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HIZLI TREN SEKTÖRLERE 
KATKISINI SÜRDÜRÜYOR
TEMMUZ AYINDA ANKARA-İSTANBUL 
ARASINDA SEFERLERİNE BAŞLAYAN YHT, 
ANKARA’DAN ESKİŞEHİR’E, BİLECİK’TEN 
İSTANBUL’A KADAR GEÇTİĞİ BÖLGELERDE 
GAYRİMENKUL PİYASASINI 
HAREKETLENDİRDİ.

Türkiye ilk kez 13 Mart 2009 tarihinde Ankara-
Eskişehir hattının açılmasıyla Yüksek Hızlı Trenle 
(YHT) tanıştı. 2009’un ardından Ankara-Konya 
ve geçtiğimiz temmuz ayında da Ankara-İstanbul 
seferleri devreye alındı. Yazılması basit olsa da bin 
bir güçlük ve emekle tamamlanan bu hatların birçok 
sektöre katkısı oldu. Vatandaşların hayatlarına hızlı, 
konforlu, ucuz seyahat imkânı şeklinde yansıyan hızlı 
trenin etkilediği sektörlerin başında ise gayrimenkul 
yer aldı. 
Kapak haberimizde detaylarını göreceğiniz şekilde; 
temmuz ayında Ankara-İstanbul arasında seferlerine 
başlayan YHT, Ankara’dan Eskişehir’e, Bilecik’ten 
İstanbul’a kadar geçtiği bölgelerde gayrimenkul 
piyasasını hareketlendirdi. Özellikle İstanbul’da başta 
Pendik, Kurtköy gibi semtlerde gayrimenkul fiyatları 
YHT projesinin başladığı 2009 yılından bu yana yüzde 
50’lere varan oranda arttı. YHT’in geçtiği yerleşim 
bölgelerinin yanı sıra bu bölgelere yakın bölgelerde 
de gayrimenkul ve arazi fiyatlarında en az yüzde 
10’lar seviyesinde artış yaşandığına dikkat çekiliyor. 
Tren seferlerinin başlamasının ardından ulaşımı 
kolaylaşan bu bölgelerde fiyat artışının önümüzdeki 
dönemde de devam edebileceği vurgulanıyor. Uzman 
görüşleri ile desteklenen kapak haberimizde YHT-
gayrimenkul ilişkisini kapak haberimizde ayrıntıları 
ile inceleyebilirsiniz. 
Kapak haberimiz dışında Bağlantı Noktası bu ay 
da sektördeki gelişmeleri sayfalarına taşıyor. Son 
gelişmelerin yanı sıra birbirinden renkli araştırma 
dosyaları da seyahatlerinize eşlik edecek.  
Bir sonraki sayımızda görüşmek ümidi ile… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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GAYRİMENKULE  ‘HIZLI TREN’ DOPİNGİ
Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan Yüksek Hızlı Tren, 
güzergâhındaki gayrimenkullerin değer artışını da hızlandırıyor. 
Ankara’dan İstanbul’a Eskişehir’den Konya’ya kadar birçok şehrin 
gayrimenkul piyasası ‘hızlı tren’ ile hareketlendi.

RTÜK’TEN 
TELEVİZYONLARA 

‘SES AYARI’
Reklamlar sırasında veya 

program tanıtım sırasında ses 
seviyelerini yükselten yayıncı 

kuruluşlara, ‘ses seviyesi 
standardı’ zorunluluğu getirildi.
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VODAFONE 
REKLAMLARININ 
ÜNLÜLERİ
Vodafone 
reklamlarında, uçan 
adam Şafak Sezer’den 
Vodafone RED’li Fik-
Red Kuşkan’a, akıllı 
kapsama alanını test 
ettiren Ümit Erdim’den, 
hiçbir yerde olmayan 
görüntülerinin 
yayınladığı Behzat Ç.’ye 
kadar birçok renkli ismi 
ağırladı.

UÇAK 
KULAĞINIZI 
AĞRITIP SİZİ 
BAROTRAVMA 
HASTASI 
YAPMASIN 
Kulak ağrısı, kulakta 
basınç hissi, işitme 
kaybı, uğultu ya da 
çınlama gibi 
şikâyetleriniz varsa 
‘barotravma’ 
olabilirsiniz.
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BİSİKLET SEVERLERE MÜJDE!
Avrupa’da Almanya, Hollanda gibi ülkelerde trafiğin ilacı olan 
bisiklet yolları Türkiye’de de yapılacak. Bu çerçevede Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı bisiklet yollarının yapımı için hazırlanan 
projelere destek verecek.

TÜRKİYE’NİN YAZ TATİLİ HARİTASI ÇIKTI!
Türkiye’de turizm alanında yükselen trendler ve değişen 
tüketici alışkanlıkları hakkında ipuçları veren yeni tatil raporu, 
kadın ve erkeklerin tatil tercihlerinden 2015 yazına dair 
öngörülere kadar ilginç detaylar da içeriyor.

Borçsuz, faizsiz alışveriş 
için Cep Nakit Kart
Vodafone Cep Merkezleri ve PTT’lerde! 
Güvenli alışveriş yapmak
Vodafone’la işte bu kadar kolay!

Vodafone

Cep Nakit, Vodafone’un PTT ve diğer çözüm ortaklarıyla beraber sunduğu Visa logolu, ön ödemeli bir karttır. Aboneler aktivasyon ve bakiye yükleme işlemlerini Vodafone Cep Merkezleri’nden ve PTT işyerlerinden 
gerçekleştirebilirler. Abonelerin, Cep Nakit Kart’ı aktive edebilmek için cep telefonlarına gelen SMS’i EVET yazarak cevaplamaları gerekmektedir. Cep Nakit Kart ile para gönderimi, Cep Lira yükleme, alışveriş ve para çekme 
işlemleri gerçekleştirilebilir. Para çekme işlemleri PTTmatiklerden ve diğer ATM’lerden gerçekleştirilir. Para gönderimi, Cep Lira yükleme, sorgulama ve kart iptal işlemleri 4848 Ücretsiz Cep Nakit Hattı’ndan gerçekleştirilir. 
Cep Nakit Kart ücreti 5 TL’dir. 15 yaşın üzerindekilere verilir. Cep Nakit Kart’ın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda kart bedeli iade edilmeyecek olup, alınacak yeni karttan da 5 TL kart ücreti alınacaktır. Bir 
GSM numarası üstüne en fazla 3 kart alınır. Cep Nakit Kart’a 35 TL altı günlük ilk 3 para gönderimi ücretsizdir. Diğer tüm para gönderimleri için işlem ücreti 2,5 TL’dir. Cep Nakit Kart bakiyesi PTTmatiklerden ücretsiz olarak 
çekilebilir. Diğer ATM’lerinden 5 TL sabit ücret ve çekilen tutarın %1’i işlem ücreti olarak tahsil edilir. Hareket sorgulama 1 SMS olarak ücretlendirilir. Bakiye sorgulama 4848 üzerinden ücretsiz olup diğer banka ATM’lerinden 
1 TL olarak ücretlendirilir. Cep Nakit Kart’tan yapılan diğer tüm işlemler ücretsizdir. İşlem ücreti alınan para gönderimlerinde gönderim tutarı kadar Vodafone içi dakika abonelerin hattına tanımlanır. Hediye dakikalar  
1 hafta geçerlidir. Cep Nakit Kart aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra Cep Nakit Kart’a yapılacak ilk 5 TL ve üstü bakiye yükleme işlemi karşılığında 250 dk Vodafone yönüne 1 hafta geçerli hediye dakika kazanılır. 
Cep Nakit Kart’la bir yıl içerisinde en fazla 2.000 TL, bir gün içerisinde en fazla 1.000 TL, tek seferde en fazla 250 TL’lik para gönderim işlemi gerçekleşebilir. Cep Nakit Kart’ta anlık en fazla 1.000 TL bakiye bulunabilir. Bir yıl 
içerisinde en fazla 5.000 TL bakiye yüklenebilir. Vodafone ve PTT’nin ürün özellikleri ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

VF Cep_Nakit_kart_215X275.indd   1 19.09.2014   11:45
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YENİ MERCEDES-
BENZ S-SERİSİ 
COUPÉ TÜRKİYE’DE
İddialı tasarımı, zengin 
donanımı ve zarif 
sportifliğiyle “dünyanın en 
iyi otomobili” ünvanına 
sahip S-Serisi’nin sporcu 
kardeşi yeni S-Serisi 
Coupé’nin Türkiye tanıtımı 
görkemli bir etkinlik ile 
gerçekleşti. 

40

BASKI TEKNOLOJİSİNDE ÜÇÜNCÜ BOYUT
Sadece kâğıt basabildiğimiz yazıcılar artık yerini 3 boyutlu 
olanlarına bırakıyor. Yani, bu teknoloji ile bilezik, maske, telefon kılıfı 
ve hatta organ bile basmak mümkün hale geliyor.

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK MASRAFINIZI 
‘BÖLÜŞMEYE’ NE DERSİNİZ? 
Artan benzin fiyatları insanların seyahatleri ile ilgili farklı seçenekler 
üretmesine sebep oluyor. Şehirlerarası yolculukları, aynı yöne 
giden farklı insanlarla paylaşmak bu seçeneklerden biri…  

SIRT ÇANTALARI DA TEKNOLOJİYE UYDU 
Karanlıkta parlayan, güneş enerjisiyle çalışan ve dijital eşyalarınızı 
şarj etme imkânı sunan bir sırt çantanız olsun istemez misiniz?

46

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM ZAMANI
Otomotivden hazır giyime, telekomünikasyondan spor 
endüstrisine kadar pek çok alanda inovatif adımlar atılıyor.

48

MEDYANIN AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştınması, çocukların 
mobil cihazlara doğru eğilim gösterdiğini, cep telefonu ve tabletlere 
harcadıkları zamanın giderek artmakta olduğunu ortaya koydu.
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GOOGLE MİLYONLARCA DOLAR 
DAĞITACAK
Ortaklarına ürettikleri içerik karşılığında milyonlarca dolar 
veren ABD’li teknoloji devi Google, uzun vadede bu 
miktarı daha da arttıracağını duyurdu. Video paylaşım 
sitesi Youtube’u bünyesinde bulunduran Google, siteye 
içerik sağlayan partnerlerine uzun bir süredir ödeme 
yapıyordu. Şirket, Youtube kanalı olan ve buradan siteye 
orijinal içerik sağlayan kullanıcılara önümüzdeki dönem 
daha fazla miktarda ödeme yapmaya hazırlanıyor.

YENİ İPHONE SATIŞ REKORU KIRDI
Apple’ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 
piyasaya çıktığı ilk üç günde 10 milyon adet satarak rekor kırdı. 
Şirket, 12 Eylül’de iPhone 6 ve iPhone 6 Plus için ön sipariş kabul 
etmeye başladıktan 24 saat sonra 4 milyon adet ön sipariş almış 
ve bu alanda başka bir rekorun sahibi olmuştu. Şirketin bir 
önceki akıllı telefon modelleriden iPhone 5 ilk 24 saatte sadece 2 
milyon ön sipariş almıştı.

ekim 2014 /11
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“OSMANLI KALYONLARI” PULLARI 
PTT MÜZESİ’NDE
PTT A.Ş. tarafından günümüz teknolojisine uygun ve modern 
şek i lde res tore edi lerek  22 Ek im 2013 tar ih inde aç ı l ı ş ı 
gerçekleştirilen PTT Pul Müzesi; pulculuk ve filateli alanında çeşitli 
sergilere, tanıtım programlarına ve daha başka etkinliklere ev 
sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı ile ortak gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde 
“Osmanl ı  Kalyonlar ı  ”  konulu anma pulu,  pulsever ler in 
beğenisine sunuldu. 

HACKER’LAR SİZİ DE 
İZLİYOR OLABİLİR
Çoğu kişinin sandığının aksine bilgisayar korsanları 
sadece ünlü isimleri hedef almıyor. Konuyla ilgili bir 
araştırma yapan İngiliz yetkili ler, hacker’ların on 
binlerce sıradan insana ait görüntülere ulaşabildiğini 
tespit etti. Hollywood yıldızlarının özel fotoğraflarının 
hack’lenip internete sızdırılmasının ardından yeniden 
gündeme gelen bi lgisayar korsanlar ı ,  s ı radan 
insanları sanılanın aksine daha fazla etkiliyor olabilir.

BLACKBERRY’DEN DEV ORTAKLIK
Son yıllarda rakiplerinden geri planda kaldığı için zor zamanlar 
geçiren BlackBerry, tasarımını Porsche ile ortak yürüttüğü yeni 
modeli Porsche Design P 9983’ü tanıttı. İki şirketin ortak çalışması 
olan bu yeni model, cam benzeri tuşlar ve parlak lüks dış 
kaplaması  g ib i  öze l  tasar ımıy la  ku l lan ıc ı lar ına pres t i j 
kazandıracak. Önümüzdeki ay mağazalardaki yerini alacağı 
açıklanan cihaz, BlackBerry 10 işletim sistemiyle çalışacak, 1.7 
GHz çift çekirdekli işlemci, 3 GB RAM ve 64 GB dâhili hafızaya ve 
BlackBerry telefonlara has qwerty klavyeye sahip olacak.

TÜRKSAT 4A’YA GEÇTİ, FREKANSLAR 
DEĞİŞTİ
Türksat 4A’ya geçiş yapacak televizyon ve radyo yayınlarının 
frekans değişiklikleri, gerçekleştirildi. Türksat 2A haberleşme 
uydusunun ömrü 2016’nın başında tamamlanacağından, söz 
konusu uydu üzerindeki yayınlar, Türksat 4A’ya aktarıldı. Türksat 
Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni 
frekansları otomatik olarak güncelledi. Yeni uydu alıcısı alacak 
kullanıcıların TKGS ile uyumlu uydu alıcılarını tercih etmeleri 
tavsiye ediliyor.

‘MESAJ ATACAKSAN YANDAKİ 
ŞERİDE GEÇ’
Çin’in güney batısındaki Çongçing kenti, başını cep 
telefonlarından kaldıramayan yayalar için kaldırımlarda 
özel bir şerit ayırdı. Yetkililerin bu uygulaması, Çin’de 
sosyal medya kullanıcıları tarafından alaycı bir üslupla 
eleştirildi. Ülkede bir milyar 200 milyon aktif cep telefonu 
olduğu belirtiliyor.

FACEBOOK’TAN ‘FOTOĞRAF’ ÖZÜRÜ
Norveç’in Kristiansand kentinde yaşayan 16 yaşındaki 
Embret  Henock Haldammen,  “mal formasyon” 
hastalığı nedeniyle farklı bir yüz şekline sahip. Bu 
hastalık nedeniyle yüzünün alt yarısı normalden büyük 
olan gencin prof i l indeki  fotoğraf,  Facebook’un 
müdahalesiyle hesaptan silindi. Birkaç hafta önce 
resmini profilinde paylaşan Haldammen, pazar günü 
hesabına giriş yaptığında resmin silindiğini fark etti. 
Facebook olay nedeniyle özür diledi.



ALİBABA HALKA ARZ REKORU KIRDI
Asya’nın en büyük internet alışveriş sitesi, Çin şirketi Ali 
Baba, 25 milyar dolarla halka arz rekoru kırdı. New York 
borsasında işlem gören şirketin hisseleri yüzde 38 
artınca, yüzde 15 ek satış opsiyonu uygulandı. Alibaba 
böylece 2010’da 22,1 milyar dolar halka arz değerine 
ulaşan Agricultural Bank of China’nın (Çin Tarım Bankası) 
rekorunu kırdı.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARINI TEST EDİYOR
Alman otomobil devi Audi, sürücüsüz araçlarının test amaçlı 
trafiğe çıkabilmesi için Kaliforniya yetkililerinden gerekli izinleri 
almayı başardı. Audi, sürücüsüz araçlarını test edebilmek için 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinden izin aldı. Sürücüsüz araçların 5 
yıl içinde kullanıcıların hizmetine sunulabileceğini belirten Audi 
yetkilileri, Avrupa’nın yanı sıra bu eyaletlerde de araçların on 
binlerce kilometre test sürüşü yaparak çalışmaların daha kısa 
sürede tamamlanma şansını bulacağını da ekledi.

/HABER TURU
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SAMSUNG’DAN SELFİE ODAKLI 
TELEFON
Uzun bir zamandır popülaritesini kaybetmeyen selfie 
çılgınlığı teknoloji şirketlerinin ürünlerine de yön veriyor. 
Geçtiğimiz aylarda Berlin’de Galaxy Note 4’ü görücüye 
çıkartan Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy Grand 
Prime’ın daha kaliteli selfie çekimlerine imkan sağlayacak 
b i r  ö n  k a m e r a y a  s a h i p  o l a c a ğ ı  ö n e  s ü r ü l ü y o r . 
Vietnam’dan yayın yapan “thegioididong.com” isimli 
internet sitesinde yayınlanan ve Galaxy Grand Prime’a ait 
olduğu iddia edi len fotoğraf lara göre,  yeni  c ihaz 
piyasadaki çoğu akıllı telefona oranla çok daha gelişmiş 
bir ön kameraya sahip.

/HABER TURU

RUSYA OLASI İNTERNET KRİZİNE KARŞI 
ÖNLEM ALIYOR
Rusya’da ulusal düzeyde bir internet krizi meydana gelmesi 
halinde devlet duruma el koyacak. Rus medyasında çıkan 
haberlere göre, savaş veya Arap Baharı türü bir ayaklanma, söz 
konusu “olağanüstü durumlar” arasında sayılıyor. Vedomosti 
adlı yayın organında yer alan habere göre, internet güvenliği 
konusunu ele alan Rusya Güvenlik Konseyi, Rusya’da internetin 
kesilmesi halinde destek sistem geliştirilmesini de planlıyor.

BOEING UZAYA SEFER YAPACAK
NASA ile anlaşan Boeing ve SpaceX, astronotları 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyacak. İki 
şirketin yeni bir filo geliştirmek için NASA ile yaptığı 
anlaşmaya göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca 6.8 milyar 
dolarlık bir ödenek, astronotları Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na taşıyacak kapsüllerin geliştirilmesi için 
harcanacak. Boeing, CST-100 isimli kapsülü üzerinde 
çalışırken, daha genç bir şirket olarak dikkatleri çeken 
SpaceX ise ‘Dragon’ isimli  kapsülüyle test lerini 
sürdürecek. NASA, 2017 yı l ında tamamlanması 

bek lenen ça l ışmalarda ik i  ş i rke t  i ç in 
y a p a c a ğ ı  t e s t  u ç u ş l a r ı n d a 

kapsüllerde birer astronot 
bulunduracak.

OBEZİTEYE KARŞI ‘DAHA AZ 
TELEVİZYON’ ÖNERİSİ
İngiltere’de Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü 
(NICE) giderek artan obezite sorunuyla mücadele kapsamında 
bir dizi öneri açıkladı. Önerilerin başında daha az televizyon 
seyredilmesi geliyor. Kurum hem yetişkinlerin hem de 
çocukların haftanın belli günlerinde televizyonu tamamen 
haya t la r ından ç ı kararak  hareke ts i z l iğe  b i r  çözüm 
geliştirebileceğini ifade ediyor

PİLOTLARIN YERİNİ ‘PiBot’LAR MI ALACAK?
Henüz uçakları robotlara emanet etmemiz için çok erken ancak 
Güney Koreli araştırmacılar uçuş simülatörünü başarılı bir 
şekilde kullanabilen bir robot geliştirdi. Robota pilot ve robot 
kelimesinin birleşiminden oluşan PiBot adı verildi. PiBot uçuş 
bilgilerini ve ekranda gördüğü görüntüleri harmanlayarak 
gerçek kontroller vasıtasıyla simülatörü kullanmayı becerebiliyor. 
İniş konusunda biraz daha geliştirilmesi gereken PiBot’ların 
kalkış konusunda ise insanlar kadar başarılı ve hatta bazı 
alanlarda daha bile iyi olduğu gözlemlendi.
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ZUCKERBERG’DEN LİSELİ 
GENÇLERE ÇAĞRI     
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu ve Üst 
Yöneticisi Mark Zuckerberg, daha fazla liseli genci, iyi 
maaş a lan tekn isyenlere  dönüştürmek,  hat ta 
bazılarını kendi sosyal medya şirketinde çalıştırmak 
istiyor. Redwood’da Sequoia Lisesi’ni ziyaret eden 
Facebook’un kurucusu Zuckerberg, teknolojiyi ve 
b i lg isayar lar ı  i y i  b i lmenin ,  yaşamın i le r leyen 
döneminde seçeneklere sahip olmak açısından kritik 
önem taşıyacağını  bel ir terek, okula 50 dizüstü 
bilgisayar bağışladı.



Giyilebilir teknolojiler konusu aslında çok yeni bir konu 
değil. Fakat tüketiciler, bu kategoriye yönelik ürünlerle 
yeni yeni tanışmaya başlıyor. Denetim ve danışmanlık 
şirketi EY’nin 12’ncisini yayınladığı Telekomünikasyon 

Raporu’na göre giyilebilir cihaz kullanıcılarının sayısı 
önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 8 kat artacak. Bu da 2013’te 
22 milyona ulaşan ve farklı fonksiyonları olan giyilebilir cihaz 
kullanıcı sayısının, 2018 yılında 177 milyona yükseleceği 
anlamına geliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta 
ise gelecekte sağlık ve fitness aktiviteleri için kullanılan 
değişik özelliklere sahip ürünlerin, şu anda sadece akıllı saat 
ve gözlüklerin ön planda olduğu giyilebilir cihaz pazarının 
büyümesinde lokomotif bir etki yaratacağı... EY’nin 
Telekomünikasyon Raporu, uzun vadede farklı fonksiyonların 

tek bir ürünler toplanacağı öngörüsüyle öne çıkıyor. 
Piyasanın önde gelen üreticilerinin ürün portföylerini yeniden 
değerlendirecekleri, mevcut akıllı telefon, tablet ve giyilebilir 
cihazların fiyat ve fonksiyonellik açısından bir dönüşüm 
yaşayacağı ifade ediliyor. Samsung, Sony, Apple, HTC gibi 
tüketici elektroniği devlerinin bu alanda oldukça iddialı ürünlerle 
pazardan pay almaya çalışması, bu dönüşüme örnek olarak 
gösterilebilir. Yakın gelecekte spor ve moda markalarıyla 
giyilebilir teknolojiye yönelik yeni işbirlikleri kurulması gibi 
inovatif projeler de gündeme gelmeye başlayacak. Apple, 
Google, Nike gibi markaların ürünleri gelecekte ne gibi ileri 
teknoloji ve tasarım ürünlerini hayatımıza sokacağımızın en 
önemli göstergesi… Bu bakış açısından yola çıkarak giyilebilir 
teknolojiye yönelik en inovatif örnekleri araştırdık.

/KAPAK/KAPAK [ selin akgün ]

GAYRİMENKULE 
‘

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN BİRİ OLAN 
YÜKSEK HIZLI TREN, GÜZERGÂHINDAKİ 
GAYRİMENKULLERİN DEĞER ARTIŞINI DA HIZLANDIRIYOR. 
ANKARA’DAN İSTANBUL’A ESKİŞEHİR’DEN KONYA’YA 
KADAR BİRÇOK ŞEHRİN GAYRİMENKUL PİYASASI ‘HIZLI 
TREN’ İLE HAREKETLENDİ.

KONYA  

Polatlı  

ESKİŞEHİR

Bilecik

izmit
Pendik

ANKARA

İSTANBUL

KONYA

Temmuz ayında Ankara-İstanbul arasında seferlerine başlayan Yüksek 
Hızlı Tren (YHT), Ankara’dan Eskişehir’e, Bilecik’ten İstanbul’a kadar geçtiği 
bölgelerde gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Özellikle İstanbul’da 
başta Pendik, Kurtköy gibi semtlerde gayrimenkul fiyatları YHT projesinin 

başladığı 2009 yılından bu yana yüzde 50’lere varan oranda arttı. 

/KAPAK/KAPAK
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YHT’in geçtiği yerleşim bölgelerinin yanı sıra bu bölgelere 
yakın bölgelerde de gayrimenkul ve arazi fiyatlarında en 
az yüzde 10’lar seviyesinde artış yaşandığına dikkat çekili-
yor. Tren seferlerinin başlamasının ardından ulaşımı kolay-
laşan bu bölgelerde fiyat artışının önümüzdeki dönemde de 
devam edebileceği vurgulanıyor. 
Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut 
Yazıcı, hızlı tren, Yüksek Hızlı Tren ve metro gibi ulaşım pro-
jelerinin geçtikleri bölgelerde gayrimenkul ve arazi fiyatlarını 
değerlendirdiklerine dikkat çekiyor. 
Hızlı tren seferlerinin düzenli bir şekilde yapılması ile birlikte 
fiyat artışı yaşanan bölgelerde rakamların bir miktar daha 
yukarı çıkacağına işaret eden Yazıcı şunları söylüyor: “Yüksek 
Hızlı Tren seferleri ile birlikte tren hattının geçtiği bölgelerin 
İstanbul, Ankara gibi büyük kentlere uzaklığı bir tren mesafesi 
kadar kısa olacak. Bu durum da bu bölgelerin değer kazan-
masını sağlıyor. Pamukova’dan Bilecik’e, Eskişehir’e kadar 
birçok bölge artık İstanbul’un sayfiyesi gibi olabilecek. Bu da 
bu bölgelerdeki arazi fiyatlarını yükseltiyor.”

17 İL BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Türkiye ilk kez 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir hattının 
açılmasıyla Yüksek Hızlı Trenle tanıştı. Böylece 1970’lerden beri 
yılan hikâyesine dönen YHT projeleri hayal olmaktan çıktı ve 
Türkiye Avrupa’da 6’ıncı, dünyada 8’inci YHT teknolojisine sahip 
ülke konumuna geldi. Eskişehir-Konya YHT hattı ise 23 Mart 
2013’de hizmete açıldı.
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının bu yılın temmuz 
ayında açılmasıyla birlikte işletmede olan YHT hattı uzunlu-
ğu bin 500 kilometreye yaklaştı. Hedefte ise Bilecik-Bursa, 
Ankara-İzmir, Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu ve Konya-
Karaman, Sivas-Erzincan hızlı demiryolu hatlarıyla kısa vadede 
ülke nüfusunun yarısına yakınının yaşadığı 17 il yüksek hızlı 
demiryolu ağı ile birbirine bağlanması yer alıyor. 

DEĞER ARTIŞI SÜRECEK
Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, hızlı tren projesi 
ile birlikte Ankara-Eskişehir arasındaki bölgede arsa ve gayri-
menkul fiyatlarının yer yer yüzde 50’lere varan oranda değer-
lendiğini söylüyor. Hızlı tren seferleri ile iki kentin artık tek kent 
gibi birbirine yaklaştığına dikkat çeken Çelik, “İstanbul hattının 
da devreye alınması ile birlikte gayrimenkulde değerlenme 
daha da arttı. Özellikle de hat üzerinde daha önce pek de öne 
çıkmayan birçok bölge öne çıkmaya başladı.” diyor. 

25 BİN KİLOMETRE HEDEFİ
Türkiye’de şehirlerarası ulaşımı kolaylaştıran YHT’ler hizme-
te girdiği günden itibaren vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 
Bugüne kadar YHT’lerle taşınan yolcu sayısı 15 milyonu aştı. 
3 bin 500 kilometresi yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometresi hızlı 
olmak üzere 2023 yılında toplam 25 bin kilometre demiryolu 
uzunluğuna ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütü-
lüyor. YHT’ler geçtikleri bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmalarının 
yanı sıra gayrimenkul ve arazi fiyatlarına da olumlu etki yapıyor. 
Gelecek perspektifinde de yapacağı olumlu etkinin sürmesi 
bekleniyor.

/KAPAK
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“PAMUKOVA’DAN 
BİLECİK’E, ESKİŞEHİR’E 

KADAR BİRÇOK BÖLGE 
ARTIK İSTANBUL’UN 

SAYFİYESİ GİBİ OLABİLECEK. 
BU DA BU BÖLGELERDEKİ 

ARAZİ FİYATLARINI 
YÜKSELTİYOR.”
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İLKİ 2009’DA HİZMETE GİRDİ
Türkiye, Yüksek Hızlı Tren’le ilk kez 2009 yılının mart ayında 
Ankara-Eskişehir hattının açılmasıyla tanışmış oldu. 1970’li yıl-
lardan bu yana yılan hikâyesine dönen YHT projeleri bu hattın 
devreye alınması ile hayal olmaktan çıktı. Bu yatırımlar ile Türki-
ye Avrupa’da 6’ıncı, dünyada 8’inci YHT teknolojisine sahip ülke 
konumuna geldi. 

420 KİLOMETREYE ULAŞTI
Eskişehir-Konya YHT hattı 2013 yılında hizmet vermeye 
başladı. Ankara-İstanbul YHT hattının bu yılın temmuz ayın-
da açılmasıyla birlikte işletmede olan YHT hattı uzunluğu bin 
420 kilometreye ulaştı. Türkiye’nin Demirağlarıyla örülmesi 
projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda, 3 bin 500 kilo-
metresi yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometresi hızlı olmak üzere 
2023 yılında toplam 25 bin kilometre demiryolu uzunluğuna 
ulaşma hedefi bunuyor.



/KAPAK

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel 
Maya, Türkiye’de tüm ulaşım projelerinde olduğu gibi hızlı tren 
ve yüksek hızlı tren projelerinin geçtikleri bölgelere artı değer 
katıp o bölgelerin arazi ve gayrimenkul fiyatlarını artırdıklarını 
söylüyor. İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde değerlen-
me oranlarının çok daha fazla olduğuna vurgu yapan Maya, 
“Büyük kentler ratinglerinin daha yüksek olmaları nedeniyle 
Anadolu’nun diğer kentlerine göre daha fazla değerleniyor. 
Ancak Anadolu kentlerinin de bu projelerin verdiği rüzgârla 
değerlendiklerini de belirtmeden edemeyeceğim.” şeklinde 
konuşuyor. 

EN ÇOK PENDİK VE KURTKÖY’DE ARTTI
Yüksek Hızlı Tren projesinin gayrimenkul fiyatlarına en büyük 
katkısı olumlu yöndeki artışlar oldu. Örneğin İstanbul’un mer-
kezden uzak semtlerinden olan Pendik ve Kurköy’de YHT pro-
jesinin etkisiyle gayrimenkul fiyatlarında yıllık yüzde 26 ile yüzde 
67 arasında değişen oranlarda artış yaşandı. Bu semtlerde met-
rekare fiyatları 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. 
Önümüzdeki dönemde de fiyatların artmaya devam edeceğine 
işaret ediliyor. Bu bölgelerde fiyatların bu denli artmasında geç-
mişte İstanbul’un çok dışında kalan bu bölgelerin ulaşım projeleri 
ile kentin merkezine yaklaşmasının etkili olduğu vurgulanıyor.

MESAFELER KISALIYOR
YHT projeleriyle, Ankara merkezli oluşturulan çekirdek demir-
yolu ağıyla kentler arasında günü birlik seyahatlerin yapılması 
ve kentlerin birbirlerinin banliyösü haline gelmesi hedefleni-
yor. Bu kapsamda Ankara-Sivas arasındaki 405 kilometrelik 
mesafede demiryoluyla seyahat süresini 10 saatten 2 saate, 
İstanbul-Sivas arası seyahat süresini de 5 saate düşürecek 
olan Ankara-Sivas YHT projesinin geçtiği bölgelerin gayrimen-
kul ve arazi fiyatlarına olumlu yansıdığı vurgulanıyor.

YÜZDE 40 ARTTI
Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahati 2 saat 
15 dakikaya düşürecek 105 kilometrelik Bursa-Bilecik-Ankara 
Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında ise hattın 75 kilometrelik 
Bursa-Yenişehir kesiminin altyapı inşası yapılıyor, 30 kilometrelik 
Yenişehir-Bilecik kesiminin inşasına ise bu yıl başlanacak. Bu 
çalışmalarla birlikte bu bölgelerde geçtiğimiz yıllarda arazi fiyatları 
konumuna göre son bir yılda yüzde 40’lar seviyesinde arttı.

ŞEHİRLER BULUŞUYOR
Türkiye’nin en büyük üç şehrinden ikisini buluşturacak 624 
kilometrelik Ankara-İzmir YHT projesi ise üç kesim halinde pro-
jelendirildi. Ankara (Polatlı) - Afyonkarahisar kesiminde altyapı 
yapım çalışmaları devam ediyor. Tren hattının geçtiği bölge-
lerdeki arazilerin fiyatlarında yüzde 10-15 aralığında arttığına 
işaret ediliyor. Afyonkarahisar-Uşak (Eşme) kesiminin ise bu yıl 
yapım ihalesine çıkılacak. Eşme-Salihli, Salihli-Manisa, Manisa- 
İzmir (Menemen) kesiminin proje çalışmaları devam ediyor. 
Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasında demiryolu ile 
seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek. Bu 
durumun da bölgedeki gayrimenkul ve arazi fiyatlarının yukarı 
doğru hareketlendirdiği söyleniyor.
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FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?
YHT ve hızlı tren hatlarının tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin 
17 kenti birbirine tren ile bağlanacak. Böylece bu kentler arasın-
daki ulaşım süresi kısalacak. Bu kentlerin banliyöleri de kente bir 
tren mesafesi kadar yakınlaşacakları için değer kazanıyor.

ANKARA-
SİVAS ARASINI 

10 SAATTEN 2 SAATE, 
İSTANBUL-SİVAS ARASINI 
DA 5 SAATE DÜŞÜRECEK 

OLAN ANKARA-SİVAS 
YHT PROJESİNİN GEÇTİĞİ 

BÖLGELERİN GAYRİMENKUL 
VE ARAZİ FİYATLARINA 

OLUMLU YANSIDIĞI 
VURGULANIYOR.



Reklamlar sırasında veya program tanıtım sırasında 
ses seviyelerini yükselten yayıncı kuruluşlara, ‘ses 
seviyesi standardı’na uyma zorunluluğu getirildi.

RTÜK’TEN 
TELEVİZYONLARA 

‘SES AYARI’
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Radyo ve Televizyon Yayınlarında Uygulanacak Ses 
Seviyesine İlişkin Yönerge’de belirlenen bazı maddeler 
şöyle: 

 Ticari iletişim yayınlarının ve program tanıtımlarının ses 
seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak 
zorundadır.

 Ticari iletişim yayını veya program tanıtımı başlamadan 
önce ses seviyesi yükseltilerek veya alçaltılarak izleyici 
veya dinleyici rahatsız edilmemelidir.

 Ticari iletişim yayınları ve program tanıtımları ses 
seviyesinin bu Yönergede belirlenen ses seviyesi teknik 
değerlerine uygun olması zorunludur.

 Platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları 
yayınların ses seviyelerinin, bu Yönergede belirlenen 
ses seviyesi teknik değerlerine uygun şekilde iletimini 
sağlamakla yükümlüdürler.

 Medya hizmet sağlayıcıların, ticari iletişim yayınları 
ve program tanıtımları dışındaki içyapım ve dış yapım 
dâhil tüm programlarının, bu Yönergede belirlenen ses 
seviyesi teknik değerlerine uygun olması gerekir.

/HABER

Televizyon kanallarının özellikle reklamlar 
sırasında ses seviyelerini, izleyiciden bağımsız 
bir şekilde yükseltmesi son buluyor. Konu 
ile ilgili gelen yoğun şikâyetleri değerlendiren 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), radyo ve 
televizyon yayınları için ses seviyesi standartlarını 
belirleyen yönerge yayınladı. Yönerge ile radyo 
ve televizyon kuruluşlarına, reklam, program 
tanıtımları ile diğer tüm programların ses 
seviyelerinin belirlenen teknik değerlerde olması 
zorunluluğu getirildi. 
RTÜK kanununa göre reklamların ses seviyesi diğer 
yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorunda. 
Ayrıca Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliği gereğince, reklam yayını veya program 
tanıtımı başlamadan önce ses seviyesi yükseltilerek 
veya alçaltılarak izleyici veya dinleyiciler rahatsız 
edilmemeli. Kanun ve yönetmelik hükümlerine 
rağmen çoğu zaman yayıncı kuruluşlar reklam 
kuşakları başta olmak üzere, kendi tanıtımları veya 
tercih ettikleri yayınlarda ses seviyesini yukarı 
çekebiliyor. Böylece yayın sesini belirli bir seviyeye 
ayarlayan izleyici reklam yayını geldiğinde birden 
bire yine yüksek sese maruz kalıyor. 
Ses seviyesini yükseltmeyi bir tür satış tekniği olarak 
kullanan yayıncı kuruluşlarla ilgili RTÜK’e çok sayıda 
şikâyet geldi. Şikâyetleri değerlendiren Üst Kurul, 
ses seviyesinde uluslararası standartları ve tavsiye 
dokümanlarını değerlendirerek, yayın kuruluşlarının 
ana kumanda ve devamlılık stüdyolarında gerekli 
incelemeleri yaptırdı. Belirlenen ses seviyesi teknik 
değerleri ile hazırlanan yönerge taslağı ilgili kurum 
ve kuruluşların görüşüne sunuldu. Gelen görüşler 
doğrultusunda son şekli verilen yönerge Üst Kurul 
tarafından kabul edildi. 

CEZA GELİYOR
Yönerge ile ticari iletişim yayınlarının 
ve program tanıtımlarının ses 
seviyesinin diğer yayın bölümleri ile 
aynı olması ve ticari iletişim yayınları 
ile program tanıtımları dışındaki iç ve 
dış yapımlar dâhil olmak üzere tüm 
programların yönergede belirlenen 
ses seviyesi teknik değerlerine 
uygun olması zorunluluğu getirildi. 
Ayrıca ses seviyelerinin belirlenen 
değerlere uygunluğunun Üst Kurul 
İzleme ve Değerlendirme Dairesi 
Başkanlığı tarafından takip edilmesi, 
ihlal görülmesi halinde rapor 
düzenlenmesi ve Üst Kurul tarafından 
ilgili kuruluşlara idari yaptırım 
uygulanması hükme bağlandı. 

YÖNERGEDE BELİRTİLEN SES SEVİYESİ 
TEKNİK DEĞERLERİ ŞÖYLE: 
Program ses (gürlük) seviyesi: -23 LUFS (0 LU)
Maksimum anlık (momentary) ses seviyesi: -15 LUFS (+8 LU)
Maksimum kısa süreli (short term) ses seviyesi: -20 LUFS (+3 LU)
Program ses seviyesi toleransı: +/- 2 dB
İzin verilen sesin maksimum tepe seviyesi: -1dBTP

SES SEVİYESİNİ 
YÜKSELTMEYİ BİR TÜR 
SATIŞ TEKNİĞİ OLARAK 

KULLANAN YAYINCI 
KURULUŞLARLA İLGİLİ 
RTÜK’E ÇOK SAYIDA 

ŞİKÂYET GELDİ.
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Avrupa’da Almanya, Hollanda gibi ülkelerde trafiğin ilacı olan 
bisiklet yolları Türkiye’de de yapılacak. Bu çerçevede Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı bisiklet yollarının yapımı için hazırlanan 
projelere destek verecek.

BİSİKLET SEVERLERE 

MÜJDE!

/HABER /HABER[ ela demirciler ]

Gelişmiş ülkelerde ulaşım aracı da olarak kullanılan 
bisikletler uygun altyapının bulunmayışı nedeniyle 
Türkiye’de yaygın olarak kullanılamıyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı kullanımı artırmak üzere bisiklet 

yollarını destekleme kararı aldı.
Türkiye’de İstanbul gibi büyük şehirlerde trafik sorunu 
günden güne artıyor. Avrupa’da Almanya’dan Hollanda’ya 
kadar dünyanın gelişmiş ülkelerinde bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılması ile trafik bir nebze de olsa kontrol altına 
alınmış durumda. Üstelik insanların spor yapması da bu yolla 
çok daha eğlenceli ve kolay. Ülkemizde ise büyük şehirlerde 
altyapı eksikliği nedeniyle trafikte bisiklet kullanmak tehlikeli 
sonuçlar doğurabiliyor. Ancak bisiklet severlere Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan müjdeli bir haber var. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan bisiklet yollarına destek olmak 
üzere çalışma başlattı. Avrupa’da Almanya, Hollanda gibi 
ülkelerde trafiğin ilacı olan bisiklet yolları Türkiye’de de 
yapılacak. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bisiklet 
yollarının yapımı için hazırlanan projelere destek verecek. Bu 
yolla bisiklet kullanımının özendirilmesi planlanıyor. Bu karar 
ile birlikte bisiklet yolu yapmak isteyen şehirlerde yapılacak 
çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunularak 
yapılacak değerlendirmelerin ardından bölgeye uygun çeşitli 
destekler alabilecekler. 

YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURULMALI
Almanya, Hollanda gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Bu ülkelerde bisiklet 
kullanıcılarına trafikte öncelik sağlanması ve trafik 
kazalarından korunmaları için trafik kurallarının net bir 
biçimde oluşturulması bisiklet kullanımını güvenli hale get-
irip kullanım oranının artmasını sağlıyor. Ayrıca yolların 
bisiklet kullanımını özendirecek şekilde düzenlenmesi de 
kullanımı artıran bir diğer unsur oluyor.
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İNSANLAR BİLİNÇLENİYOR
Türk halkının bisiklet kullanımı konusunda giderek 
bilinçlendiğine dikkat çekiliyor. Enerji Bakanlığı’nın geçtiğimiz 
yıl yaptığı ulusal ankette bisiklet ile ilgili sorulara katılımcıların 
yüzde 66.7’sinin ulaşım aracı olduğu yanıtını vermesi 
bilinçlenmenin arttığını ortaya koyuyor. Anket sonucuna 
göre, bisikleti çocuk oyuncağı olarak görenlerin oranı ise 
yüzde 33.3 seviyesinde kaldı. Türkiye’de bisiklet kullanımının 
artması için bisiklet yolları sayısının arttırılması gerektiğine 
dikkat çekilirken, Bakanlığın bisiklet yollarını destekleme 
kararının kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi 
gerektiğine de vurgu yapılıyor.

PARK ALANLARI DA GEREKİYOR
Bisikletliler için bisiklet yollarının yanı sıra il ve ilçelerde güvenli 
park alanları yapılması da bisiklet kullanımının desteklenmesi 

1,5 MİLYON BİSİKLET SATILIYOR
Türkiye’de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi büyükşehirlerde 
bisikletli görmek pek mümkün olmasa da sanılanın aksine 
bisiklet severlerin sayısı günden güne artıyor. Türkiye’de birçok 
insan bisiklet kullanıyor. Bisikletliler Derneği verilerine göre, 
Türkiye’de her yıl 1.5 milyon bisiklet satılıyor. Ancak bisiklet 
severler günlük yaşamlarında altyapı sorunları nedeniyle 
bisiklet kullanamıyor. Türkiye’deki bisiklet kullanımı hafta sonu 
gezilerinden ibaret... Bisikletin hafta sonu sporu olmaktan 
çıkıp bir ulaşım aracı haline getirilmesinin tek yolu da bisiklet 
yollarının yapılması… 

ÖNEMLİ BİR KARAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, güvenli bisiklet yollarının 
yapılması için hazırlanan uygun projelere her türlü desteği 
verecek. Bakanlığın bu kararının Türkiye’de bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması açısından önemli bir adım olduğuna dikkat 
çekiliyor. Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, 
bisiklet kullanımının arttırılmasının bisiklet yolları yapımıyla 
artabileceğini söylüyor. Bisiklet kullanımının artması için 
insanların rahatça bisiklet sürebilecekleri yerler olması 
gerektiğine dikkat çeken Suyabatmaz, “Bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılmasının ülke ekonomisine çok büyük katkısı 
oluyor. Ülkemizde de bisiklet kullanımı arttıkça tamamen 
ithalata dayalı olan akaryakıt tüketimi azalacak. İnsanlar spor 
yapma fırsatını yakalayacakları için sağlık giderlerinden de 
tasarruf sağlanacak.” diyor.

için yapılması gereken bir diğer çalışma olarak gösteriliyor. 
Bisikletin toplu taşıma araçları ile entegre edilmesi de Türkiye’de 
bisiklet kullanımının desteklenmesi bakımından yapılması 
gereken bir diğer çalışma oluyor. 

TRAFİĞE MERHEM OLUYOR
Türkiye’de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için İstanbul, 
İzmir, Konya gibi büyük şehirlerde bisiklet yolları yapmak üzere 
projeler geliştiriliyor. İstanbul’da Kartal, Kadıköy, Yeşilköy, Adalar 
gibi bölgelerde bisiklet yolları yapılırken, bisiklet kullanımının 
kentin geneline yayılması için de projeler geliştirileceğine işaret 
ediliyor. Özellikle İstanbullular açısından hafta sonu sporu olan 
bisiklet kullanımı Büyükada ve Heybeliada’da yaygın. Bu iki 
adada 15 bin bisiklet kullanıcısı ve 2 bin 200 adet kiralık bisiklet 
olduğu da belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bisiklet 
yollarının desteklenmesi projesi ile bisiklet kullanımının başta 
İstanbul olmak üzere İzmir, Antalya, Konya gibi Türkiye’nin önde 
gelen büyük şehirlerde özendirilip trafik sorununun azaltılması 
da planlanıyor. 

BEŞİKTAŞ’TA DA ÖZENDİRİLECEK
İstanbul’da bisiklet kullanımını destekleyen belediyelerden biri 
de Beşiktaş Belediyesi. Belediye, bu bağlamda olası kazaların 
önüne geçmek, bisikletlilerin de diğer araç sürücüleriyle 
yollan ortak kullanan bireyler olması gerektiğini anlatmak 
için ‘Bisiklet Dostu’ projesini geliştirdi. Bisiklet kullanımının 
artırılması ve bisiklet kültürünün yaygınlaşmasını 
amaçlayan ‘Bisiklet Dostu’ ile kurgulanan 
kampanya ile bisiklet kullanımı 
destekleniyor. Kampanyanın ikinci 
ayağında, Beşiktaş’ın uygun sokak 
ve caddelerine bisiklet park yerleri 
ve bisiklet yolları yapılmak üzere 
adımlar atılıyor.

KONYA BİN KM 
HEDEFLİYOR
Türkiye’de insanların yaşam 
kalitesini artırmak üzere 
bisiklet yolları yapımı ve bisiklet 
kullanımını yaygınlaştırılması için 
çalışma yapan kentlerden biri de 

TRAFİKTE YOK SAYILIYORLAR
Türkiye’de büyükşehirlerde bisiklet kullanımı her geçen 
gün artıyor. Ancak yakıt kullanılmadan insan gücüyle 
çalışan bisikletler çevre kirliliği yaratmayan, ucuz ve sağlıklı 
bir ulaşım aracı olurken, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin 
trafiğinde kullanmak oldukça güç. Çünkü bisiklet sürücüleri 
çoğu zaman motorlu taşıt sürücüleri tarafından yok 
sayılıyor. Arabadan inerken dikkatsizce açılan kapılar ned-
eniyle, trafikte motorlu araçlar tarafından sıkıştırılan 
bisikletçiler yaralanabiliyor.
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BİSİKLET KULLANIMININ FAYDALARI NELER?
• Şehir hayatı ile birlikte spor yapmaya fırsat bulamayan 

insanların spor yapıp sağlıklı yaşamalarına katkı 
sağlıyor.

• Katı yakıt tüketmeden insan gücüyle çalıştığı için çevre 
kirliliğinin azalmasında etkili.

• İnsanların kısa mesafelerde gidecekleri yerlere 
bisikletle gitmeleri büyükşehirlerin en büyük problemi 
olan trafik sorununun çözülmesine katkı sağlıyor. 

Konya. Bu amaçla Konya’da yeni yapılan tüm yollara mutlaka 
bisiklet yolu ilave edilmesi konusunda da çalışmalar yapılıyor. 

Düzenli şehirleşmesi ile Türkiye’nin en dikkat 
çeken kentlerinden biri olan Konya’da artık 

bisiklet yolu olmayan cadde yapılmadığı 
da gözleniyor. Bisiklet kullanımı 

konusunda iddialı hedeflere sahip 
olan Konya’da günümüzde 

yaklaşık 200 kilometre olan 
bisiklet yollarının 2023’e 
kadar bin kilometreye 
ulaşması da hedefleniyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
PROJE
‘Akıllı Bisiklet’ projesi 

ile Türkiye’de bisiklet 
kullanımının özendirilmesi 

konusunda önemli adımlar atan 
Konya, bu çalışması ile de birçok 

kente örnek teşkil ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 

Tahir Akyürek, Konya’da bisiklet yolları ile ilgili 
standartlar oluşturup uyguladıklarını belirterek, bu 

çerçevede Türkiye’nin ilk uygulamalarından biri olan Akıllı 
Bisiklet projesini de hayata geçirdiklerini söylüyor.
Akyürek, “Akıllı Bisiklet projesi çerçevesinde Konya’da 
500 akıllı bisikleti hizmete sunduk. Akıllı bisikletler yaz 
aylarında günde yaklaşık 10 bin kişi tarafından kullanılıyor. 
Bu sayının daha da artması mümkün.” diyor.

BİSİKLETLİLER DERNEĞİ 
VERİLERİNE GÖRE, 
TÜRKİYE’DE HER YIL 1.5 MİLYON 
BİSİKLET SATILIYOR. ANCAK BİSİKLET 
SEVERLER GÜNLÜK YAŞAMLARINDA 
ALTYAPI SORUNLARI NEDENİYLE BİSİKLET 
KULLANAMIYOR.
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BİRLİKTE BİSİKLET YOLU YAPMAK İSTEYEN ŞEHİRLERDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR, ÇEVRE 
VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA SUNULACAK. DEĞERLENDİRMELERİN ARDINDAN 

BÖLGEYE UYGUN ÇEŞİTLİ DESTEKLER VERİLECEK.



Türkiye’de turizm alanında yükselen trendler ve değişen tüketici alışkanlıkları 
hakkında ipuçları veren yeni tatil raporu, kadın ve erkeklerin tatil tercihlerinden 2015 

yazına dair öngörülere kadar ilginç detaylar içeriyor.

TÜRKİYE’NİN YAZ TATİLİ HARİTASI ÇIKTI!

Türkiye’nin 2014 yılında yaz tatili ve seyahat profilini 
hazırlandı. Raporda, özellikle yerli turist sayısındaki 
beklenmedik artış dikkat çekti. MetGlobal bünyesinde 
faaliyet gösteren tur operatörü Tatil.com, 2014 yazını 

değerlendirdiği raporda bu yılın en fazla talep gören rotaları, 
konaklama biçimleri, erken rezervasyon oranları ve aylara 
göre satış düzeyi gibi bilgilere yer verdi. Türkiye’de turizm 
alanında yükselen trendler ve değişen tüketici 
alışkanlıkları hakkında ipuçları veren rapor, 
kadın ve erkeklerin tatil tercihlerinden 
2015 yazına dair öngörülere kadar ilginç 
detaylar da içeriyor.
 
BODRUM’DAN BARSELONA’YA
Tatil.com’un derlediği verilere göre, 
Mayıs-Ağustos ayları arasında 
en çok İstanbul, Ankara ve İzmir 
gibi büyük şehirlerden tatile çıkan 
Türkler, bu yaz ortalama 1.5 kez tatil 
yaptı. Tatilcilerin yurt içinde en çok 
tercih ettiği destinasyon Bodrum iken, 
yurt dışında en çok rağbet gören yaz 
turları ve destinasyonları sırasıyla Barselona 
(İspanya), Mykonos (Yunanistan), Orta Avrupa 
ülkeleri, Moskova - St. Petersburg (Rusya), Büyük İtalya 
Turu ve Paris - Disneyland Turu oldu. Bu yazın parlayan 
yıldızları ise, yurt içinde Belek–Marmaris, yurt dışında da 
Mykonos–Yunanistan oldu. 
 
ERKEKLER AKDENİZ’E, KADINLAR VE AİLELER EGE’YE
Dört kişilik bir ailenin, yaz tatili boyunca, uçak biletleri hariç 
ortalama 2 bin 180 TL’lik harcama yaptığını ortaya koyan 
Tatil.com verileri, en çok 35 - 40 yaş grubundaki kişilerin 

tatil yaptığını belirledi. Yaz boyunca ailelerin favorisi Kuşadası 
iken, kadınlar Bodrum’u, erkekler ise Alanya’yı tercih etti. Beş 
yıldızlı oteller ise, tatil köyü veya butik otel seçeneklerine 
kıyasla, cinsiyet ve yaş farketmeksizin tatilcilerin en çok tercih 
ettiği konaklama şekli oldu. 
 
ERKEN REZERVASYON VE ONLİNE SATIŞTA ARTIŞ

Tatilcilerin en hareketli olduğu aylar göz önüne 
alındığında, 7-13 Temmuz tarihleri arasında 

satışların arttığı, 4-10 Ağustos tarihleri 
arasında ise check-in oranlarının 

yükselişe geçtiği belirlendi. Sezonda 
satın almaların oranı bu yaz yüzde 
45 olarak kayıtlara geçerken, erken 
rezervasyon oranlarında bir önceki 
yıla göre yüzde 52, online satışta 
ise yüzde 65 artış görüldü. Gün 
içinde en çok talep alınan saatler 

ise, raporda 13.00-17.00 olarak 
belirtildi.

 
YERLİ TURİST SAYISINDA 

BEKLENMEDİK ARTIŞ 
Haziran sonu ve Temmuz başında özellikle 

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikler 
nedeniyle yabancı turistlerin sayısındaki azalmanın, yerli 
turistlerin sayısındaki artış ile dengelendiğini belirten Tatil.
com Pazarlama Müdürü Uğur Altun, “10 Ağustos’taki 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle tatil planlarını seçim 
öncesine ve sonrasına göre planlayan Türk misafirler, 
otellerdeki bu boşluğu doldurmaya yardımcı oldu. Bu sayede 
bu yaz yerli turistlerin oranı, geçtiğimiz yıllara göre yüzde 13 
arttı.” değerlendirmesinde bulundu. 

/ TURİZM
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DÖRT 
KİŞİLİK BİR 

AİLENİN, YAZ TATİLİ 
BOYUNCA, UÇAK BİLETLERİ 

HARİÇ ORTALAMA 2 BİN 180 
TL’LİK HARCAMA YAPTIĞINI 
ORTAYA ÇIKARKEN, EN ÇOK 

35-40 YAŞ GRUBUNDAKİ 
KİŞİLERİN TATİL YAPTIĞINI 

BELİRLENDİ.



Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, okulların 
açılması ile işleve giren okul servis araçları için bir dizi tedbir istedi.

OKUL SERVİSLERİNE DİKKAT!

Okullar açıldı; bu dönemin en sorunlarından biri de 
servis araçları. Çocukların teslim edildiği araç şoförleri, 
araçların yaşı, bakımı aileler için önem arz ediyor. 
Araçların bakımına dikkat çeken Çevre ve Tüketici 

Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı 
Mustafa Göktaş, okulların açılması ile işleve giren okul servis 
araçları için bir dizi tedbir istedi.
“Bilindiği üzere yurt genelinde okullarımız açıldı. Bu nedenle 
okulların kapısının önünde çadır kuran servis şirketlerinin 
mensupları var. Bu servis araçlarının okul açılmadan evvel 
olduğu gibi, okul açıldıktan sonra da yetkili ve ilgili makamlar 
tarafından sürekli denetime tabi tutulması gerekir.” diye 
konuşan Mustafa Göktaş, fenni muayenelere dikkat çekti. 
Göktaş şunları söyledi: “Fenni muayeneden geçti diyerek 
işin ucunu bırakmanın anlamı yok. Bunlar geleceğimizin 
teminatı olan bu günümüzün ümidi ve aynası olan 
evlatlarımızı okula götürüp getiriyorlar. Kanun ne emrediyor 
ise, yönetmelik ne emrediyor ise bunun gereğini aramalılar 
ve gün aşırı bu servisler gerek Milli Eğitim yetkilileri gerekse 
emniyet yetkilileri tarafından durdurulup kontrol edilmelidir. 
‘Evraklarını göster’ denerek evrak üzerindeki tamamiyete 

bakmayacaklar, fiiliyat da emniyet kemeri kullanılıyor mu, 
lastiklerinin durumu, kar zinciri var mı yok mu, kaptan şoförün 
eğitim durumu, sabıka kaydı, ehil insan olup olmadığı, servis 
araçlarındaki hosteslerin aynı şekilde takibinin yapılması 
kamu yararına olduğu bir gerçektir.”

ŞOFÖRLERDE SABIKA KAYDI ARANMALI
Önüne gelenin ‘servis şoförüyüm’ dediğine dikkat çeken 
Göktaş, devletin bunun için yönetmelik çıkarttığına dikkat 
çekti. Göktaş şu değerlendirmeyi yaptı: “Servislerin sıkı 
takibi lazım. Çocuğumuzu kimlere emanet ediyoruz bunun 
denetimini istemek tüketicilerimizin en temel hakkıdır. 
Özellikle ülkemizde çıtası yükselen uyuşturucu kullanımı 
hususunda bu servis araçlarında görev yapanların tamamının 
uyuşturucu illetine bulaşmamış olmaması, sabıkalarının 
olmaması, araç içinde yüksek sesle müzik dinlememeleri, argo 
ve küfürlü sözler sarf etmemeleri, aşırı sürat yapmamaları, 
fazla yolcu almamaları, ayakta insan taşımamaları için sürekli 
uyarılmaları, kılık kıyafetlerinin eğitim camiasına ve orada 
hizmet sunan insanlara layık olmasına özen gösterilmesi ve 
takip altına alınmaları kamu yararına olacaktır.”

/HABER
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Sosyal paylaşım sitelerine bakın, en fazla yerel 
sanatçının Ankara’dan çıktığını görecek ve aman 
Allah’ım, bilmiyorduk, Başkent’in ne mümbit bir 
toprağı varmış, demekten kendinizi alamayacaksınız…  

Sadece adının yahut “sanatçı adı”nın başında ‘Ankaralı’ 
olanları bir düzineden fazladır fazla olmasına da,  aynı müziği 
yapmalarına rağmen adının Ankara’nın hemen her ilçesine 
bağlı, o ilçenin adıyla maruf ve meşhur olan sanatçılarla 
birlikte bu sayı on düzineyi geçecektir.
Düğünlerden gece eğlencelerine, mahalli 
televizyon programlarından özel pro-
gramlara, sosyal medyadan festi-
vallere bu sanatçıların ciddi bir pazarı 
vardır ve Oğuz Yılmaz’la, Ankaralı 
Turgut’la başlayan bu furya adeta 
şehrin kırsalından kılcalına popüler 
kültürün tüketilen ve vazgeçil-
meyen müziği olmuştur. Sadece 
müzik değil elbette, programlarda 
ve ekranlarda sanatçılar oyuncu/
köçek kız ve oğlanlarla ambiyansı 
tamamlamaktadır.  
Bu sanatçıların çalıp söylediklerinin 
tamamı aynı zamanda birbirinin tekrarı olan 
oyun havalarıdır. Hava olarak öyledir öyle olmasına 
da, söz olarak gündelik hayattan siyasete, ekonomiden 
pazara yaşanagelen ne varsa, cümlesinin parodisi, tenkidi, 
eleştirisi en eğlenceli şekilde bu müzikle yapılmaktadır.
Her bölgenin, her ilin olduğu gibi Ankara’nın da oyun 
havaları bulunmaktadır. Son yirmi yılda çıkan, birbirini 
besleyen, birbirinden beslenen yeni Ankara sanatçıları 
oyun havalarını neredeyse tek oyun havasına indirirken, 
Ankara oyun havaları üzerinden başkente yeni bir imaj 

oluştururken, eleştiri yelpazesini de genişletmektedir. 
Bir nevi protest müziktir bu, değişim tiye alınırken, ciddi 
olan her şey de tiye alınmaktadır.
Ankaralı sanatçıların çoğu ya mevcut halk müziği formlarını 
ve sözlerini deforme ederek bir hava oluştururken, bir 
yandan kendi sözlerini kendileri yazmakta, çeyrek asırlık 
bir dönemin kaba dili, moda eğilimleri, argosu, çaparı ve 
tortusu oyun havaları içerisinde incelenmeye değer bir 

damar oluşturmaktadır.
Ankaralı yeni sanatçılar sadece Ankara ile 

de sınırlı kalmamakta, İç Anadolu daha 
yoğun olmak üzere, Trabzon’dan 

Hakkâri’ye, Kırklareli’nden Antalya’ya 
düğünlerde, eğlencelerde Ankara 
havası artık vazgeçilmez hale 
gelmektedir.
Basit, sığ, sıradan görünen sözlere 
giydirilen müzik aşağı yukarı 
aynıdır; ancak sözlerin basitliği, 

sığlığı, sıradanlığı, popüler kültür 
içerisinde tahkim ettiği mevzilerle, 

doldurduğu boşlukla devasa bir yer 
işgal etmektedir.

Çeyrek asrı kaplayan, gittikçe dallanan, buda-
klanan, gittikçe yaygınlaşan bu “hava”nın, bir yan-

dan tüketirken, bir yandan yeniden kendisini üretmesi, 
yeni figürler çıkarması, her ne kadar Ankaralı olsa da 
genel kabul görmesi kuşkusuz pek çok şeyle izah edi-
lebilir.
Bu toplumbilimcilerin işi olsa gerektir. Biz oynar, af eder-
siniz, dinler geçeriz. 
“Atakule’den at beni/İn aşağı tut beni…” Ankaralı Yasemin 
söylüyor. Dinlemişsinizdir.

[ mehmet saim değirmenci ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Oğuz Yılmaz’la, Ankaralı Turgut’la başlayan ‘Ankaralı sanatçı’ furyası 
adeta şehrin kırsalından kılcalına popüler kültürün tüketilen ve 

vazgeçilmeyen müziği olmuştur.

ATAKULE’DEN AT BENİ…
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ANKARALI 
SANATÇILARIN 

ÇOĞU MEVCUT HALK 
MÜZİĞİ FORMLARINI 

VE SÖZLERİNİ DEFORME 
EDEREK BİR HAVA 
OLUŞTURUYOR. 
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Sürekli yayınlanan tanıtımlarıyla birbiriyle yarış halin-
de olan iletişim sektörünün reklam yıldızlarına yer ver-
meye devam ediyoruz. Bu sayımızda da sektöre ikinci 

sırada adım atan bir zamanların ‘Telsim’i, şimdilerin ise ‘Vo-
dafone’unu konu aldık. Firma, bu isim değişikliği sırasında 
‘kırmızı’ ile öyle etkili bir reklam kampanyası uyguladı ki 
şuan artık herkesin hafızasında sadece Vodafone ismi var. 
Vodafone reklamlarında uzun yıllar boyunca birçok ünlü 
yer aldı. Bunlar arasında Fikret Kuşkan’dan Ümit Erdim’e, 
Erdal Beşikçioğlu’ndan Şafak Sezer’e kadar sayısız isim var. 
Bir de tabi son dönem yayınlanan Vodafone Arena stadı için 
çekilmiş olan reklamda yer alan Beşiktaşlı oyuncular ve tek-
nik direktör Slaven Bilic’den de bahsetmeden geçemedik. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

VODAFONE, REKLAMLARINDA, UÇAN ADAM 
ŞAFAK SEZER’DEN VODAFONE RED’Lİ FİK-
RED KUŞKAN’A, AKILLI KAPSAMA ALANINI 

TEST ETTİREN ÜMİT ERDİM’DEN, HİÇBİR 
YERDE OLMAYAN GÖRÜNTÜLERİNİN 

YAYINLADIĞI BEHZAT Ç.’YE KADAR BİRÇOK 
RENKLİ İSMİ AĞIRLADI.

VODAFONE 
REKLAMLARININ 

ÜNLÜLERİ
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FİKRET KUŞKAN
‘FİK-RED DEĞİL FİKRET’
Bu güne kadar sayısız sinema filmi ve çeşitli diziler-
de rol alan Fikret Kuşkan, oynadığı karakterlerle 
rolünden ve kendisinden fazlasıyla bahsettirdi. 
Özellikle ‘Babam ve Oğlum’ ve ‘Mustafa Hakkında 
Herşey’ adı filmlerinin hafızalarımızdan hala silin-
mediğini söyleyebiliriz. Dizi sektöründeki ‘Şaşıfe-
lek Çıkmazı’ da yine onun çok ses getiren 
yapımlarından biri. Bugünlerde yine bir dizide rol 
alan ünlü oyuncu yakın zamanda Vodafone reklam 
filmleriyle çıktı karşımıza. Rol aldığı Vodafone RED 
reklamında yurt dışında internete girmenin en 
basit yolu anlatılıyor. Reklama göre Vodafone 
RED’liyseniz, tarifenizdeki interneti ve dakikaları 
yurt dışında da aynı Türkiye’deymiş gibi kullanabi-
liyorsunuz. Kampanya fırsatlarının tanıtıldığı rek-
lamda Vodafone RED’e dikkat çekmek için 
Kuşkan’ın ismi de Fik-RED olarak vurgulanıyor. 
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ÜMİT ERDİM
AKILLI KAPSAMA TESTLERİ
Vodafone’un 2013’teki 3G’li reklamlarında, komedi 
dizilerinin ve yarışma programlarının tanınan ismi 
Ümit Erdim yer aldı. Özellikle Hayat Bilgisi ve Sele-
na isimli dizilerde seyircilerin gönlünde taht kuran 
Ümit Erdim, Pasaport isimli yarışma ile de seyirci-
lerin karşısına çıkmıştı. Sanatçı reklamlarda çekim 
gücünü test etmek için farklı bölgelerdeki insan-
larla röportaj yaparak ‘akıllı kapsama testleri’ adı 
altında bir anket çalışması yapıyor. Böylece her 
ortamda Vodafone’un ne kadar iyi çekim yaptığını 
garantiliyor.

ŞAFAK SEZER
‘UÇAN ADAM SELİM’
Komedi dünyamızın önemli birkaç isminden biri 
Şafak Sezer… Şafak Sezer de seçimini 
Vodafone’dan yana kullanan komedyenlerden 
oldu. ‘Uçan adam Selim’, ‘karate hocası’ tiplemele-
riyle, Vodafone’un konuşulan reklam karakterleri 
arasında yer aldı. Hatta Ümit Besen’li ‘Nikah Masa-
sı’ ve Orhan Gencebay’la rol aldığı bölümler de o 
dönem oldukça fazla izlenen ve amacına ulaşan 
reklamlar arasındaydı.
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SLAVEN BİLİC VE BEŞİKTAŞLI 
FUTBOLCULAR
YUVAYA RUH KATMAYA GELDİK
Hep Vodafone birilerine reklamlarında yer verecek 
değil ya bu sefer de Beşiktaş, yeni stadı Vodafone 
Arena için bir tanıtım filmi çekerek onun adından 
söz etti. Reklamda teknik direktör Slaven Bilic’in 
yanı sıra Beşiktaş oyuncuları da yer aldı. Reklam 
futbol oynayan üç çocuğun toplarını yapım aşama-
sındaki Vodafone Arena stadına düşürmesiyle 
başlıyor. Orada çalışan inşaat ustalarının makine-
lerinin kepçeleriyle topu birbirlerine paslamaları ve 
gol atmalarıyla devam eden reklamda, bu duruma 
şaşıran çocukların yanına Bilic geliyor. Ardından 
inşaat makinelerinin içinden de Beşiktaşlı futbol-
cular çıkıyor ve Slaven Bilic çocuklara, ‘yuvaya ruh 
katmaya geldik’ diyerek reklamı bitiriyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
BEHZAT Ç.’DE BİLE OLMAYAN GÖRÜNTÜLER
İletişim öncüleri reklamlarında her zaman seyirciyi 
şaşırtmayı başarıyor. Ya ünlüleri oynatıyor ya da 
onların yer aldıkları dizilere vurgu yapıyor. Behzat 
Ç. de bunlardan biri. Dizinin oyuncusu Erdal Beşik-
çioğlu, Vodafone reklamlarını farklı bir şekilde süs-
ledi. Beşikçioğlu, reklamda oynamamasına rağmen 
“Behzat Ç.’de bile olmayan Behzat Ç. görüntüleri 
Vodafone Mobil TV uygulamaları ile cebinizde” 
kampanyasıyla adından söz ettirmişti.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM



Kulak ağrısı, kulakta basınç 
hissi, işitme kaybı, uğultu ya 

da çınlama gibi şikâyetleriniz 
varsa ‘barotravma’ 

olabilirsiniz.

UÇAK KULAĞINIZI 
AĞRITIP BAROTRAVMA 

HASTASI YAPMASIN 
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Hayatımızın önemli bir parçası olan ulaşım araçları, 
yükselen hızları nedeniyle bazı rahatsızlıklara neden 
olabiliyor. Bu rahatsızlıklar yolculuk esnasında 
oluşabileceği gibi daha önce var olan bir hastalığın 

nüks etmesi şeklinde de kendisini gösterebiliyor. Kulak ağrısı, 
kulakta basınç hissi, işitme kaybı, uğultu ya da çınlama gibi 
şikâyetlere neden olan bu hastalığın tıp dilindeki adı ise 
‘barotravma.’ ‘Barotravma’ hastalığına yakalanma korkusu 
olmadan yolculuk yapmak istiyorsanız size, haberimizi 
okuyup ona göre tedbirler almanızı öneriyoruz. Bunun için 
konu ile ilgili Medline Konya Hastanesi’nden, Op. Dr. Levent 
Soley’in görüşlerini sizin için aldık. 
Operatör Doktor ‘barotravma’nın kulak içindeki oluşum 
biçimini en açık şekliyle şöyle anlatıyor: “Orta kulaktaki hava 
basıncı, östaki borusu sayesinde dış ortam basıncına  eşittir. 
Yutkunduğumuz zaman açılan bu kanal sayesinde genizden 
orta kulağa hava gönderilirken, orta kulak hücrelerinin 
oluşturduğu  sıvı genze boşaltılır. Eğer östaki borusu 
tıkanırsa orta kulaktaki hava basıncı ile dış ortam basıncı 
farklı olur. Orta kulaktaki havanın kulak hücreleri tarafından 
tüketilmesini takiben de orta kulakta negatif basınç ortaya 
çıkar. Bu da kulak zarının arkaya doğru çökmesi, kulak 
içerisinde sıvı birikmesi, ilerleyen süreçte de kulak zarının 
arka duvara yapışması ve giderek artan  işitme kaybıyla 
sonuçlanır. Orta kulak içerisindeki negatif basınç ve sıvı 
birikimi, burun ve geniz bölgesindeki mikropların daha kolay 
bir şekilde orta kulağa geçmesiyle sık sık geçirilen orta 
kulak iltihaplarına yol açar. İşte bu sebeple östaki kanalı 
kapalı olan kişiler uçak yolculuğu sırasında özellikle iniş 
sırasında kabin içi yüksek basıncıyla karşılaşırlar. Bu durum 
karşısında da iç kulak ile orta kulak arasındaki pencerelerden, 
iç kulak sıvılarının orta kulağa geçmesi yoluyla şiddetli baş  
dönmesi, denge bozukluğu, bulantı,  kusma ve işitme kaybı 
ile  seyreden ve ‘barotravma’yla ortaya çıkan endolenfotik 
fistüle bağlı ciddi iç kulak rahatsızlıklarıyla karşılaşılabilir.”

BAROTRAVMA NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
Peki, ‘barotravma’ sadece uçak yolculuğunda mı ortaya 
çıkar? Op. Dr. Levent Soley bize bunun sadece uçakla 
sınırlı olmadığını aynı zamanda süratli otobüs ve tren 
yolculukları sırasında da ortaya çıkabileceğini söylüyor. 
Yolculuklar dışında dalış, yüksek rakımdan ani iniş gibi irtifa 
değişikliklerine sebep olan durumlar da bu rahatsızlığın 
oluşumuna etken. Soley’e göre, hele bir de kişide alerji, soğuk 
algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu ve burun rahatsızlığı 
gibi hastalıklar varsa yolculuk ve dalış durumlarında onlarda 
‘barotravma’nın görülme ihtimali çok daha yüksek. 

BAROTRAVMAYA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Bu durumda barotravmaya yakalanmak istemeyen 
kişilerin bazı önlemler alması gerekiyor elbette. Soley 
bunları şöyle sıralıyor: “Yutma işlemi östaki borusunu açıp 
kasları harekete geçirerek basıncın dengelenmesini sağlar. 
Bu nedenle yolculuk sırasında sık sık  yutkunmak, sakız 

/SAĞLIK /SAĞLIK[ hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr ]

çiğnemek ve esnemek barotravma oluşumunu önlemede 
faydalıdır. Uyurken yutkunma işlemi çok yavaşlayacağı için 
özelikle iniş sırasında uyumamaya dikkat edilmelidir. Bunun 
yanı sıra valsalva manevrası olarak adlandırılan harekette 
oldukça etkilidir. Valsalva manevrası için; ağızdan kuvvetli bir 
soluk alınmalı, burun kanatları parmaklarla kapatılmalı, ağız 
ve burun kapalı tutulup yanaklar  şişirildiği sıra yutkunarak  
basınçlı hava östaki borusundan orta kulağa geçirilmelidir. 
Bu hareketi birçok kez tekrarlamak gerekebilir. Ayrıca bu 
sorunu sık yaşayanlar inişe geçmeden yaklaşık bir saat önce 
doktorlarının önermiş olduğu burun açıcı ilacı veya spreyi 
kullanabilirler.” Opr. Dr. aynı zamanda kişide yoğun bir soğuk 
algınlığı, aktif sinüzit veya alerji sonucu burun tıkanıklığı varsa 
onun uçuş ertelemesi gerektiğini özellikle belirtiyor. Ayrıca 
son günlerde bir kulak müdahalesi geçirilmiş ise de doktorun 
izin alarak uçma gerekliliğine de dikkat çekiyor.

BAROTRAVMA’NIN BELIRTILERI NELERDIR?
 Baş dönmesi
 Kulağın birinde veya her iki kulakta rahatsızlık hissi ya da 

ağrı
 İşitme kaybı
 Kulaklarda dolgunluk veya tıkanıklık hissi
 Kulaklarda basınç duygusu (su altındaymış gibi)
 Burun kanaması
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YOLCULUK SIRASINDA SIK SIK  
YUTKUNMAK, SAKIZ ÇİĞNEMEK VE 
ESNEMEK BAROTRAVMA OLUŞUMUNU 
ÖNLEMEDE FAYDALIDIR.

Op. Dr. Levent Soley
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Sadece kâğıt basabildiğimiz yazıcılar artık yerini 3 boyutlu olanlarına bırakıyor. 
Yani, bu teknoloji ile bilezik, maske, telefon kılıfı ve hatta organ bile basmak 

mümkün hale geliyor.

BASKI TEKNOLOJİSİNDE 
ÜÇÜNCÜ BOYUT

/DOSYA
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[ duygu sayıner ]

İlerleyen teknolojiyle birlikte 3 boyutlu yazıcılar 
sayesinde artık çok farklı materyalleri basabileceğiz. Bu 
teknoloji şu anda Türkiye’de yeni yeni kullanılıyor ancak 
tarihi çok eskilere dayanıyor. İlk olarak 1980 yılında 

Japonya’da icat edilen bu teknoloji daha sonra Amerika’da 
ticari hale getirilmiş. Kullanım alanları ise bazı kurumlarda, 
ajanslarda ve üniversitelerde sınırlı kalmış. Yaygınlaşması ise 
son 6-7 yıla dayanıyor. Özellikle perakende tipi cihazların 
ortaya çıkmasıyla, 3 boyutlu yazıcılar bir anda tüketicinin 
dikkatini çekmeye başladı. Aslında tüketici üçüncü boyuta, 
3 boyutlu sinema filmleri, 3 boyutlu gözlükler, televizyonlar, 
3 boyutlu çizimler gibi kullanım alanları sayesinde zaten 
aşinaydı. Geleceğin teknolojisi olarak görülen 3 boyutlu 
yazıcılar, hayal ettiğiniz bir parçayı bilgisayar ortamında 
modelleyerek, birkaç dakika içinde yazıcıdan çıkartmanıza 
olanak sağlıyor. Yazıcı, tasarımı somut bir obje olarak elle 
tutulur hale getiriyor. Son yıllarda bazı yasal patentlerin 
sürelerinin dolmasıyla maliyetleri azalan 3 boyutlu yazıcıların 
yakın gelecekte evlere kadar girmesi bekleniyor.

GELECEKTE ORGAN BİLE BASABİLECEĞİZ
Üç boyutlu yazıcılarda hayal dünyanızı oldukça geniş 
tutabilirsiniz. Bileklik, maske, anahtarlık gibi objeleri 
basmak mümkünken, gelecekte organ bile basabileceğiz. 
Şimdiden ortaya çıkan bazı güzel projeler var. Örneğin, 
3 boyutlu yazıcı teknolojisinin seri üretimde en verimli 
kullanıldığı alanların başında telefon kılıf ve kapakları 
geliyor. Tüketiciler kişiye özgü tasarlayabildikleri 

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ OLARAK 
GÖRÜLEN 3 BOYUTLU YAZICILAR, 
HAYAL ETTİĞİNİZ BİR PARÇAYI 
BİLGİSAYAR ORTAMINDA 
MODELLEYEREK, BİRKAÇ DAKİKA 
İÇİNDE YAZICIDAN ÇIKARTMANIZA 
OLANAK SAĞLIYOR.

/DOSYA
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ÜÇ BOYUTLU YAZICIYLA SİLAH ÜRETİLDİ
Dünyanın üç boyutlu yazıcıyla üretilen en ilginç ürünü Defen-
se Distributed adlı bir grubun ortaya çıkardığı silah oldu. Yak-
laşık bir yıllık çaba sonucunda ortaya çıkan silah, Teksas’ın 
Austin kentindeki atış alanında denendi. Silah, eBay’de 8 bin 
dolara satılan üç boyutlu bir yazıcıyla yapıldı. ABS plastik 
parçalardan üretilen tabancanın sadece ateşleme pimi metal 
parçalardan oluşuyor. 

DÜNYADAKİ 3D ÇALIŞMALARI:
 Dünyada 3 boyutla ilgili çalışmalar hızla ilerliyor. Son olarak 

yapılan bazı çalışmalarda yiyecek üretmeye başlayan yazı-
cılar vanilya, nane, elma, vişne ve kavun tatlarını şeker ve 
çikolatayla birleştirebilen ürünlerini tanıtmıştı.

 Tıp alanında 3D ile yapay organ üretimi çalışmaları sürdürü-
lüyor.

 İngiliz ordusu, Tornado GR4 savaş uçaklarında 3 boyutlu 
yazıcılarla üretilmiş parçaların kullanımını test ediyor.

 Savunma bütçelerinde yer alan bakım, onarım, bozulan ve 
kırılan parçaların yerine, 3 boyutlu yazıcılardan çıkan parça-
ların kullanılması gündemde. Savaş alanına götürülecek bir 
3 boyutlu yazıcı, acil parça değişimlerini yapabilir hatta 
askerler için silahlar üretebilir.

 NASA, bu yazıcıları uzay istasyonlarına götürerek, olası bir 
ihtiyaç karşısında üretim gerçekleştirmeyi planlıyor.

telefon kapaklarını internetten uygun fiyatlara sipariş 
edebiliyorlar. Telefon firmaları da 3 boyutlu yazıcıda 
basılabilsin diye kapak tasarımlarını ücretsiz ve online 
olarak yayınlamaya başladı. Buna öncülük eden firma 
ise Lumia modeli ile Nokia oldu. İkinci bir örnek olarak 
geri dönüşümün öneminin bu kadar vurgulandığı bir 
dönemde, Dirk Vander Kooji adındaki Hollandalı bir 
öğrencinin, eski buzdolabı parçalarını kullanarak kişiye 
özgü mobilyaları 3 boyutlu yazıcıyla basması, teknolojinin 
ilerlediği noktayı daha net bir şekilde gözler önüne serdi. 
Kooji’nin bu keşfi dünyanın çeşitli yerlerinde inovasyon 
ödülleri almasına da sebep oldu. Modibots adındaki bir 
oyuncak çeşidi şimdiden 3 boyutlu yazıcıların piyasaya 
başarı hikâyesi olarak kazandırdığı yeni bir ürün olarak 
karşımıza çıkıyor. Sadece çocuklar için değil, yetişkinlerin 

de oynamayı isteyeceği türden olan bu oyuncaklar için 
700 farklı değişebilir parça üretilebiliyor. 3 boyutlu yazıcı 
ile üretilmiş bir araba hayal edebiliyor musunuz? Urbee 
markası bu konuda bir ilk oldu ve üç boyutlu yazıcı ile 
basılan ilk arabayı üretti. Servis bakımları ucuz olan bu 
arabanın yakıt tasarrufu ise maksimum düzeyde. En 
dikkat çekici örnek ise organ... İnsan vücuduna ait bir 
organın 3 boyutlu yazıcı ile üretilebilmesi ihtimali kulağa 
oldukça ilginç geliyor. İngiltere’de yaşlı bir kadın için 3 
boyutlu yazıcı ile çene üretildi ve nakli gerçekleştirildi. 
Bilim adamlarının en son ürettiği vücut parçası ise 
kulak oldu. New Jersey Princeton’da bilim adamları 3 
boyutlu yazıcı teknolojisi ile organik bir kulak üretebildi. 
Dokularına kadar organik olarak basılan kulak sadece 
görüntü olarak kalmayacağı gibi bu kulakla duymak da 
mümkün olabilecek. Aşılması çok zor görünen doku 
entegrasyonu, bu çalışma ile şimdiden çok ileri bir noktaya 
gelmiş olduğunu gösterdi.

GELECEĞİ 3 BOYUTLU YARATIYOR
‘Birlikte Geleceği 3 Boyutlu Yaratıyoruz’ ilkesi ile 
çalışmalarını sürdüren infoTRON, sanal gerçeklik 
sistemleri, simülasyon, tersine mühendislik, 3 boyutlu 

yazıcılardan kurulmuş dijital fabrika ve 3 boyutlu tarama 
teknolojilerini de kapsayan çok geniş bir alanda hizmet 
veriyor. infoTRON, kurulduğu günden itibaren tam 20 
yıldır, 3 boyutlu yazıcıların hem satışını gerçekleştiriyor, 
hem de Türkiye’nin 3 boyutlu yazıcılardan oluşan ilk dijital 
fabrikasında firmalara ‘Acil Parça Servisi’ hizmeti veriyor. 
TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölgesi’nde kurulan 
Türkiye’nin ilk dijital fabrikasında 7 gün, 24 saat üretim 
yapılıyor. Kendi ürününü geliştirmek isteyen tüm firmalara 
‘Acil Parça Servisi’ hizmeti verdiklerini belirten infoTRON 
CEO’su Burak Pekcan, konuyla ilgili şunları söylüyor: 
“Diyelim ki bir tasarımınız var ve bu tasarımınızı üretmek 
için 3D yazıcınız yok. Tasarımınızı bilgisayar ortamından 
dijital fabrikamıza göndererek, tasarımlarınızı fiziksel 
olarak üretip, elinizde tutup ergonomisini, fonksiyonelliğini, 
estetiğini kontrol edebiliyorsunuz. İnsanların hayal ettiği 
her fikri, 3 boyutlu data haline getirmesinin ardından, 
fiziksel çıktısını alabileceği bir dönem yaşıyoruz. Örneğin 
kendi ayakkabınızı veya aksesuarınızı bilgisayarda 3 boyutlu 
tasarladıktan sonra, mail yoluyla datayı gönderiyorsunuz 
ve 1 gün sonra kendi zevkinize uygun bir ürün elde etmiş 
oluyorsunuz. Büyük sanayi şirketleri üretim aşamasına 
geçmeden önce ürünün prototipini 3 boyutlu yazıcılardan 
alarak, sıfır hata ile üretime geçiş yapıyor. Şu anda ağırlıklı 
olarak plastik ve türevlerinden oluşan 100’ün üzerinde 
malzeme ile üretim yapılabiliyor. Bunun dışında laboratuvar 
ortamında böbrek, kulak gibi çeşitli organların üretiminin 3 
boyutlu yazıcılardan yapılması için çalışmalar yürütülüyor. 
Sağlık sektöründe de kullanılabilen insan vücuduyla 
uyumlu çeşitli protezlerin üretimi yapılıyor ve vücuda 
takılıyor.” 

TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST 
BÖLGESİ’NDE KURULAN TÜRKİYE’NİN İLK 
DİJİTAL FABRİKASINDA 7 GÜN, 24 SAAT 
ÜRETİM YAPILIYOR.

3 BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİNİN SERİ 
ÜRETİMDE EN VERİMLİ KULLANILDIĞI 
ALANLARIN BAŞINDA TELEFON KILIF VE 
KAPAKLARI GELİYOR. 

MATBAADAN SONRAKİ EN BÜYÜK İCAT
Türkiye’nin henüz emekleme aşamasında olduğunu söyleyen 
Burak Pekcan, dünyadaki örnekleriyle ilgili olarak da şu bilgileri 
paylaşıyor: “Gutenberg’in matbaayı icat etmesinden sonra 
en önemli baskı teknolojisi icadı olan 3 boyutlu yazıcıların 
gelişiminde NASA’nın da büyük etkisi var. İlk olarak NASA’nın 
uzay istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanıp geliştirilen 3 
boyutlu yazıcılar, dünyadaki ürün geliştirme süreçlerini çok 
derinden etkiliyor. Astronotların uzayda ihtiyaç duydukları 
bir parçayı, elde edebilmeleri için NASA’nın dünyadaki 
istasyonundan parçanın 3 boyutlu datasını iletmesi ve uzay 
istasyonunda ise bu parçanın 3D yazıcılar ile üretilmesini 
sağlıyor. Günümüzde 3 boyutlu yazıcılar hayatın her alanına 
yavaş yavaş giriyor. Hobisel kullanımdan modaya, medikalden 
endüstriye, kısacası yaratıcılığınızın izin verdiği her alanda bir 
kullanım alanı müsait.”

/DOSYA [ duygu sayıner ]
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Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması, yeni neslin televizyondan 
mobil cihazlara doğru eğilim gösterdiğini, çocukların cep telefonu ve tablet gibi mobil 

cihazlara harcadıkları zamanın giderek artmakta olduğunu ortaya koydu.

MEDYANIN AZI KARAR ÇOĞU ZARAR
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Çocukların medya kullanma alışkanlıkları değişti. 
Medya okuryazarlığı ders programı yeniden yazıldı. 
Ders kitabı yok, sınav yok. Bu derste öğrenciler haber 
yazacak, film yapacak, dijital hikâye oluşturacak. 

Uygulamalı etkinliklerden oluşan yeni medya okuryazarlığı 
ders programında çocuklar medya içeriği de hazırlayacak.
Çocukların cep telefonunda ve internette geçirdikleri 
sürenin giderek artması Medya Okuryazarlığı ders 
programının baştan sona yenilenmesine neden oldu. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2013 yılında 
gerçekleştirilen Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları 
Araştırması, yeni neslin televizyondan mobil cihazlara 
doğru eğilim gösterdiğini, çocukların cep telefonu ve tablet 
gibi mobil cihazlara harcadıkları zamanın giderek artmakta 
olduğunu ortaya koydu. 

ÜNİTELERDE NELER VAR?
Eğlencem Medya ünitesinde; medyanın hayatımızdaki 
yeri, medya tarihinden ilginç notlar, medya kullanıcısı ve 
medya tüketicisi arasındaki fark, medya diyeti, medyanın 
içeriği ve biçimi ile eğlence medyası üretimi konuları 
ele alınıyor. Medyaya Soru Soruyorum ünitesinde; 
bilgiye erişim, medyanın kurgusu, medyada gerçek ve 
farklı bakış açıları değerlendiriliyor. Önce Bir Düşüneyim 
ünitesinde; gördüklerimiz neyi anlatıyor sorusuna cevap 
aranıyor, medyanın ikna etme teknikleri inceleniyor ve 
reklamın medya için ne anlama geldiği değerlendiriliyor. 
Benim Medyam ünitesinde ise; sosyal medya, medyada dil 
farkındalığı, duyarlılık konuları ele alınıyor. 
Yeni programda ve öğretim materyalinde, medya içeriğinin 
“eğlendirme, bilgilendirme, ikna etme” özellikleri ile yeni 
medya izleyicisinin özellikle çevrimiçi ve sosyal medya 
ortamındaki “üretici konumu” esas alınarak, çocukların 
“erişim, çözümleme, değerlendirme ve üretim” becerilerine 
hitap eden etkinliklere yer veriliyor. Ayrıca programdaki 
uygulamalı etkinlikler kapsamında, 2014-2015 öğretim 
yılından itibaren medya okuryazarlığı dersini seçen 
öğrenciler, yazı, ses, görüntü gibi farklı medya biçimlerini 
kullanarak kendi medya iletilerini üretecek ve bunları 
“medya okuryazarlığı şenliği, medya okuryazarlığı günü, 
medya okuryazarlığı fuarı” gibi ortamlarda sergileyecekler. 
Yenilenen ders programıyla birlikte RTÜK tarafından işletilen 
Medya Okuryazarlığı Web Sitesi de tamamen değişecek. 
Öğrenciler ve öğretmenler RTÜK’ün yenilenen Medya 
Okuryazarlığı Web Sitesinden dersle ilgili malzemelere 
ulaşabilecekler. Ayrıca medya okuryazarlığı dersi 
deneyimlerini ve uygulamalarını sitede paylaşabilecekler. 

/HABER

Bunun üzerine RTÜK, Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli 
üniversitelerden akademisyenler bir araya gelerek 
2006 yılından beri ortaokullarda okutulan, kitap, 
gazete, televizyon, internet gibi araç temelli yaklaşıma 
ve uygulamadan çok bilgi aktarımına dayanan medya 
okuryazarlığı ders programını tamamen yenilediler. 
Yenilenen Medya Okuryazarlığı Ders Programı Milli Eğitim 
Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın da katıldığı bir programla, RTÜK 
Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun tarafından kamuoyuna 
tanıtıldı. 
Medya okuryazarlığı ders programı ve eğitim materyali, 
Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları Araştırması 
bulguları ile medya okuryazarlığının aynı zamanda 
geliştirilebilecek bir beceri olduğu yaklaşımı esas alınarak 
yeniden oluşturuldu. Böylelikle medya okuryazarlığını 

ailede başlayan ve hayat boyu gelişimini devam ettiren bir 
beceri olarak gören akademik bakış açısı pratiğe yansıtıldı. 
2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanacak medya 
okuryazarlığı öğretim programına göre, derslerde kitap 
takibi yapılmayacak. Ders kitabı yerine, RTÜK, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve akademisyenlerin işbirliğiyle hazırlanan ve 
öğrencilere kısa sürede ve hızlı bir şekilde uyarlama yapma 
imkânı sağlayan Medya Okuryazarlığı Öğretim Materyali 
kullanılacak.

ÇOCUKLARA “MEDYA DİYETİ”
Yenilenen medya okuryazarlığı dersinde öğrencilere 
“medya diyeti” öğretilecek ve “Medyanın azı karar, çoğu 
zarar” mesajı verilecek. Medya okuryazarlığı eğitim 
materyalinin en canlı bölümünü oluşturan uygulamalı 
etkinlikler kapsamında öğrenciler aile büyükleriyle 
röportajlar yapacak, medya diyeti testi uygulayarak kendi 
medya kullanma sürelerini belirleyecekler. RTÜK’ün Akıllı 
İşaretlerine benzer koruyucu semboller önerecekler ve 
oluşturacaklar. Ayrıca kendilerini bir kanal yöneticisi yerine 
koyarak reyting artırmanın yollarını arayacaklar. Kişilerin 
ve medyanın bir olaya farklı açılardan bakabileceğini 
gösteren örnek olayları inceleyip sorgulayacaklar ve 
empati kuracaklar. Gazete haberi hazırlayıp, istedikleri 
bir öyküyü, senaryo ve hikâye akış şemaları kullanarak 
video haline getirmeyi ve yayınlamayı, internette 
arama motorlarını doğru kullanmayı öğrenecekler. 
Kendilerini reklamveren yerine koyup, ürünlerinin 
reklamlarını, hedef kitleye ulaştırmak için hangi 
programda yayınlatacaklarına karar verecekler. 
Sosyal medyayı doğru kullanmayı öğrenecek, 
kendi afişlerini tasarlayacak, dijital hikâye 
oluşturmayı deneyimleyecekler.
Editörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Çakmak’ın 
yaptığı Medya Okuryazarlığı Öğretim 
Materyali, Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Prof. 
Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Adnan 
Altun, Yrd. Doç. Dr. Sait Tüzel tarafından 
kaleme alındı. Yeni medya okuryazarlığı ders 
programı ve öğretim materyali; Eğlencem 
Medya, Medyaya Soru Soruyorum, Önce Bir 
Düşüneyim ve Benim Medya olmak üzere dört 
üniteden oluşuyor. 

4 MİLYON ÖĞRENCİ DERS ALDI
Medya okuryazarlığı kavramı Türkiye’nin gündemine ilk 
kez 2003 yılında gerçekleştirilen İletişim Şurasında geldi. 
RTÜK’ün girişimleri sonucunda ilk kez 2006-2007 eğitim 
öğretim yılında beş ilde pilot uygulaması yapılan Medya 
Okuryazarlığı Dersi, 2007-2008 eğitim öğretim yılından 
itibaren seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bugüne 
kadar 4 milyondan fazla öğrenci Medya Okuryazarlığı 
Dersi aldı.

YENİLENEN MEDYA 
OKURYAZARLIĞI 

DERSİNDE ÖĞRENCİLERE 
“MEDYA DİYETİ” 
ÖĞRETİLECEK VE 

“MEDYANIN AZI KARAR, 
ÇOĞU ZARAR” MESAJI 

VERİLECEK.
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Ülkemizde şehirlerarası yolculuklara sıklıkla çıkılıyor. 
Bayramlar, tatiller bu yolculukların arttığı dönemler… 
Uzun yolculukların en büyük endişe konusu ise her yıl 
giderek artan benzin fiyatları… İşte tam bu noktada 

insanlar; akrabaları-arkadaşları ile aynı yöne gitme ihtimalini 
değerlendirip, yolculuklarını daha ucuza getirme planları 
yapıyor. Günümüzde fırsatları değerlendirip, ihtiyaçları ticarete 
dönüştüren internet sitelerinden olan BlaBlacar da dünyada 
milyonlarca insanın ulaşım anlayışını değiştiren, bir yolculuk 
paylaşım mobil uygulaması. 

10 MİLYON ÜYESİ VAR
BlaBlaCar, trafikteki fazla araç sayısını azaltmak ve aynı yönde 
uzun mesafe yolculuk yapacak sürücü ve yolcuları bir araya 
getirmek üzerine kurulu bir ulaşım paylaşım ağı. 13 ülkede 
toplam 10 milyon üyesiyle dünyanın en büyük şehirlerarası 
yolculuk paylaşım ağı olan BlablaCar, geçtiğimiz Temmuz 
ayında Index Ventures, Accel Partners, ISAI ve Lead Edge 
Capital’dan 100 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırımdan sonra, 
büyüme stratejisi kapsamında yeni gireceği ilk pazarı Türkiye 
olarak seçen BlablaCar, 25 Eylül itibariyle Türk kullanıcılarla 
buluşacak. Kullanıcılar, 25 Eylül itibariyle ücretsiz iPhone ve 
Android uygulamalarını indirebilmeye başlandı. Avrupa’da her 
ay 2 milyon kişi BlaBlaCar ile yolculuklarını paylaşıyor. Dünyanın 
önde gelen bu yolculuk paylaşım platformu arabalardaki boş 
koltuk kapasitesini optimize ediyor ve ulaşımı daha verimli 
hale getiriyor. Avrupa’da araç başına düşen kişi sayısı 1.7 iken 
BlaBlaCar ile paylaşılan yolculuklarda bu rakam 2.8’e çıkıyor.     

KİŞİ BAŞI YOL MASRAFI DÜŞÜYOR
Paylaşım ekonomisinin dünyadaki önde gelen örneklerinden 
birisi olan BlaBlaCar ile trafikteki araç sayısı azalıyor, kişi başı yol 
masrafları düşüyor. Güvenilir bir topluluktan oluşan ve üyeleri 
arasında paylaşıma imkân verecek şekilde tasarlanmış olan 
BlaBlaCar, popüler ulaşım aplikasyonları arasında benzersiz bir 
yere sahip. Sistem basitçe şöyle işliyor: Kullanıcılar, BlaBlaCar’ın 
ücretsiz mobil uygulamasını indirdikten sonra profillerini 
yaratıyor, Facebook profilleriyle entegre ediyor. Ardından 
gidecekleri yer ile tarihi belirtip aynı yolculuğu yapacak 
sürücüleri arıyor. 
Yolculuk edecekler ise yolculuklarının detaylarını, araba 
modellerini ve boş koltuk sayılarını belirtiyor. Sistem yolcuların 

BlaBlaCar kurucusu CEO’su Frédéric Mazzella da şöyle 
konuşuyor: “Türkiye, BlaBlaCar’ın hızla yayılan global yolculuk 
ağı için çok önemli bir ülke. Türkiye’ye girişimiz, uygun fiyatlı, 
şehirlerarası yolculuğa ihtiyacı olan her ülkeye yayılma 
hedefimize bizi bir adım daha yaklaştırdı. Girdiğimiz pazarlarda 
büyük ilgiyle karşılaşıyor ve şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde 
pazara uyum sağladığımızı görüyoruz;  bu da yolculuk 
paylaşımının dünyanın her yerindeki insanlar için büyük bir 
ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Masrafları ortaklaşa paylaşmak 
finansal anlamda hem çok mantıklı hem de trafiği azaltmak 
ve araç sahipliği düşünüldüğünde toplum için de çok pozitif. 
Şehirlerarasında yolculuk yapma ve araçlarımızı kullanma 
biçimlerimiz artık sonsuza dek değişiyor.”

8. OFİS İSTANBUL’DA
BlaBlaCar dünyada 8. ofisini İstanbul’da açıyor olacak ve Türk 
ekibi yönetmek için bir Ülke Müdürü arayışında. BlaBlaCar’ın 
Türkiye’den sonra diğer yeni pazarlara da kısa bir süre içinde 
girmesi planlanıyor ve kurucu takım yeni büyüme stratejisi 
kapsamında global yetenekler de arıyor. 
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Artan benzin fiyatları insanların seyahatleri ile ilgili farklı seçenekler üretmesine sebep 
oluyor. Şehirlerarası yolculukları, aynı yöne giden farklı insanlarla paylaşmak bu 

seçeneklerden biri…  

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK MASRAFINIZI 
‘BÖLÜŞMEYE’ NE DERSİNİZ?

/HABER /HABER

8. OFİSİNİ İSTANBAL’DA AÇACAK OLAN 
BLABLACAR, TRAFİKTEKİ FAZLA ARAÇ 
SAYISINI AZALTMAK VE AYNI YÖNDE 
UZUN MESAFE YOLCULUK YAPACAK 
SÜRÜCÜ VE YOLCULARI BİR ARAYA 
GETİRMEK ÜZERİNE KURULU BİR ULAŞIM 
PAYLAŞIM AĞI.

sürücüye ödeyecekleri net rakamı hesaplıyor ve sürücüler kar 
gözetmeksizin yol masraflarını diğer yolcularla paylaşıyor. Aynı 
güzergâhta yolculuk edecek yolcu ve sürücüler, BlaBlaCar’ın 
güvenilir topluluğunda karşılarına çıkan profilleri inceleyerek 
birlikte seyahat edeceği kişileri önceden tanıma imkânı buluyor.  
Birbirlerinin fotoğraf ve kısa biyografilerini, haklarında daha 
önceki yolculuklarından bırakılmış yorum ve puanlamaları, 
sürücü yeteneklerini değerlendirip yolculuk yapacakları 
kişileri seçiyor.  BlaBlaCar’da aynı yöne gidecek kişiler sadece 
ulaşım masraflarını en aza indirmekle kalmıyor, aynı zamanda 
yeni insanlarla tanışarak sosyalleşme fırsatı da yakalıyorlar. 
‘Bayanlara özel’ bir yolculuk yapmayı tercih edenler, hem 
sürücü hem de yolcuların sadece bayan olduğu bir yolculuk da 
planlayabiliyor. 

TÜRKİYE’DE ŞEHİRLERARASI YOLCULUKTA DAHA 
FAZLA SEÇENEĞE İHTİYAÇ VAR
Nüfusun yüzde 40’ına denk gelen 34 milyon aktif Facebook 
kullanıcısıyla sürekli bağlantıda olan Türkiye, dünyada benzin 
fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında ve ülkedeki 
pek çok önemli şehir merkezinin arasında uzun mesafeler 
var. BlaBlaCar’ın ücretsiz mobil uygulamaları, akıllı telefon 
kullanımının her geçen gün arttığı ülkemizde, kişilerin son 
dakikada bile olsa çok uygun fiyatlara yolculuk edebilmeleri 
için bir alternatif oluşturacak; aynı zamanda sürücülerin de yol 
masraflarını paylaşarak karşılamalarını sağlayacak.  Yolculuk 
paylaşımı, yolculuğu daha ucuz ve verimli hale getirmekle 
kalmayacak, aynı zamanda kullanıcılara seyahatlerinde 
tasarruf etme fırsatı sunacak. BlaBlaCar, üyelerinin, uzakta 
yaşayan aile ve arkadaşlarını da daha sık görmelerine imkân 
verecek.
BlaBlaCar kurucu ortağı ve COO’su Nicolas Brusson sistemle 
ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Türkiye,  benzini en pahalı kullanan 
ülkelerden birisi olarak uzun mesafe yolculuk paylaşımı 
için çok büyük potansiyele sahip. Türkiye’yi, bu verimli ve 
tasarruf sağlayan yolculuk çözümü için çok güçlü bir pazar 
olarak görüyoruz. Aynı zamanda uçak fiyatlarının çok yüksek, 
otobüs yolculuklarının da uzun sürebildiği Türkiye’de, daha fazla 
şehirlerarası yolculuk seçeneğine ihtiyacı var.”

NEREYE, NE KADARA GİDİLECEK?
Artık Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan internet 
uygulamasının iddiası şöyle: 
“BlaBlaCar ile İstanbul-Ankara arası ulaşım kişi başı 
yaklaşık 35 TL, İstanbul-Eskişehir 25 TL, İstanbul-Çeşme 
52 TL, Ankara-Adana 38 TL, Samsun-Trabzon 26 TL’ye 
inecek! Kendi araçlarıyla yola çıkacaklar ise masraflarını 
yolcularla paylaşarak her 400 kilometrede 100 TL’ye kadar 
benzin giderlerini karşılayabilecek.”



MOTOSİKLETSEVERLERE ÖZEL 
Eğer motosiklet tutkunuysanız, önceliğiniz her zaman güvenliğiniz 
olmalı. Motosiklet kullanırken artık sadece kask ya da dizlik tak-
mak yetmiyor. Güvenlik tedbirlerini daha da artırmak gerekiyor. 
Nasıl mı? Angela Wang’ın tasarladığı ‘Meda’ adlı çanta, moto-
siklet sürücülerini karanlıkta aydınlatan özel bir tasarıma sahip. Bu 
çanta dizaynı sayesinde motosiklet kullanıcıları, zifiri karanlık bile 
olsa çok net bir biçimde fark edilebiliyor. Son derece hafif bir çanta 
olarak dizayn edilen Meda, kullanıcısına ağırlık da vermiyor. Son 
derece ergonomik ve fonksiyonel bir çanta olan Meda, gece 
olduğunda fosforlu bir ışık yayıyor. 

İKİ ÇANTA DERDİNE SON 
İş hayatının yoğun temposu içinde bazen spor yapmaya 
vakit ayırmak hayli zor olabiliyor. Sabah evden çıkarken, 
akşamdan hazırladığınız spor çantasının yanı sıra dizüstü 
bilgisayar çantanızı da alıp, iki eliniz dolu bir şekilde işe 
yetişmeye çalışıyorsanız, size bir önerimiz var. Tasarımcı 
Aer’in iş dünyasının önde gelen yöneticileri için dizayn 
ettiği ‘duffel pack’ adlı sırt çantası, iki çantayla işe gitme 
derdine son veriyor. Duffel pack’in iç dizaynı oldukça 
geniş. Çantaya spor ayakkabınızı,  kıyafetlerinizi, 
laptop’unuzu kısaca o gün işe giderken neye ihtiyacınız 
varsa her şeyi düzenli bir şekilde yerleştirme şansına 
sahipsiniz. Çantanın en alt kısmı, kıyafetlerinizi ve 
ayakkabılarınızı koymanız için dizayn edilmiş.  

KARANLIKTA PARLAYAN, GÜNEŞ 
ENERJİSİYLE ÇALIŞAN VE DİJİTAL 
EŞYALARINIZI ŞARJ ETME İMKÂNI SUNAN 
BİR SIRT ÇANTANIZ OLSUN İSTEMEZ 
MİSİNİZ?
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Hem iş hayatında hem de günlük yaşamda en çok 
kullandığımız eşyalardan biridir çantalar… Bu kez sırt 
çantalarını inceledik ve aksesuar dizaynında uzmanlaşmış 
dünyaca ünlü tasarımcıların yeni nesil sırt çantası tasarımlarını 
yakın markaja aldık. Sırt çantası deyip geçmeyin. İleri 
teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanılarak tasarlanan 
bu sırt çantaları, fonksiyonel ve ergonomik olmanın çok 
daha ötesinde bir anlama sahip. Bu çantalar; güneş enerjisini 
depolayıp, dijital eşyalarınızın şarj olmasına olanak tanıdığı 
gibi bedeninizin hareketine ve ısısına göre de şekil alabiliyor. 

TEKNOLOJİYE UYDU
SIRT ÇANTALARI DA
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DİJİTAL EŞYALARINIZI 
ÇANTANIZDA ŞARJ EDİN  
Eğer, dijital bir yaşam stiline sahipseniz, bu çanta 
sizin için biçilmiş kaftan. Soot adlı bu dizayn, mobil 
araçlar ınız ı  şar j  edebi lme özel l iğine sahip. 
Çantanın içinde 3 farklı ve modüler çanta daha 
bulunuyor. Bu çantaları, hedef kitle ihtiyaç duyduğu 
takdirde aktif bir şekilde kullanabiliyor. Her çantanın 
içinde özel bataryalar bulunuyor ve bu bataryalar, 4 
ayrı cihazı şarj edebilecek bir donanıma sahip. 
Bunun için ihtiyaç duyulan tek şey, teknolojik 
eşyalarınızın bir USB çıkışına sahip olması…

BIRAKIN AYAĞINIZ YERDEN KESİLSİN 
Çocukken, hangimiz uçabilmeyi hayal etmedik ki? Bu 
çocukluk hayalinden ilham alan ve tekerleği andıran, 
parlak bir yüzeye sahip olan Jet Pack adlı  çanta, 
donanımındaki özel parçalar sayesinde, ayağınızı 
yerden kesiyor. Aman bir yanlışlık olmasın. Bu çantayı 
kullanan uçuyor demiyoruz. Çanta üzerinde yer alan 
geometrik şekiller ve dizayna yön veren teknolojik unsur-
lar, bu sırt çantasını kullanan kişiyi, belli bir mesafeden 
atlarken, son derece konforlu ve güvenli bir şekilde 
zeminle buluşturuyor. Yani havada kaldığı süreci 
dengeliyor ve zeminle buluşma anındaki ani ağırlık biriki-
mini hafifleştiriyor.

BU ÇANTA VÜCUDUNUZUN ŞEKLİNİ ALIYOR 
Jerome Olivet’in tasarladığı Fluoa adlı çanta, son derece özel bir 
dizayna sahip. Bu sırt çantası, kullanıcısının hareketlerine göre 
form alıyor. Yani vücut hareketlerini algılıyor. Sağa dönecekseniz, 
çanta da hafifçe sağa dönüyor. Eğilecekseniz, çanta da eğimini 
bu açıya göre belirliyor. Son derece ergonomik ve fonksiyonel. Çok 
amaçlı bir kullanım için geliştirilen Fluoa ile kamp yapmaya da 
gidebilirsiniz, işe de… Su geçirmeyen bir tasarıma sahip olan 
Fluoa’nın iç haznesi de son derece geniş. Laptop ve diğer kişisel 
ihtiyaçlarınızı koyabilecek sınırsız bir alana sahipsiniz.
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MACERAYA HAZIR MISINIZ? 
Maceranın nerede başlayacağı belli olmaz. Hafta sonunda evde otururken 
bir anda başınızı alıp, uzaklara gitmek isteyebilirsiniz. Ya da iş çıkışında 
birkaç saatliğine de olsa şehirden uzaklaşıp, ormanlık bir arazide biraz 
yürüyüş yapıp, sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyebilirsiniz. 
Tasarımcı Tessel Supply’ın dizayn ettiği ‘anti gravity pack’ adlı bu çanta, mac-
eraperestlere hitap ediyor. Çantada kalemlerinizi, laptop’unuzu ve kişisel 
eşyalarınızı koymak için pek çok özel bölüm bulunuyor. Anti gravity pack ile 
yepyeni serüvenlere yelken açmak elinizde…



KULLANICISINA MAKSİMUM 
KONFOR SUNUYOR
Jerome Olivet’in imzasını taşıyan ‘Fusion’ adlı 
çanta, tasarımında yer alan kavisler nedeniyle 
fütüristik uzay çağı dizaynlarını anımsatıyor. 
Bu çantanın en önemli özelliklerinden biri de 
vücut ısısını ve vücut hareketlerini özümsey-
erek kullanıcısına maksimumum konfor 
sunması. Ergonomik tasarımı, hedef kitlesine 
farklı bir esneklik katıyor. Fusion adlı çantayı 
saatlerce sırtınızda taşısanız bile asla bir 
ağırlık ya da yorgunluk hissetmiyorsunuz. 
Bunun en öneml i  nedeni  ise  çantanın 
tasarımında kullanılan ileri teknoloji…

GÜNEŞ ENERJİLİ SIRT ÇANTASI 
Luke Mastrangelo’unun tasarladığı Prism, son 
derece kullanışlı bir sırt çantası. Bu çanta hem 
şehir içinde hem de sportif aktivitelerde 
rahatlıkla kullanılabiliyor. Su geçirmediği gibi 
son derece de konforlu. Mastrangelo, bu sırt 
çantasını tasarlarken, güneş enerjisinden fay-
da lanab i lmek  i ç in  öze l  b i r  s i s tem de 
geliştirmiş. Bu özelliği sayesinde güneş ener-
jisiyle çalışan teknolojik ekipmanları, sizi asla 
yarı yolda bırakmayacak.
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ
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İDDİALI TASARIMI, ZENGİN DONANIMI VE ZARİF SPORTİFLİĞİYLE “DÜNYANIN EN İYİ 
OTOMOBİLİ” ÜNVANINA SAHİP S-SERİSİ’NIN SPORCU KARDEŞİ YENİ S-SERİSİ 

COUPÉ’NİN TÜRKİYE TANITIMI GÖRKEMLİ BİR ETKİNLİK İLE GERÇEKLEŞTİ. 
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YENİ MERCEDES-BENZ S-SERİSİ COUPÉ
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Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Rainer 
Genes ile Mercedes Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış 
Türkiye Müdürü Şükrü Bekdikhan’ın ev sahipliği yaptığı 

organizasyonda S-Serisi Coupé ilk kez Türkiye’de tanıtılırken 
Mercedes-Benz’in New York, Londra, Köln, Münih, Stuttgart 
gibi dünya çapında farklı şehirleri dolaşan sergisi “The Perfect 
Moment. Icons of Photography” sergisinin de açılışı gerçekleşti. 
Emirgan’daki “The Seed”de 19 – 20 Eylül tarihleri arasında 
ziyarete açık kalan fotoğraf sergisinde otomobilin mucidi 
Mercedes-Benz’in 128 yıllık tarihinde olağanüstü ikonlara ilham 
vermesinden yola çıkarak hazırlanan birbirinden farklı 38 
çalışma sergilenirken yeni S-Serisi Coupé de sportif boyutları 
ve duyguları kamçılayan sadeliği ile ziyaretçileri büyüledi.
Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes 
renkli karelere sahne olan gecede yaptığı açılış konuşmasında 
“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yeni S-Serisi lansmanının 
ardından bu yıl da kendine has ve büyüleyici tasarımı ile yeni 
S-Serisi Coupé modelimizi sizlerle bir araya getirmekten dolayı 
gururluyuz. Yeni S 500 Coupé 4 MATIC ile 2014 yılının son 
çeyreğinde siz değerli müşterilerimize benzersiz bir deneyim 
sunacağımıza inanıyoruz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.
Mercedes Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Müdürü 
Şükrü Bekdikhan ise, “Heyecanla beklenen yeni spor 
otomobilimiz S-Serisi Coupé, modern lüks ile en son teknolojiyi 
bir arada sunarak kendi segmentinde standartları yeniden 
belirliyor. Mercedes-Benz dünyası için her zaman büyük önem 
taşıyan, ürün yelpazemizin amiral gemisi olan S-Serisi’nin tek 
kapılı versiyonu S-Serisi Coupé ile önemli başarılar elde 
edeceğimize inanıyoruz. Ayrıca dünyanın önde gelen şehirlerini 
dolaşan “The Perfect Moment. Icons of Photography” sergisini 
İstanbul’da da sanat ve otomobilseverler ile bir araya getirdiğimiz 
için gururluyuz” sözleriyle davetlileri yeni Mercedes-Benz 
S-Serisi Coupé’yi yakından incelemeye davet etti.
Mercedes-Benz S-Serisi Coupé: Sportif estetikte son nokta
Yeni S-Serisi Coupé’nin modern lüksün bir ifadesi olarak 
sunulan sadeliği ve ileri teknolojiyi gözler önüne seren belirgin 
dış hatları duygusal bir cazibeyi yansıtıyor. Yenilikçi ve 

geleneksel kavramları arasında köprü kuran Mercedes-Benz, 
tasarımın yoğunlaştığı özelliklere ve her modelinin kendisine 
özgü karakteri olmasına önem vererek yepyeni aracı S-Serisi 
Coupé’de de duygulara hitap eden bir karakter sunuyor.
S-Serisi Coupé’nin iç tasarımında, büyük, iki parçalı ve geniş 
ekranlara sahip gösterge paneli, araç içerisinde modern lüksü 
vurgulayarak göz kamaştıran benzersiz bir tasarım sunuyor. 
S-Serisi Coupé’de sunulan ve “dünyanın en iyi otomobili” 
S-Serisi’nden de bilinen sürüş yardım sistemleri, sürücünün 
yükünü hafifleterek konforu artırmaktan, görsel, işitsel ve/
veya dokunsal uyarı sinyalleri vermeye ve sürücünün tepkilerini 
hızlandırmaya kadar çok çeşitli avantajlar sunuyor.
Dünya lansmanı 2014 Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
gerçekleşen S-Serisi Coupé, S 500 Coupé 4 MATIC modeli ile 
2014 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacak.



Bentley, Mulsanne Speed ile en hızlı ultra lüks sürüş deneyimini 
yeniden tanımlıyor. 537 HP güce, 1.100 Nm maksimum torka ve 
farklı sportif süspansiyon ile talebe bağlı direksiyon seçeneklerine 
sahip olan yeni Mulsanne Speed, sürücüye özel olarak geliştirildi. 
Yeniden tasarlanan güç aktarım mekanizmasında Bentley’in efsa-
nevi 6.75 litrelik çift turbo V8 motoru yer alıyor. Bu motor sayesinde 
0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.9 saniyede tamamlayan Mul-
sanne Speed, 305 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Otomotiv sek-

töründe benzersiz bir uygulamayla, paslanmaz çelik matriks 
ızgaraların dış kısmında koyu renk kullanıldı. Mulsanne Speed’de 
sunulan sorunsuz güç ve hızlanma özelliklerine bir de çok daha 
sürücü odaklı olan sport süspansiyon modu eklendi. Bentley ve 
Comfort süspansiyon modları, konfor odaklı ve tamamen yumuşak 
bir şasi yapısı sunarken, spor modu da daha iyi gövde kontrolü için 
hava süspansiyonlarını bütünü ile güçlendiriyor. Daha iyi geri besle-
me ve doğruluk kapsamında direksiyon dinamiklerini ayarlıyor.

YENİ BENTLEY MULSANNE SPEED

Toyota, 2014 Paris Motor Show’da C Crossover segmentine bakışını yansıtan 
yeni C-HR konseptinin dünya lansmanını gerçekleştirecek. Hibrit motor teknoloji-
si ile donatılan konsept, Toyota’nın bu segmente bakış açısıyla ilgili ilk ipuçlarını taşıya-
cak. Toyota C-HR konsept, elmas yapısını andıran tasarımı ile segmentini yepyeni bir 
tema ile tanıştıracak. Kompakt kabin profili, tıpkı bir elmasın dayanıklılığı gibi keskin ve 
sert çizgilerini yansıtan gövde tasarımı ile birleşiyor. Toyota C-HR konseptinin ön tasarı-
mı, Toyota’nın ‘Keen Look-Keskin Bakış’ ve ‘Under Priority-Öncelikli’ kimliğinin gelişimini 
temsil etmenin yanı sıra gelecekteki Toyota araçlarının yeni tasarım anlayışının da ilk 
ipuçlarını sergileyecek. Yandan bakıldığında incelikle işlenmiş keskin çizgili alt gövde, kaslı 
çamurluklar ve agresif açılı arka omuz çizgisi ile son derece akıcı bir kabin mimarisine 
sahip. İlk bakışta dikkat çeken, havacılıktan esinlenilmiş,  akıcı tasarımı ile arka stop grubu, 
Toyota C-HR konseptin geniş omuz yapısını daha da güçlendiriyor.

TOYOTA’NIN YENİ C-HR KONSEPTİ

Tamamen elektrik motorlu bir araç olarak tasarlanan Renault 
ZOE, pürüzsüz ve akıcı hatlara sahip olan süper şehirli. Aracın 
sıradışı ön kısmı sıcak ve çekici bir bakışla markanın yeni kimliği-
ni ortaya koyuyor. ZOE, Renault logosunda, farlarda ve koyu 
renkli camlardaki mavi renk efekti ile elektrik motorlu bir otomo-
bil olarak hemen göze çarpıyor. Renault ZOE, kullanılması kolay 
ve eğlenceli bir araç. Özel direksiyonu, lastikleri ve amortisörleri 
ile elektrik motorlu araçlara özgü bir şasiye sahip. ZOE, her tip 
yolculuklarda kullanılabilecek güven verici bir otomobil. Elektrik 

motorlu bir araç olarak sessiz olmakla birlikte; hiçbir motor sesi 
ya da titreşim olmadığından dinlendirici özelliği ile ayırt ediliyor. 
Tüm elektrik motorlu araçlarda olduğu gibi ZOE da seyir esnasın-
da hiçbir şekilde CO2, NOx, karbon monoksit, parçacık, koku 
veya motor gürültüsü yaymıyor. Renault ZOE, Yeni Renault Clio 
da dahil olmak üzere yaklaşık 20 adet Renault-Nissan İttifak 
modelinin kullandığı ‘B’ platformunu temel alıyor. Elektrik moto-
ru, bütün kullanım aşamalarında mükemmel düzeyde enerji 
verimliliği sağlıyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni modeli Cali-
fornia T, otomobil sektörünün çok sükse yapan yeniliklerinden 
biri oldu. Direkt enjeksiyonlu 3.855 cc’lik turbo beslemeli, 8 silin-
dirli motorunun 560 beygirlik gücüyle yeni Ferrari, sıfırdan 100 
km/s hıza sadece 3.6 sn’de çıkıyor. Yeni geliştirilen turbo motor, 
gücü dışında sportif sesiyle de Ferrari tutkunlarını etkilemeyi 
hedefliyor. 2+2 oturma düzenine sahip otomobil, 14 sn’de metal 
tavanını açıp, şık bir cabrioya dönüşüyor. Sadece 6 adeti kasım 
ayında Türkiye’ye gelecek olan yeni Ferrari’nin fiyatı da özellikle-
ri gibi dudak uçuklatıyor: 550 bin Avro.

TURBO MOTORLU FERRARI
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APPLE WATCH FARKI 
Apple’ın merakla beklenen giyilebilir cihazı 
‘Apple Watch’, köşeli bir tasarıma sahip. 
Paslanmaz çelikten tasarlanan bu saatin en 
önemli özelliklerinden biri de klasik bir kol 
saati ayar kolu görünümündeki bu kolun, 
uygulamalar arasında geçiş yapmayı 
kolaylaştırması… Küçük ekranlarda içeriği 
görüntüleme sorununu adresleyen özellik, 
Apple Watch içinde genel görüntüyü engel-
lemeden, cihaz içinde gezinmenizi sağlıyor. 
Apple CEO’su Tim Cook, Apple Watch için 
“Bugüne kadar ürettiğimiz en kişisel cihaz.” 
yorumunda bulundu. Safir ekranlı Apple 
Watch, esnek Retina display özelliğine de 
sahip. iPhone cihazınıza bağlanan Apple 
Watch, bu sayede Wi-Fi ve GPS özelliklerini 
kullanabiliyor. Bağlantılı zaman özelliğine 
sahip cihaz, internete bağlanarak zamanı 
ayarlıyor. Siri entegrasyonu sayesinde sesli 
komutla da çalışıyor. Apple Watch kullanıcı-
ları, bağlantı listesindeki kişilerle mesajla-
şabi l i yor .  Ku l lan ıc ı lar ,  Apple  Watch 
kullanarak Apple TV’lerini kontrol edebiliyor. 
Cihazın Apple Pay entegrasyonu da bulu-
nuyor. Etkinlikteki seyircilerin büyük beğeni-
sini kazanan Apple Watch, üç modelde 
piyasaya sunulacak.

UZAY TAKSİLER YOLDA
NASA, kamuoyunda ‘uzay taksisi’ adıyla anılan Commercial Crew 
Development (CCDev) ihalesinin sonuçlarını 16 Eylül’de açıkladı. 
İhalenin kazananları havacılık devi Boeing ve Elon Musk’ın yenilikçi 
girişimi SpaceX oldu. Amerikalı astronotların Dünya ve Uluslarara-
sı Uzay İstasyonu (ISS) arasındaki ulaşımını sağlayacak, özel şirket-
ler tarafından işletilen ilk taksiler olma niteliğindeki uzay taksileri 
için NASA, iki şirketle toplam 6.8 milyar dolarlık anlaşma yaptı. 
Boeing ile CST-100 isimli aracı için 4.2 milyar dolarlık anlaşma 
yapan NASA, SpaceX’in Crew Dragon isimli uzay taksisi için 2.6 
milyar dolarlık kontrat imzaladı. Boeing ve SpaceX’in uzay taksile-
rinin 2017 yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor. Bu tarihe 
kadar şirketlerden teknolojilerini geliştirmeleri ve güvenlik-teknik 
yeterliliklerini yerine getirmeleri bekleniyor. 

[ selin akgün ] /BİLİŞİM/BİLİŞİM

OTOMOTİVDEN HAZIR GİYİME, TELEKOMÜNİKASYONDAN SPOR ENDÜSTRİSİNE 
KADAR PEK ÇOK ALANDA İNOVATİF ADIMLAR ATILIYOR.

Giyilebilir akıllı teknolojiler alanındaki yatırımlar büyük bir 
hızla artıyor. Akıllı saatleri, akıllı kasklar takip ediyor. Akıllı 
telefon furyasındaki gelişmelere paralel olarak yeni bir trend 
daha öne çıkıyor. TechCrunch şirketi, ‘NoPhone’ adlı tasa-
rımıyla iletişim sektöründe ezber bozmaya oynuyor. Yeni 
nesil teknolojiler, otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı. 
Nissan’ın başlattığı ‘akıllı dikiz aynası’ uygulamasının, sektör-
de yeni bir dinamizm yaratması bekleniyor. 

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM ZAMANI

NISSAN’DAN AKILLI DİKİZ AYNASI
Nissan, her araçta bulunan klasik dikiz aynasını daha akıllı bir hale getirmeye karar vererek, akıllı dikiz aynası geliştirmeye başladı. Gele-
cek yıl Kuzey Amerika’da piyasaya sürülecek olan Nissan Rogue model otomobillerin içerisinde opsiyonel olarak planlanan akıllı dikiz 
aynaları, bir geri görüş kamerası olarak da çalışabilecek. Otomobilin arkasında bulunan 1.3MP’lik kamera aracılığıyla görüntü, akıllı dikiz 
aynasına yansıtılacak ve geri görüş kamerası aracın ön konsolundaki ekranında ya da ekstra olarak takılan bir ekranda değil, dikiz 
aynasında belirecek. Normal şartlarda klasik bir ayna olarak kullanabilen özel ekranın en önemli özelliği aynı zamanda bir LCD ekrana 
sahip olması… Her ne kadar akıllı dikiz aynasında ekranın boyutundan dolayı daha geniş bir açıyla görüntü verebilen akıllı dikiz aynası 
olsa da, Nissan konsolda göstereceği geri görüş kamerasından da ödün vermeyecek. Henüz ABD fiyatı kesinlik kazanmayan ürünün 
Japonya’daki fiyatının ise 600 dolar civarında olacağı öngörülüyor.
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NOPHONE 
ZAMANI… 
Hiç düşündünüz mü? Gün içinde kaç kez 
akıllı telefonunuza bakıyorsunuz? Maillerinizi ve 
sosyal medya hesaplarınızı ne sıklıkla kontrol ediyorsu-
nuz? Akıllı telefonlar, pek çok kişi için önemli bir alışkanlığa hatta 
bağımlılığa dönüşmüş durumda. TechCrunch şirketi, akıllı telefondan 
tamamen kurtulmak isteyen kişiler için yepyeni bir ürün tasarladı: NoPho-
ne… Telefon boyutlarında plastik bir cisim olarak konumlandırılan NoPhone, gün-
celleme gerektirmiyor ve su geçirmez özelliğe sahip. Ürünün fiyatı konusunda ise henüz 
bir açıklamada bulunulmadı. Bu ürünü satın almak isteyen kişilerin öncelikle şu sorulara yanıt 
vermeleri gerekiyor: Yer bulmadan, bankacılık işlemlerine kadar çeşitli işlemler için kullandığımız akıllı 
telefonlardan ayrı kalabilecek miyiz? 

AKILLI KASK İÇİN GERİ 
SAYIM BAŞLADI 
Motosikletseverlere hitap eden akıllı 
kask ‘Skully AR1’, Indiegogo’da 1 milyon 
dolardan fazla yat ır ım toplamayı 
başardı. İçerisinde GPS, head-up disp-
lay gibi teknolojileri barındıran ve ‘dün-
yanın en akıl l ı  motorbisiklet kaskı’ 
olarak lanse edilen Skully AR-1, San 
Francisco merkezli Skully Systems şir-
keti tarafından bir giyilebilir teknoloji 
ürünü olarak geliştiriliyor. Skully A-1’in 
geniş açılı bir arka kamerası bulunu-
yor. Kaskın arkasındaki kamera, kaskın 
önündeki ekrana yansıyor ve bir dikiz 
aynası görevi üstleniyor. Bununla birlik-
te ekrana GPS bilgileri yansıyarak, 
motorcuya yönünü bulma anlamında 
çok büyük kolaylık sağlıyor. Bluetooth 
ile akıllı telefonunuzla da eşleşebilecek 
olan akıllı kask üzerinden eller serbest 
modunda çağrı alabilmeniz mümkün 
olacak. Mayıs 2015’de teslim edilmesi 
beklenen ürünün Indiegogo’daki belir-
tilen fiyatı ise 1399 dolar.

KADINLARA ÖZEL 
BİLEKLİK: ELEMOON
Kickstarter’da projesine fon arayan 
Jing Zhou, özel olarak kadınlara hitap 
eden  ‘Elemoon’ adlı bileklikle giyilebi-
lir teknolojiler alanında fark yaratmayı 
hedefliyor. Hareket sensörü olan Ele-
moon adlı bileklik, Bluetooth bağlantı-
sıyla akıllı telefondaki bildirimleri LED 
ekranında gösterebiliyor. LED ekranın 
en dikkat çeken özelliklerinden biri de, 
bildirimin kalp şeklinde geliyor olması. 
Şubat 2015’te dağıtımına başlanacak 
Elemoon’un Kickstarter’da 179 dolar-
dan aldığı talepler kapandı. Ürün, 199 
dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunula-
cak. Sevgililer Günü’nde farklı bir hedi-
y e  a l m a k  i s t e y e n l e r i n  d i k k a t i n i 
çekecek olan Elemoon adlı bileklik, 
100 bin dolarlık fonlama beklentisinin, 
58 bin dolardan fazlasını kısa süre 
içerisinde karşıladı.

RALPH LAUREN’DEN 
DEV ADIM 
Lüks moda markası Ralph Lauren de giyi-
lebilir teknolojiler pazarına giriş yaptı. 
Ralph Lauren’in yeni teknolojik ürünü Polo 
Tech markalı akıllı bir tişört… Akıllı tişört 
türünün ilk örneklerinden OMSignal tek-
nolojisiyle üretilen Polo Tech, bir moda 
markasının piyasaya sunduğu ‘ilk teknolo-
jik giysi’ olma iddiasına sahip. Birçok giyi-
lebilir teknoloji gibi öncelikle sporcuları 
hedefleyen Polo Tech’i sıradan bir tişörtten 
ayıran en önemli özelliği gümüş kaplı ilet-
ken sensörlerle dokunmuş olması. Bu 
sayede kullanıcısının biyolojik ve fizyolojik 
bilgilerini okuyan tişört, Amerika Açık Tenis 
Turnuvası’nda ilk kez görücüye çıktı. Polo 
Tech, oyuncuların maç sırasında kalp atışı, 
nefes alış verişi ve stres düzeyleri gibi veri-
lerini topluyor. Bu verileri akıllı telefonu-
nuzdaki uygulamaya aktaran t işört, 
oyuncuların performans değerlendirme-
leri için anlamlı geri dönüşler sağlamayı 
amaçlıyor. Ralph Lauren, Polo Tech ile 
önce sporcuları hedefliyor olsa da ürünü 
günlük hayatta da giyilebilir bir teknoloji 
olarak konumlandırmayı planlıyor.

ekim 2014 /61



/SEKTÖRDEN

62 / www.baglantinoktasi.com.tr

/SEKTÖRDEN

Türk Telekom Grubu, entegrasyon sürecinin müşteri 
odaklı yaklaşım ve sürdürülebilir büyüme stratejisi etra-
fında şekillenen ikinci aşamasını duyurdu. Bu strate-

ji, müşteri ihtiyaçlarına ve gerekliliklerine tam olarak cevap 
veren ‘tek noktada hizmet’ yaklaşımının etkin bir şekilde 
sunulmasını sağlayarak grubu rakiplerinden ayıracak.
Türk Telekom Grubu’nun mobil ve sabit hizmetlerinin birlikte 
pazara sunulması ve müşteri hizmetlerinin tek çatı altında 
toplanmasını öngören entegrasyon projesi, teknoloji ve ileti-
şim hizmetlerinde müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını daha etkin 
bir şekilde karşılamayı hedefliyor. Grup, satış kanallarının ve 
ticari fonksiyonların tek elden yönetilmesiyle müşterilere 
sunulan değeri daha da artıracak. 
Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, organizasyonel değişiklik-
lerle ilgili şunları söyledi:  “Müşteri odaklılık, rekabet gücümü-
zün kaynağıdır ve iş yapış şeklimizin merkezinde yer almak-
tadır. Müşterilerimize daha fazla değer sunmamızı sağla-
yacak entegrasyon projemizin ilk adımını bu Nisan ayında 
attık. Bugün attığımız adım ile mobil ve sabit hizmetlerimizde 
satış ve müşteri ilişkileri yönetimini birleştiriyoruz.” Gruptan 
ayrılan yöneticilere de teşekkür eden Rami Aslan, “Abdullah 
Orkun Kaya ve diğer yönetici arkadaşlarımıza, Gruba yap-
tıkları değerli katkılar nedeniyle teşekkür ediyor, kendilerine 
başarılar diliyorum.” dedi.

TÜRK TELEKOM GRUBU’NDAN ENTEGRASYON 
YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA
Türk Telekom Grubu, entegrasyon süreci kapsamında önemli bir adım daha atarak ‘tek 
noktada hizmet’ anlayışına uygun organizasyonel değişiklikleri hayata geçirdi.

TÜRK TELEKOM CEO’SU 
RAMİ ASLAN: 
“MÜŞTERİLERİMİZE 
DAHA FAZLA DEĞER 
SUNMAMIZI SAĞLAYACAK 
ENTEGRASYON 
PROJEMİZİN ADIMLARINI 
ATIYORUZ.”

TÜRK TELEKOM GRUBU ŞU ORGANİZASYONEL 
DEĞİŞİKLİKLERİ HAYATA GEÇİRDİ:
• Grubun mobil ve sabit tüm bireysel satış faaliyetlerinin 

ortak yönetimi amacıyla yeniden tanımlanan ‘Bireysel 
Satış Genel Müdür Yardımcılığı’ görevine Hüseyin Balcı 
atandı. 

• Mobil ve sabit hat operasyonlarının müşteri ilişkileri 
birimlerinin yönetimi, yeni oluşturulan ‘Bireysel Müşteri 
Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’ çatısı altında birleştirildi 
ve bu göreve Orçun Onat atandı.

• Grubun kurumsal pazarlama, kurumsal satış ve müşteri 
ilişkileri birimlerinin yönetimi ‘Kurumsal Ticari Genel Müdür 
Yardımcılığı’ çatısı altında birleştirildi. Bu göreve atanan isim 
ise Mehmet Ali Akarca oldu.

• TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya görevinden 
ayrıldı. TTNET CFO’su Kaan Aktan mevcut görev ve 
sorumluluklarına ek olarak, Grup entegrasyon programında 
TTNET için öngörülen organizasyonel yapının uygulanması 
sürecinde Genel Müdür görev ve sorumluluklarını üstlendi.

• Türk Telekom ‘Regülasyon Başkanlığı’ pozisyonuna 
Ramazan Demir atandı.

• “Toptan Satış Direktörlüğü” pozisyonu, Türk 
Telekomünikasyon A.Ş’de kalarak, Türk Telekom CEO’suna 
direkt bağlandı.

• Avea ve TTNET bünyesinde bulunan Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcılığı görevleri, mevcut yönetim ekibi ile 
devam ediyor.

Vodafone, Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etme 
vizyonuyla “Mükemmel Müşteri Deneyimi” için sürdür-
düğü hizmet yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 81 

ildeki 1.200’den fazla mağazasını dijital bir tasarımla yenile-
yecek olan şirket, mağazalarının dijital dönüşümü için bayi 
yatırımları da dâhil olmak üzere 2 yılda toplam 200 milyon 
TL’nin üzerinde yatırım yapıyor. Yenilenen mağazaları ile 
daha kaliteli dijital hizmet sunmayı ve daha yüksek müş-
teri memnuniyeti sağlamayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 
şu ana kadar tamamlanan 500 mağazası için “Dijital Açılış 
Töreni” gerçekleştirdi.  

MOBİL TEKNOLOJİLERE KOLAY ERİŞİM
Dijital bir tasarımla yenilenen Vodafone mağazaları, son tek-
nolojinin kullanıldığı, dijital deneyimlerin uzman danışmanlar 
eşliğinde yaşandığı ve rahatlığın öne çıktığı konseptiyle 
dikkat çekiyor. Modüler ve esnek bir tasarıma sahip olan 
mağazalarda müşteriler, Canlı Cihaz Deneyim Alanı ile cihaz-
ları rahatça deneyimlerken, Teknoloji Alanı’nda (Tech Zone) 
konunun uzmanı çalışanlardan özel danışmanlık hizmeti 
alabiliyor. Tüm tarifelerin karşılaştırmalı olarak sunulduğu 
Tarife Alanı ve dijital müşterilerin ihtiyaçlarına uygun tarife-
ler ile birbirinden özel Vodafone Red fırsatlarının tanıtıldığı 
Vodafone Red Alanı da ziyaretçilerin mobil deneyimini zen-
ginleştiriyor. Basit ve kolay anlaşılır şekilde gruplandırılmış 
sergi alanlarının yanı sıra popüler cihaz ve tarifelerin sergi-
lendiği Vodafone Çok Satanlar Masası da ziyaretçilere rahat 
bir keşif ortamı sağlıyor. Ziyaretçiler, Aksesuar Alanı’nda, 
“Redlife” markası altında yüksek kaliteli mobil iletişim akse-
suarları ile buluşuyor.

81 İLDE DİJİTAL DENEYİM
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan 
Kızıldağ, bunun sadece bir mağaza açılışı olmadığını, Vodafone 
Grubu’nun Türkiye’ye olan güvenini gösteren, hizmet ala-
nında yapılan önemli bir yatırım hamlesi olduğunu vurguladı. 
Kızıldağ, şunları söyledi: “Vodafone Grubu’nun tüm dünya-
da büyük bir yatırımla hayata geçireceği mağazalarındaki 

VODAFONE, 81 İLDE 
PERAKENDE YÜZÜNÜ 
YENİLİYOR
Yenilenen mağazaları ile daha kaliteli 
dijital hizmet sunmayı hedefleyen 
Vodafone Türkiye, şu ana kadar 
tamamlanan 500 mağazası için “Dijital 
Açılış Töreni” gerçekleştirdi.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI SİNAN KIZILDAĞ, 
VODAFONE GRUBU’NUN TÜRKİYE’YE 
OLAN GÜVENİNİ GÖSTEREN, ÖNEMLİ BİR 
YATIRIM YAPTIKLARINI SÖYLEDİ.

yenilenmenin öncü ülkelerinden biri olarak Vodafone Türkiye 
seçildi. Globalde gerçekleşecek mağaza dönüşümünün 
büyük bir kısmı Türkiye’yi kapsıyor. Bu güvenle 81 ilde baş-
lattığımız yatırım hamlesiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
katkı sağlayacağız. 2 yılda bayi yatırımlarımız da dâhil 200 
milyon TL’nin üzerinde yatırımla 1.200’ü aşkın mağazamızı 
son teknolojilerle yenileyerek, Türkiye’nin her yerinde aynı 
kalitede hizmet sunmayı ve daha yüksek müşteri mem-
nuniyeti sağlamayı hedefliyoruz. Mağazalarımızı, teknolojiyi 
müşterilerimiz açısından daha kolay ulaşılabilir hale getirecek 
şekilde baştan sona yeniliyoruz. Müşterilerimize yeni tekno-
lojileri rahatlıkla deneyimleyebilecekleri daha samimi ve rahat 
bir ortam sunuyoruz. Vodafone Türkiye olarak, mükemmel 
müşteri deneyimi sağlamaya yönelik hizmet yatırımlarımızı 
artırarak sürdüreceğiz.”   
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Dünyanın önde gelen futbol kulübü Fc Barcelona ile 3 
yıldır yürüttüğü “FCBEscola Camp Avea” projesi yoğun 
ilgi gören Avea, Barcelona ile dev bir işbirliğine daha 

imza attı. Avea bu imza ile Türkiye’de yabancı spor kulübü 
işbirliğiyle kurulan ilk futbol okulu “FCBEscola Istanbul 
Avea”yı hayata geçirdi.
Dünyanın en iyi futbolcularından Messi’nin de mezun oldu-
ğu FCBEscola ekolü, Avea öncülüğünde biri Maltepe, diğeri 
Maslak’ta olmak üzere iki ayrı futbol okulu ile İstanbul’a 
taşındı. Dünya standartlarında bir futbol okulu olması-
nın yanında sporcu ahlakı, rakibe saygı gibi değerlerle 
öğrencilere belli bir disiplini ve anlayışı aktaracak olan 
FCBEscola Istanbul Avea okullarında toplam 600’den fazla 
öğrenci eğitim görecek. Avea bu öğrencilerin 180 tanesi-
ne burs sağlayacak. Avea, böylece dünyanın en iyi futbol 
altyapı eğitim modeline sahip FCBEscola know how’unu 
Türkiye’ye taşıyacak.
Konu ile ilgili konuşan Avea CEO’su Erkan Akdemir şunları 
söyledi: “Kamplarımız ülke genelinde öyle yoğun bir ilgi 
gördü ki kuruluşumuzun 10. yılında sunduğumuz eğitimi 
daha etkin ve çok daha profesyonel bir yapıya kavuştur-
ma ihtiyacı duyduk. Türkiye’de futbol eğitimi konusunda 
önemli bir aşama kaydettik. Şimdi, FCBEscola Istanbul 
Avea ile futbol eğitimini okul zamanlamasına uygun bir 
şekilde, çok daha kapsamlı ve donanımlı bir hale getiriyo-
ruz. Hedefimiz, FCBEscola İstanbul Avea’yı Türk futboluna 
hizmet eden önemli bir marka haline getirmek.”
Avea’nın, Fc Barcelona ile 2011 yılında Türk futbolunda alt-
yapıyı geliştirme misyonuyla çıktığı yolda pek çok başarılı 
projeye imza attığına dikkat çeken Akdemir, “2014 yılının 
sonuna yaklaşırken, tüm bu emeklerimizin daha büyük bir 
oluşuma dönüşmesi, Avea ailesi olarak bizi çok memnun 
ediyor. Hedefimiz, FCBEscola Istanbul Avea’yı Türk fut-
boluna hizmet eden önemli bir marka haline getirmek. Fc 
Barcelona’nın FCBEscola okullarıyla yıllardır dünya çapında 
edindiği deneyim, bize doğru yolda olduğumuzu gösteri-
yor. Türk futbolunun, FCBEscola Istanbul Avea sayesinde, 
önümüzdeki yıllarda Fc Barcelona altyapısıyla yetişmiş 
önemli oyuncular göreceğine inancım tam.” diye konuştu.

AVEA, SPORA 10. 
YILINDA 135,4 MİLYON 
DOLAR YATIRIM YAPTI
Avea, dünyanın en iyi futbol altyapı 
eğitim modeline sahip FCBEscola know 
how’unu Türkiye’ye taşıyor.

AVEA CEO’SU ERKAN AKDEMİR: 
“FCBESCOLA ISTANBUL AVEA İLE FUTBOL 
EĞİTİMİNİ OKUL ZAMANLAMASINA 
UYGUN BİR ŞEKİLDE, ÇOK DAHA KAPSAMLI 
VE DONANIMLI BİR HALE GETİRİYORUZ.”

MESSİ DE FCBESCOLA’DAN MEZUN
FCBEscola okulunun, bulunduğu tüm ülkelerde uluslararası 
futbol camiası tarafından dikkatle izlenen ve yetiştirdi-
ği yetenekli gençlerle dikkat çeken akademik bir kurum 
olduğunun altını çizen Akdemir, günümüz futbolunun önde 
gelen isimlerinden Messi’nin de FCBEscola mezunu oldu-
ğunu belirtti.

Turkcell’in 2012 yılında geliştirdiği ve İstanbul Üniversitesi 
işbirliği ile denemelerine başlanan SağlıkMetre çözümü-
nün klinik başarısı kanıtlandı. Uzaktan sağlık takip yöne-

timinde yeni bir dönem başlatan Turkcell SağlıkMetre çözümü, 
ilk etapta İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi gören toplam 
100 diyabet hastası için kullanıldı. Ortak projenin sonuçla-
rı, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, İstanbul Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Güloğlu, İ.Ü. İstanbul Tıp 
Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan 
ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Endokrin Bölümü Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. İlhan Satman’ın katıldığı basın toplantısında açıklandı.
Proje kapsamında, Turkcell tarafından geliştirilen SağlıkMetre 
cihazı ile İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde diyabet hastalığıy-
la mücadele eden 100 kronik hastanın önemli tıbbi ölçüm 
verileri 7/24 uzaktan takip edildi ve kayıt altına alındı. Halen 
devam eden projenin çalışma grubunda yer alan hastalarda, 
tedaviye uyum, yüzde 25 oranında arttı. Hastaların açlık 
kan şekeri ortalaması yüzde 16 oranında düşerken, HbA1c 
adı verilen son üç aylık kan şekeri kontrol parametresi de 
başlangıç değerine göre yüzde 9 oranında azaldı. Diyabeti 
kontrol altında olan hastaların oranı ilk 3 ayda yüzde 41, ikinci 
3 ayda ise yüzde 37 oldu. SağlıkMetre kullanmayan kontrol 
grubundaki kontrol oranları ise sırası ile yüzde 38 ve yüzde 
26 olarak gerçekleşti. Böylece, Turkcell SağlıkMetre ile takip 
edilen hastalardaki diyabet kontrol başarısı yüzde 41’e ulaştı.
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell SağlıkMetre’nin 
milyonlarca kronik hastanın hayatına dokunacak bir inovasyon 
olduğunu vurguladı. Sağlıkmetre’yi hayata geçirmenin mut-
luluğunu yaşadıklarını belirten Ciliv şöyle konuştu: “Turkcell’de 
daima, ‘İşimiz teknoloji, ama esas işimiz insan’ diyoruz. Takım 
olarak kendimize en çok sorduğumuz soru: ‘İnovasyonu, tek-
nolojimizi kullanarak insan hayatına nasıl daha fazla değer 
katabiliriz, müşterilerimizin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz?’ 
Biz inovasyonu, yeni bir fikrin toplumsal ve ekonomik faydaya 
dönüşmesi olarak görüyoruz. Turkcell mühendislerinin imza-
sını taşıyan SağlıkMetre tam da bu açıdan önemli bir çözüm. 
Gerek hastaların yaşam kalitesine olumlu etkisi, gerekse sosyal 
güvenlik sistemindeki yükü azaltma potansiyeli ve bakım ve 

TURKCELL’LE MOBİL 
TEKNOLOJİ SAĞLIĞIN 
HİZMETİNDE
Turkcell’in kronik hastalıklarla 
mücadele için geliştirdiği mobil sağlık 
inovasyonu, hem hasta ve hasta 
yakınlarının hem de doktorların 
hayatını değiştiriyor.

TURKCELL CEO’SU SÜREYYA CİLİV, 
TURKCELL SAĞLIKMETRE’NİN 
MİLYONLARCA KRONİK HASTANIN 
HAYATINA DOKUNACAK BİR İNOVASYON 
OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

diğer operasyonel maliyetlerin düşürülmesi açısından ciddi 
katkılar sunuyor. Bu başarının ülkemizin köklü bilim yuvaların-
dan biri olan İstanbul Üniversitesi’nde kanıtlanmış olması ise 
bize büyük gurur verdi. SağlıkMetre Turkcell için ilk basamaktı. 
Bundan sonra da Turkcell’in teknolojisi gerek sağlık gerekse 
sağlıklı yaşam alanlarında insanımıza fayda sağlamak için çalış-
maya devam edecek.”
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eyyüp ceylan

Ana defter (tic.)

Kıskançlıktan 
doğan davranış

Mafsal

Mağara

Vilayet

Bir kimseyi 
kötüleme (esk.)

Çabuk olan

Parlak karşıtı

Bir tür çorba sosu

Metrenin binde biri

bulmaca»
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Varsayım

İçine kapanık

Bir tembih sözü

Erken

Din işleriyle 
uğraşanların 

mesleği

Yapma, etme

Aktif

Ekmek maddesi

Bir yöne eğilmiş

Erbap

Radon’un simgesi

Tereddütlü

Hoşa giden durum 
(mcz.)

Bal teknesi

Karagöz ustalarınca 
“ekmek”

Uzaklık bildirir

Ak kan

Az süren

Yaşam sıvısı

Bir tür yarış kayığı

Oldukça

Su (esk.)

Antipatik (mec.)

Sürekli

Bağışlama

Utanma

Bağırma, seslenme

Ermiş evliya

Operada 
solo şarkısı

Hollanda plaka 
kodu

Denge

Hoşgörüsüz, 
zalim

Tüküren bir 
hayvan

Kürekle sandalı 
geri yürütme

Mezar (esk.)

Alşimist

Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği (ksc)

Türkiye Futbol 
Federasyonu (ksc)

Osmanlıda camide 
verilen ders

Ayakta duran, 
var olan

Simetrinin 
bozulması

Düşenin 
çıkarabileceği söz

1962 Karaman 
doğumlu, resimde 

gördüğünüz 
Bakanımız

İcra vekili

Başkalaşmış 
soru eki

Cilt

Yanardağ 
püskürtü

Sodyum’un 
simgesi

Kuzu sesi

Hizip

‐den başka, gayrı 
(esk.)


