’DE YER ALACAK. 

EURASIA RAIL MARTTA 
KAPILARINI AÇIYOR

 haber 

2013 YILINDA, 25 FARKLI 
ÜLKEDEN TOPLAM 287 

FİRMANIN KATILIMI İLE 
GERÇEKLEŞEN FUARI TOPLAM 

17 BİN 920 PROFESYONEL 
ZİYARET ETMİŞTİ.
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DACIA, MARKANIN EN ÖNEMLİ 
MODELLERİNDEN BİRİ OLAN DUSTER’I 
YENİLEDİ
Bir Renault Grubu markası olan Dacia, Türkiye’de yükseliş 
trendini sürdürüyor. 2012 yılını 10. sırada tamamlayan Dacia, 
2013 yılında toplam pazarda marka sıralamasında 7. sıraya 
yükseldi. Türkiye, uluslararası platformda da Dacia satışla-
rında en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye dünya 
sıralamasında 4. sıraya yerleşti.  2010 yılında lansmanı ger-
çekleştirilen Dacia Duster üç yılda 450 binden fazla müşte-
rinin gönlünü fethetti. Türkiye’de ise Duster müşterilerin en 
çok tercih ettiği dizel SUV modeli. Aynı zamanda 4x4 seg-
mentinin de lideri.  Yeni Duster Ambiance ve Lauréate olmak 
üzere iki farklı versiyon ile Türkiye’de 2 Aralık 2013 tarihinde 
36.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

 Dacia, Sandero ve Sandero Stepway’i yenileyip Lodgy ve 
Dokker modellerini pazara sunduktan sonra ürün gamını 
eksiksiz hale getiriyor ve Yeni Dacia Duster ile birlikte 
ürün gamı tamamen yenilendi.

 Yeni Dacia Duster’ın ön yüzü, her yol koşuluna uygun bir 
otomobil olduğunu vurgulayacak biçimde iyileştirildi. 
Yeniden tasarlanan ızgaranın artık yeni bir hava giriş 
kanalı ve gündüz farlarına sahip çift optikli farları var. 

 Aracın iç mekânı da yeni ön panel ile birlikte yeniden 
tasarlandı. Yeni Dacia Duster’da daha fazla özellik 
bulunuyor: Elektronik denge programı (ESP) ve dört 
hava yastığı, Eco mode, gündüz farları, vites değiştirme 
göstergesi standart olarak sunuluyor. Buna ek olarak 
Dacia MEDIA NAV, hız ayar ve sınırlayıcı ve arka park 

sensörleri de opsiyon olarak müşterinin beğenisine 
sunuluyor.

 Yeni Dacia Duster, 1.5 dCi motorun iki versiyonu ile 
sunuluyor: 90 bg ve 110 bg. Bunların her ikisi de daha 
düşük yakıt tüketimleri ile birlikte üstün sürüş özellikleri 
sağlıyor. Ayrıca, 1.6 16V 105 bg motorun benzinli ve LPG’li 
versiyonları da Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Yeni 
Duster’da sunulan Eco mode sayesinde sürücülere yakıt 
tüketimlerini azaltmada yardımcı oluyor ve sürüş tarzına 
ve yol koşullarına bağlı olarak CO2 emisyonları yüzde 10’a 
kadar azaltılabiliyor.

 Yeni Dacia Duster akustik performans konusunda da 
iyileştirildi: araç içerisindeki gürültü seviyesi yarı yarıya 
azaltıldı.

 Yeni Dacia Duster, Duster’ı tam bir başarı hikâyesine 
dönüştüren bütün iyi nitelikleri barındırmaya devam 

ediyor. Buna, kullanımındaki çok yönlülük, 4x2 
versiyonunun her yol koşulundaki becerileri ve 4x4 
versiyonunun off-road kabiliyetleri de dahil.

 Yeni Dacia Duster, diğer tüm Dacia’lar gibi 3 yıl /100,000 
km garanti ile sunuluyor

 Aracın ön tasarımı iki adet krom kaplı şerit ile yeniden 
tasarlanmış bir ızgara ile şekillendirildi. Söz konusu 
ızgaranın artık yeni, aşağıya yerleştirilmiş hava giriş kanalı 
ve gündüz farlarına sahip çift optikli farları var.

 Bütün bu yenilikler bir yandan aracın görüntüsünü 
ve sağlamlığını vurguluyor diğer yandan da sağlam 
maceracı özelliğini güçlendiriyor. 

 Yeni Dacia Duster’ın iç tasarımı dış görüntüsünün 
sunduğu vaatleri karşılayabilmesi açısından köklü 
biçimde yenilendi. Böylelikle, araç SUV segmentindeki 
sağlam yerini pekiştiriyor.

YENİ DACIA 
DUSTER

HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇEKİCİ

52 / www.baglantinoktasi.com.tr

 Yeni Duster’ın ön paneli tamamen yeniden tasarlandı. 
Yeni konsol, ön bölümün sunduğu sağlamlık duygusunu 
arttırıyor.

 Yeni Dacia Duster’daki daha koyu kabin renkleri, 
otomobilin güçlü karakterini ve sağlam 4x4 özelliklerini 
ön plana çıkarıyor. 

 Aracın konfor düzeyi yeni tasarlanan koltuklarla 
artırılırken, arka koltuk sırasının sırtlığı daha da 
güçlendirildi. 

 Yeni Dacia Duster, deri de dahil olmak üzere üç yeni 
döşeme seçeneği ile sunuluyor. 

 Yeni Dacia Duster, hem iç mekandaki hem dış mekandaki 
yenilikleriyle 4x4 dünyasına ait olduğunu vurguluyor.

  Yepyeni ekipmanlar ve iyileştirilmiş özellikler; üstelik 
hepsi Dacia fiyatlarıyla Multimedya, Yeni Dacia Duster’da 
iki seçenek halinde sunuluyor.
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HYUNDAI PİLOTLARI SEZONA HAZIR
Uzun bir aradan sonra, 2014 sezonuyla birlikte tekrar ralli parkurlarına geri dönecek olan Hyundai, önümüzdeki sezonun takımını ve 
pilotlarını tanıttı. 2014’te Hyundai Shell World Rally Team adıyla FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışacak olan Hyundai, Türkiye’de 
üretilen i20 modeli üstüne geliştirilen i20 WRC ile şampiyonaya büyük heyecan getirecek. Gövde gösterisi niteliği taşıyan yarışlarda en 
iyi dereceleri elde etmek için var gücüyle çalışacak olan pilotlar ise en az otomobiller kadar heyecan veriyor.

AUDI Q1 2016’DA ÜRETİME GİRİYOR!   
Audi, yeni kompakt SUV modeli Q1’i, 2016 yılından itibaren üreteceğini açıkladı. Q Ailesi’nin en yeni üyesinin Almanya’daki Ingolstadt 
Fabrikası’nda üretileceğini söyleyen Audi Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, “Q1 büyüme stratejimizin çok önemli unsuru olacak.” diye 
konuştu. Ingolstadt’ta üretilecek Q1 ile Audi, hali hazırda sunduğu 49 model sayısını, 2020 yılına kadar 60’a çıkarmayı hedefliyor. Audi Q 
Ailesi’nin Türkiye’de Q3, Q5 ve Q7 modelleri satışa sunuluyor. 

EN İYİ AİLE OTOMOBİLİ 
SEAT LEON ST
SEAT’ın başarılı model ailesi Leon, pazara sunulduğu günden bu yana ödül 
toplamaya devam ediyor. Ailenin üçüncü üyesi Leon ST, Car and Driver ve 
Crecer Feliz dergilerinin okuyucuları tarafından ‘2014 yılının en iyi aile 
otomobili’ seçildi. SEAT bu ödülü 2012 yılında da Alhambra modeliyle 
almıştı. Tarihinde ilk kez üç gövde stiliyle; 5 kapı, 3 kapı SC ve geçtiğimiz 
günlerde tanıtılan aile versiyonu ST ile pazara sunulan Leon ailesi, 
İspanya’da ve Avrupa’da ödül toplamaya devam ediyor. 
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INFINITI Q50’YE 
BEŞ YILDIZ 
Infiniti’nin yeni sportif sedanı Q50, Euro NCAP* 
güvenlik testlerinden beş yıldız aldı. Farklı darbe ve 
güvenlik testleriyle sınanan yeni Q50, üstün tekno-
lojik donanımı sayesinde çarpışma durumunda 
sürücü ve yayaları maksimum oranda koruduğunu 
ispatladı. Q50 serisi dünyada bir ilk olan kötü yol 
koşullarında direksiyonda meydana gelen sarılma ve 
çekişi ortadan kaldıran elektronik kontrollü bir sistem 
olan Direkt Adaptif Direksiyon (DAS) sistemi tekno-
lojisine sahip olmasıyla fark yaratıyor. 

BMW I3 TÜRKİYE’YE GELDİ!
BMW’nin bir alt markası olarak doğan ve doğuştan elektrikli 
sloganıyla tüm dünyada tanıtılan BMWi’nin ilk seri üretim 
modeli olan BMW i3, ülkemize geldi. Hem potansiyel kullanıcı-
lara hem de kamuoyuna BMW i markası ve BMW i3’ü şimdi-
den, daha yakından tanıtmak isteyen Borusan Otomotiv, 
Kanyon AVM önünde kurulan BMW i Teknoloji Üssü ile boy 
gösteriyor. 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten elektrik moto-
ruyla 0-100 km/s hızlamasını 7.2 sn’de tamamlayan BMW i3, 
iki farklı menzile olanak sağlayan teknolojik alt yapısıyla da ön 
plana çıkıyor.

CITROËN C4 PICASSO’YA ÖDÜL
38’incisi düzenlenen Avrupa Altın Direksiyon 2013 yarışmasında MPV 
kategorisinde Citroën C4 Picasso Altın Direksiyon ödülünü kazandı. 
Türkiye’de ise Auto Show Dergisi tarafından organize edilen yarışmada 
Citroën C4 Picasso Türk okurların da tercihlerinde ilk sırayı aldı. Citroën C4 
Picasso Altın Direksiyon Yarışması’nda segmentinde Avrupa’da ve 
Türkiye’de birincilik alan tek model oldu. 
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8 URÜN
TEKNOLOJİ HARİKASI 

Çağımız teknoloji çağı. Her geçen gün yeni bir ürün piyasaya sunuluyor. 
Bu ürünlerin birçoğu da çıkışının ardından piyasadan siliniyor ya da çok 
tutup yok satıyor. İşte bu süreçte en ilginç ürünleri derledik.

NOKİA’DAN LUMİA 520
Windows Phone 8 ile çalışan Nokia Lumia 520, özel dijital lensler, 1GHz çift çekirdekli 
işlemci ve dokunmatik ekrana sahip. Nokia Lumia 520’nin 4 inçlik dokunmatik ekranı 
hassas olarak tasarlandığı için eldivenle bile kullanabiliyorsunuz. Windows Phone 8, tele-
fonunuzu ve bilgisayarınızı senkronize edebilmeniz için size Microsoft SkyDrive’da 7GB 
depolama alanı sunuyor. Önceden yüklü Outlook, Word, Excel ve PowerPoint ile ofisinizi 
mobil hale getirebilirsiniz. 5 MP kamerası olan Nokia Lumia 520, özel dahili dijital lensle 
sunuluyor. Akıllı Çekim’i kullanarak tek tıkla birçok fotoğraf çekebiliyorsunuz.

BİLEKLİKLE ŞARJ
Akıllı telefonlardan şarj konusu neredeyse herkesin ortak şikayeti 
oluyor. Bu nedenle şarj konusuna hitap eden ürünlerin sayısı oldukça 
fazla. Bu konuda şarjlı kılıf, yedek batarya gibi çözümler bulunuyor. 
Ama klasik olarak telefonun kablosunu yanından taşıyan ve gittiği 
yerde şarja bağlayan kullanıcılar hala çoğunlukta. Yaratıcı projeler için 
bir fon platformu olan Kickstarter’da başlatılan Wrist Charge isimli bir 
proje, bu konuda yeni bir çözüm sunuyor. Wrist Charge, ara bağlantı 
kablosu olabilen bir bileklik. iPhone ve Android platformları için tasar-
lanan bu aparat, esnek yapısıyla katlanarak bileklik haline geliyor. Hem 
eski iPhone’ları, hem yeni lightning bağlantısını hem de micro USB’yi 
destekleyen çeşitleri var.

TOSHİBA’DAN 
YENİ 
DOKUNMATİK  
BİLGİSAYARLAR
Toshiba, Satellite U ve M serisi dizüstü bilgi-
sayarlarını duyurdu. Bu yeni dokunmatik 
ekranlı cihazlardan ilki olan Satellite U50t, 
Windows 8 işletim sistemine ve 15,6 inç’lik 
ekrana sahip. Intel HD Graphics 4400,1TB 
sabit disk ve 16 GB RAM’İ de bulunuyor. 
Ayrıca, 2,3 kilogram ağırlığındaki bilgisayar, 
377,5 x 249,5 x 21,3 boyutlara sahip. 

01

02

03
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F1 OYUNU
Formula severlerin merakla beklediği F1 oyunu satışa çıktı. Ünlü For-
mula 1 yarış oyunlarından olan F1, 2013 sezonuna ait bütün arabalara, 
pilotlara ve yarış pistlerine sahip olacak. ‘F12013’ ve ‘F12013: Classic 
Edition’ olmak üzere iki farklı versiyon şeklinde satışa sunuluyor. 
Seriye bu yapımla dahil olacak F1 Classics isimli yeni bir mod sayesin-
de, oyuncular ikonik yarış pistlerinde, F1 tarihinin efsane isimleriyle 
yarışma şansına da sahip olacak.

SİVRİSİNEKLERDEN 
KORUYAN BANT
Grey Frandsen, Dr. Michelle Brown ve Torrey Taya-
nak tarafından geliştirilen teknolojik bant sayesin-
de, sıcak günlerde sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. 
The Kite ismiyle ortaya çıkan bu bandı kıyafetinize 
yapıştırıyorsunuz ve 48 saat boyunca sivrisi-
nekler size yaklaşmıyor. Bu ürünün özelliği, 
piyasadaki rakiplerine göre herhangi bir 
kimyasal madde kullanmaması olarak 
gösteriliyor. Indigogo’da gereken 
bağış miktarını toplayan bu projenin, 
dağıtımının yaygınlaşması bekleniyor.

TEZGAHTA 
KABLOSUZ ŞARJ
Teknolojiyle birlikte gelişen akıllı telefonla-
rın şarj sorunu kullanıcıların yakındığı 
konular arasında bulunuyor. DuPont ino-
vasyon ekibi ve Power Matters Alliance’ın 
(PMA) geliştirdiği mutfak tezgahı, akıllı 
telefon ve tabletleri kablosuz şarj etmenizi 
sağlıyor. DuPont Corian adı verilen bu yeni 
teknolojide telefonunuzu tezgahın üzerine 
koyduğunuzda şarj etme işlemi başlıyor. 
Sentetik granit yüzeyli bu tezgahların 
mutfaklarda, toplantı odalarında ve hasta-
nelerde kullanılması düşünülüyor.

KÜÇÜK BİR TV EĞLENCESİ
Google’ın tanıttığı Chromecast adlı 35 dolarlık aygıt, TV’nin HDMI 
portuna takılıyor ve internet üzerinden video oynatımına izin veriyor. 
USB portu üzerinden şarj edilebilen Chromecast, evdeki Wi-Fi şebe-
kesine bağlanıyor. PC, tablet veya akıllı telefon kaynaklı herhangi bir 
videoyu veya web sayfasını TV’de göstermeye olanak sağlıyor. Chro-
me, Windows, Mac, Android, iPad ve iPhone ile uyumlu şekilde işliyor. 
Chromecast sayesinde, örneğin bir cihaz üzerinde oynatılan YouTube 
videosunu tek bir tıklamayla TV’de izleyebilirsiniz.

04

06

08

07

05

KATLANABİLİR MOUSE:
Spire’ın duyurduğu yeni Galex 24G mouse modelleri farklı bir tasarı-
ma sahip. Katlanarak çok daha küçük bir hale geliyor ve taşıması 
daha da kolaylaşıyor. Konfordan da ödün vermeyen Galex 24G, cam 
hariç her yüzeyde çalışabilmesiyle de özellikle dizüstü bilgisayar 
kullanıcılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Akıllı Zoomin ve Zoom-
out fonksiyonları, düşey ve yatay kaydırma özelliği, cam hariç her 
yüzeyde çalışabilme, Windows 98 ve üzeri tüm Windows modelleriy-
le uyumluluk gibi özelliklere sahip. 
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YETİŞKİNLERİN YÜZDE 25’İ HAYATININ BİR DÖNEMİNDE MUTLAKA BOYUN AĞRISI 
ÇEKİYOR. BU AĞRILARLA BAŞ EDEBİLMEK İÇİN UZMANLAR ÇEŞİTLİ ÇÖZÜM 

YOLLARI ÖNERİYOR. 

BOYNUMUZ NEDEN AĞRIR?

haber »

Bilgisayar karşısında ve masada, araba kullanırken, 
kitap okurken yanlış oturma gibi birçok sebeple boy-
numuz ağrır. Yetişkinlerin yüzde 25’i hayatının bir 

döneminde mutlaka boyun ağrısı çeker. Günlük yaşamı-
mızı olumsuz etkileyen, iş motivasyonumuzu düşüren bu 
ağrıları la baş edebilmek için uzmanlar çeşitli çözüm yolları 
öneriyor. 
Dr. Fizyoterapist Gamze Şenbursa, çok ağrılı ve sinir bozu-
cu sağlık sorununun nedenlerini, kas gerilimi (boynu sabit 
pozisyonlarda uzun süre tutmaktan kaynaklanır), Wiplash 
yaralanması ( omurga kırığı veya kan damarlarında yara-
lanma), Osteoartrit, Omurgalar arasındaki fıtıklaşma, Fib-
romiyalji olarak sıralıyor. Şenbursa tedavi yolları hakkında 
şu önerilerde bulunuyor:

BOYUN AĞRISINI ARTTIRAN SEBEPLER
“Bilgisayar karşısında ve masada, araba kullanırken, kitap 
okurken yanlış oturmak, evde veya iş yerinde boyun kas-
larındaki gerilimi arttırmaya sebep olan stres koşulları, 
yanlış pozisyonda uyumak, boyama veya ağaç budama gibi 
yukarı bakmayı gerektirecek işleri sürekli yapmak, eklem 
ve disklerde zaman içinde oluşan değişiklikler boyun ağrı-
larını tetikler. Bunun için; ağrı kesici ilaçlar, ağrılı bölgeye 
sıcak veya soğuk uygulamalar, eklem hareketi, germe ve kas 
kuvvetlenme egzersizleri, ağrılı bölgeye yapılan hafif masa 
j(sert olmamasına dikkat edilmeli), eklem hareketi, kas ve 
yumuşak dokularda etkili manuel teknikler, boyun desteği 
olan yastıklar kullanılabilir.”

BUNLARI YAPIN
• Düzgün postür veya vücut pozisyonlarını kullanın. Omur-

ganın konforu için kafa, boyun ve belin uygun dizilimde 
olması önemlidir. 

• Düzenli egzersiz yapın.
• İyi bir yatak ve gece boyunca boynunuzu destekleyen bir 

yastık seçin.
• Düzenli yürüyüş yapın.
• Dik oturun ve yürüyün.
• Boynunuzu uzun süre aynı pozisyonda tutmaktansa TV iz-

lerken, bilgisayarda çalışırken kısa molalar verin.
• Ağır kilolar taşırken veya jogging yaparken öne eğik dur-

maktan kaçının. 
• Çok yumuşak koltuk veya yatak kullanmayın.
• Boynunuzu destekleyecek şekilde sırtüstü yatmaya çalışın.

BUNLARI YAPMAYIN
• Eğer boyun ağrınız akutsa yüksek şiddetli egzersizler veya 

koşu yapmayın.
• Başınızda veya boynunuzda ağır kilolar taşımayın.
• İki yada dört tekerlekli araç kullanırken kötü yollar kullan-

maktan kaçının.
• Uzun süre molasız araç kullanmayın.
• Kulağınız ile boynunuz arasına telefonu sıkıştırıp uzun süre 

telefon görüşmesi yapma alışkanlığından kaçının. 
• Başınız ve omzunuz arasına birkaç yastık koyup uyumayın.
• Etrafınızda dönerken boyun ve başınız ile dönmek yerine 

bütün vücudunuz ile dönün.
• Akut ağrı yaşıyor iseniz manipülasyon yaptırmayın.
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Bel desteği olmadan veya tek bir pozisyonda 30 dakikadan 
daha fazla oturmayın.
Sandalyede otururken ayaklarınız yerle düz bir şekilde temas 
etsin.
Beliniz ile sandalye arasına rulo bir havlu veya ufak bir yastık 
koyun.
Göğsünüzü yukarda tutun.
Eğer sandalyenin kolçakları yok ise kollarınızı desteklemek 
için birkaç yastık koyun.

Kalçanız, omuzlarınız dik bir şekilde oturun ve yüzünüz tam 
olarak monitörün karşısında olsun.
Otururken kalçalarınızın dizlerinizden daha yüksekte olduğu 
şekilde sandalyeyi ayarlayın.
Ayaklarınız rahat bir şekilde yer ile temasta olsun.
Gözlerinizin ağrımasına müsaade etmeyin, 20 dakika 
bilgisayar karşısında oturduktan sonra 1 dakika bilgisayardan 
uzaklaşıp gözünüzü dinlendirin.

Boynunuzu bir tarafa yatırarak tilt yapmayın.
Kulaklık kullanın.

Tekrarlı uzanmalardan ve uzun süre yukarıya bakmaktan 
kaçının.
Bir yere uzanırken, malzemelere mümkün olduğunca yakın 
durun.
Boyunuzdan daha yüksek bir yere uzanmanız gerekiyorsa 
mutlaka bir yükselti kullanın.
Bir yere uzanırken karın kaslarınızı kasın.
Yukarı bakarken başınızı değil gözlerinizi kullanın.

NASIL OTURMALIYIZ?

BİLGİSAYAR KULLANIMI

TELEFON KULLANIMI

UZANIRKEN DİKKAT EDİN

BOYNUNUZU 
UZUN 
SÜRE AYNI 
POZİSYONDA 
TUTMAKTANSA 
TV İZLERKEN, 
BİLGİSAYARDA 
ÇALIŞIRKEN 
KISA MOLALAR 
VERİN.
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Mobil operatör Avea, Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) ile 8 
senedir yürüttüğü ‘Özümüzle Üretiyoruz Projesi’ kap-
samında 3 bin 201 engelliyi istihdama kattı. Projenin bul-

gularına göre 3 bin 201 engelli adayın yüzde 45’i Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketinde görev aldı. 650 engelli kadın da 
şirketlerin bünyesine dâhil oldu.

HER 3 ENGELLİDEN BİRİNİ BEYAZ 
YAKALI TEŞKİL ETTİ 
Engelli bireylerin yüzde 30’u beyaz yakalı iken, yüzde 20’si 
mağazalarda çalıştı. Bireylerin görev aldığı diğer sektörler 
de 500 eleman ile bankacılık ve sigortacılık, 412 eleman ile 
yeme-içme sektörü, 294’er eleman ile temizlik ve sanayi; 
220 elemanla tekstil sektörü olarak sıralandı. ‘Özümüzle 
Üretiyoruz Projesi’ ile istihdam edilen engelli bireyler ara-
sında 650’ye yakın kadın olduğu vurgulandı. Avea Genel 
Müdürü Erkan Akdemir konu ile ilgili şunları ifade etti: “Avea 
olarak, sosyal sorumluluk anlayışımızın temelinde topluma 
değer katmak yatıyor. Bu kapsamda toplumsal sorunlara 
kalıcı çareler aradığımız uzun vadeli sosyal sorumluluk proje-
lerinde yer alıyoruz. FEV ile el ele vererek hayata geçirdiğimiz 
‘Özümüzle Üretiyoruz Projesi’ de bunlardan biri. Projemizle 
engellilerimizin kendi kendilerine yetebilen, sosyal ve eko-
nomik hayata katılan, üreten bireyler haline gelmelerine 
yardımcı olurken; aileleri için de yeni bir gelir kapısı yaratmış 
olduk. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre engelli bireylerin 
istihdamdan dışlanmasının bir ülkeye maliyeti, milli gelirin 
yüzde 3 ile 7’si kadar. Engellilerine yönelik yapılan araştır-
malar istihdamda olan engelli adaylarının aileleri ortalama 
6 bireyden oluştuğunu işaret ediyor. Bu da Avea’nın FEV 
ile hayata geçirdiği projenin 19 bini aşkın bireyin hayatını 
değiştirerek umut olduğunu ortaya koyuyor. Artık engel-
lilerin istihdamı konusunda ayrı kesimleri kapsayan tüm 
faaliyetlerde güç birliği içinde olmaya devam edeceğiz. Bu 
proje ile engellilerimizin yanı sıra ülke ekonomisine katkı, top-

AVEA, 3 BİN 201 
ENGELLİYİ 
İSTİHDAMA KATTI
AVEA, ‘ÖZÜMÜZLE ÜRETİYORUZ PROJESİ’ 
KAPSAMINDA 3 BİN 201 ENGELLİYİ 
İSTİHDAMA KATTI. 3 BİN 201 ENGELLİ 
ADAYIN YÜZDE 45’İ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
500 ŞİRKETİNDE GÖREV ALDI.

lumsal hayatımıza ise değer yaratıyoruz.” FEV Başkanı Doç. 
Dr. Kahraman Emmioğlu ise engellilerin kariyer hayatının 
toplumsal hayata katılmalarının anayasal hakları olduğunu 
belirtirken, “Bin 434 engellinin Türkiye’nin en büyük 500 şir-
ketlerine girmeleri mutluluk verici. Engelli bireyleri ekonomik 
hayattan mahrum bırakarak, onların birikiminden de toplumu 
mahrum etmiş olduğumuz hakikatini bu proje ile bir defa 
daha görmüş olduk.” dedi.

ERKAN AKDEMİR: “AVEA OLARAK, 
SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞIMIZIN 
TEMELİNDE TOPLUMA DEĞER 
KATMAK YATIYOR.”
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Yeni yılda, çeşitli vergi ve harçlar ile cezalar, yeni-
den değerleme oranı olan yüzde 3,93 artacak. 1-3 yaş 
grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e 

kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar 
vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 
1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi 827 
liradan 860 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 
cm3’ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak. 
Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 
lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 14,49 lira olarak 
uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık 
pasaport harcı, yeni yılda 135,20 liradan 140,51 liraya çıkacak. 
B sınıfı sürücü belgesi harcı 346,71 lira olacak.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 166 liradan 172 liraya yüksele-
cek. Ayrıca alkollü araç kullananlar yeni yılda ilk yakalamada 
727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek. 
Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 172 lira, yüzde 
30’dan fazla aşan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorun-
da kalacaklar. 

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN 
CEZASI 166 LİRADAN 172 
LİRAYA YÜKSELECEK. 
ALKOLLÜ ARAÇ 
KULLANANLAR YENİ 
YILDA İLK YAKALAMADA 
727 LİRA, İKİNCİ 
YAKALAMADA İSE 911 
LİRA ÖDEYECEK. 

YENİ YILIN YENİ VERGİLERİ BELLİ OLDU
1-3 YAŞ GRUBUNDA YER ALAN VE MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1300 CM3’E 
KADAR OLAN OTOMOBİLLERİN HALEN 517 LİRA OLAN MOTORLU 
TAŞITLAR VERGİSİ, YILBAŞINDA 537 LİRAYA ÇIKACAK.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ: 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............1300 cm3 ve aşağısı .................517. 537 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............1301‐1600 cm3 arası ...............827. 860 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............1601‐1800 cm3 arası ...............1.457 1.514 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............1801‐2000 cm3 arası ...............2.295 2.385 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............2001‐2500 cm3 arası ...............3.443 3.578 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............2501‐3000 cm3 arası ...............4.799 4.987 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............3001‐3500 cm3 arası ...............7.308 7.595 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............3501‐4000 cm3 arası ...............11.489 11.940 
Otomobil, arazi taşıtı (1‐3 yaş) ..............4001 cm3 ve üstü ......................18.803 19.541 
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Vodafone, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin fiber altyapı 
ihalelerini kazandı. Türkiye’yi kuzeyden güneye, doğudan 
batıya saran ek fiber optik hat yatırımı dâhil 300 milyon 

TL altyapı yatırım bedeline sahip olacak proje, Vodafone’un 
Türkiye’deki fiber optik altyapısını 2,5 katına çıkaracak.
Mevcut 1 milyon kilometreyi aşan Vodafone global fiber 
şebekesine entegre olacak ağ sayesinde Türkiye, Avrupa’dan 
Hindistan’a ulaşan ses ve veri ağının köprüsü olma görevini 
üstlenecek. Türkiye’nin kuzeyinden güneyine, doğusundan 
batısına uzanan büyük fiber optik ağ yatırımı için ihale 
bedeli dahil 300 milyon TL altyapı yatırım bedeli öngören 
Vodafone’un TEİAŞ’tan kullanım hakkını aldığı fiber ağ, ilk 
etapta 3x100 Gbps’lik kapasite sunacak. Ek yatırımlarla 
yeni kurulacak fiber optik ağla birlikte maksimum kapasite 
80x100 Gbps’ye erişecek. Vodafone Türkiye’nin santral ve 
transmisyon toplama merkezlerinin TEİAŞ’ın hatlarına bağ-
lanması ile toplamda 2,5 katına çıkacak  fiber ağı, Vodafone 
Grubu’nun tüm dünyadaki 1 milyon kilometreyi aşan fiber 
ağıyla da entegre olacak. Şirketin transmisyon altyapısını 
güçlendirecek proje ile Türkiye’nin Avrupa’dan Asya’ya fiber 
köprü olması amaçlanıyor.

300 MİLYON TL’LİK ANLAŞMAYA İMZA ATTI
VODAFONE SAYESİNDE TÜRKİYE, AVRUPA’DAN HİNDİSTAN’A ULAŞAN SES VE VERİ 

AĞININ KÖPRÜSÜ OLMA GÖREVİNİ ÜSTLENECEK.

VODAFONE, TÜRKİYE’NİN HER YANINA 
UZANAN FİBER OPTİK AĞ YATIRIMI 
İÇİN 300 MİLYON TL ALTYAPI YATIRIM 
BEDELİ ÖNGÖRÜYOR. 
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VODAFONE, ‘SMART TAB’ SERİSİNE 
ÜÇÜNCÜ MODELLE DEVAM EDİYOR
Vodafone Smart Tab III tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Vo-
dafone markasıyla lanse edilen üçüncü tablet serisi, Lenovo 
tarafından üretiliyor ve 7 ve 10 inçlik iki boyutta sunuluyor. 
Tabletler, 4 çekirdekli işlemci, Android 4.2.2 işletim sistemi 
özellikleri bulunuyor. Vodafone Smart Tab III 10 inç ise içinde 
yüklü gelen 120 lira değerindeki zengin içerikli uygula-malar-
la da dikkat çekiyor. Vodafone Mobil TV en çok dikkat çeken 
hediye uygulama olurken, tabletin içindeki ücretsiz e-gazete, 
kitap ve oyun uygulamaları da bulunuyor. Vodafone Smart 
Tab III 10 inç tablet, aylık 1 GB Süper İnterneti ile beraber 24 ay 
kontratlı olarak ayda 55 lira, Vodafone Smart Tab III 7 inç tablet 
ise 1 GB Süper İnterneti ile beraber 24 ay kontratlı olarak ayda 
45 liradan sunuluyor.
Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, bilgiye her 
an her yerden erişimi kolaylaştırmak adına, Vodafone Türkiye 
olarak ‘Süper İnternetli’ akıllı cihaz portföylerini zenginleş-
tirdiklerini ifade etti. Uysal, “Vodafone Smart Tab III tabletler 
Aralık ayından itibaren yüksek performansları ve uygun fiyat 
teklifleri ile Vodafone Cep Merkezleri’nde müşterilerimizle bu-
luşuyor.” dedi. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Turkcell, işbir-
liği ile Türkiye’nin en kapsamlı online futbol oyununu 
futbolseverlere sunuyor. Katılımcılar, Spor Toto Süper 

Lig’den istedikleri futbolcuyu seçerek kurdukları takımlarla 
yarışacak. Süper11’e katılmak isteyen futbolseverler, http://
super11.tff.org adresine girerek amatör ya da SUPER11 yazıp 
4545’e göndererek profesyonel üye olup her hafta birbi-
rinden değerli hediyeler kazanacak. Türkiye’nin iletişim ve 
teknoloji şirketi Turkcell, Türkiye Futbol Federasyonu ile bir-
likte Süper11 online oyununu futbolseverlere kazandırıyor. 
Turkcell’in altyapı ve teknoloji desteğiyle gerçekleştirilen 
projede, katılımcılar her hafta kurdukları takımlarla kıyasıya 
mücadele ederken, futbol bilgilerini de konuşturacak. 

İLK ÜÇE GİREN 
KATILIMCILAR İMZALI 
MİLLİ TAKIM FORMASI 
KAZANACAK. 250 
MB İNTERNET DE İLK 
100’DE YER ALAN 
TURKCELL’LİLERİN 
OLACAK.

TFF İLE TURKCELL 
SÜPER11 FANTEZİ 
FUTBOL OYUNUNU 
KURDU
TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ 
ŞİRKETİ TURKCELL, TÜRKİYE FUTBOL 
FEDERASYONU İLE BİRLİKTE SÜPER11 
ONLİNE OYUNUNU FUTBOLSEVERLERE 
KAZANDIRIYOR.

SÜPER 11 NASIL OYNANACAK?
İki ayrı üyeliğin bulunduğu Süper11’de, tüm futbolseverler 
amatör üyelikten ücretsiz faydalanabilecek takım kurup lige 
katılabilecek. Sadece Turkcell abonelerinin sahip olabileceği 
profesyonel üyelikte ise futbolseverler, haftalık 2TL karşı-
lığında oyunun ayrıcalıklı özelliklerinden yararlanırken cep 
telefonları üzerinden de Süper 11’i oynayabilecek. Bu arada 
profesyonel üyeler, amatör üyelerden farklı olarak birçok 
farklılığa sahip olacak. Amatör üyelerin kullanacağı üç sistem 
(4-4-2, 3-5-2, 5-4-1) dışında profesyonel üyeler, on farklı 
sistem ile oynama şansı elde edecek. Ayrıca amatör üyeler 
oyuna başlarken bütçeleri 60.000 TL bütçesi olurken, pro-
fesyonel üyeler 75.000 TL ile oyuna başlayacak. Profesyonel 
oyuncular ayrıca her mevki için (kaleci hariç) birer yedek 
oyuncu bulundurabilecek. Yardımcı antrenör özelliğiyle de 
maçlar öncesinde takımını güncelleme şansı bulamayan pro-
fesyonel üyelerin adına haftanın sakat ve cezalı oyuncuları 
dikkate alınarak takımları kurulacak.Süper11’de oluşturulan 
kadrolar, kaleci sabit olmak kaydıyla formasyon seçenek-
lerinden biri kullanılarak yapılacak. Süper 11’de profesyonel 
kullanıcılar haftalık olarak takımlarından topladığı puanlarla, 
lig kurabilecek veya kurdukları liglere arkadaşlarını davet 
edebilecek.

FUTBOLSEVERLER KAZANACAK
Süper11’de her hafta genel klasmanda ilk üçe giren katılımcı-
lar imzalı milli takım forması kazanırken, 250 MB internet de 
ilk 100’de yer alan Turkcell’li futbolseverlerin olacak. Sezon 
sonunda ise en başarılı kadroyu kuranlar arasında yapılacak 
çekilişle Mercedes A180 ve 10 Turkcell T40 sahiplerini bulacak. 
Ayrıca sezon sonu genel klasmanda ilk üçte yer alan kullanı-
cılar, Milli Takım futbolcularıyla tanışma fırsatı yakalayacak. 
Süper11’e katılmak isteyen futbolseverler http://super11.tff.
org adresinden kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
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