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3. KÖPRÜ’YE DOĞRU… 
ARTIK BİR DÜNYA MARKASI OLAN 
İSTANBUL İÇİN, ÖNCEKİ KÖPRÜLERDE 
OLDUĞU GİBİ PLANSIZ YAPILAŞMANIN 
YAŞANMAMASI İSTANBUL’U SEVEN 
HERKESİN ORTAK DİLEĞİ… 

İstanbul ve tabi ki yolu İstanbul’dan geçen herkes 2015 
yılında 3. Köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
ile tanışacak. İstanbul’un artık tüm dünyaca bilinen 
trafik sorununu büyük ölçüde rahatlatması beklenen 
3. Köprü aynı zamanda yeni yerleşim alanları da 
oluşturacak. 
Daha önceki örneklerde gördüğümüz üzere; Ortaköy 
ve Beylerbeyi arasında inşa edilen Boğaziçi Köprüsü 
ile; Fulya, Gayrettepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Etiler 
ve Ulus gibi yeni yerleşim alanları oluştu. Hisarüstü- 
Kavacık arasında yükselen Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü açıldığında ise Kavacık, Beykoz, Ümraniye, 
Anadolu Hisarı, Sarıyer, Zekeriyaköy ve Maslak 
hayatımıza giren yeni yerleşim alanları oldu. 
Kapak haberimizde detaylarını okuyacağınız şekilde; 
Garipçe-Poyrazköy arasında yükselmeye başlayan 
3. Köprü’nün de Kınalı, Ispartakule, Tayakadın, 
Uskumruköy, Riva, Polonezköy, Alemdağ, Sancaktepe, 
Kurtköy, Pelitli ve Kartepe’yi öne çıkaracağı görülüyor. 
İstanbul’a her anlamda nefes aldırması beklenen 3. 
Köprü için endişeler de yok değil… 
Köprünün İstanbul’un orman yoğunluğu en fazla olan 
bölgesine yapılması bu anlamda akıllara soru işareti 
getiriyor. Konunun uzmanları bu konuda; plansız 
yapılaşmaya dikkat çekerek, daha önceki iki köprüde 
yaşanan olumsuzluğun burada yinelenmemesi 
gerektiği uyarısında bulunuyor. 
Artık bir dünya markası olan İstanbul için, önceki 
köprülerde olduğu gibi plansız yapılaşmanın 
yaşanmaması İstanbul’u seven herkesin ortak dileği… 
Bağlantı Noktası, kapak haberi dışında bu ay da 
keyifli haberleri ile sektörde yaşanan son gelişmeleri 
sayfalarına taşıyor. 
Herkese keyifli okumalar diliyoruz… 
Hoşçakalın… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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3. KÖPRÜ’NÜN PARLATACAĞI 11 BÖLGE
İstanbul Boğaz’ına yapılan her köprü, takip eden 10 yıllık süreçte 
kendi yerleşim yerlerini yarattı. 2015’te açılması planlanan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nün de 11 yerleşim bölgesini İstanbul’a dâhil 
etmesi bekleniyor.

araştırma

24

haber

26

14

şehir mektupları

28

ünlülerle iletişim

/İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE FİLO PAZARI AVRUPA’YA KIYASLA DAHA GÜÇLÜ
“CVO Barometre 2014” araştırması sonuçları açıklandı. 
Türkiye’deki filo sektörüne ışık tutan araştırma büyük ölçekli 
şirketlerde operasyonel kiralamanın finansman tercihi olarak öne 
çıktığını gösteriyor.

ANKARA’NIN SOKAK KÖPEKLERİ
Ankara’nın sokak köpekleri daha çok Ankara merkezde ikamet 
etmektedir ve sürüyle dolaşmaktadırlar.

HACKERLERİN GÖZDESİ ÜNLÜLER
İnsanların banka hesaplarından web siteleri, e-mailleri ve 
kullandıkları sosyal paylaşım sitelerine kadar her yere elleri uzanan 
hacker’ların başlıca ilgi alanı tanınmış isimler.

SANAL ŞİDDETE TESLİM OLMAYIN!
Günümüzde sosyal medya artık her an yanımızda. Ancak bu durum 
bir takım sıkıntıları da yanında getiriyor. Sosyal medya üzerinden 
arkadaşınız, eşiniz ya da bir başka biri tarafından hakarete 
uğruyorsanız aman dikkat sanal şiddet mağduru oluyorsunuz! 

İSTANBUL DENİZ MÜZESİ YENİDEN HAYAT BULDU
Tarihi 1897 yılına dayanan Deniz Müzesi, denizcilik alanında 
Türkiye’nin en büyük, koleksiyon bakımından da dünyanın sayılı 
müzelerinden biri.

20

30

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_Baglanti Noktasi.indd   1 10/17/14   2:52 PM
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sağlık güvenlik
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SIK SEYAHAT DİNAMİZMİ BOZUYOR
Yüzyıllardır süregelen ticari seferlerin sıklık oranı, hızlı ulaşım araçları 
sayesinde inanılmaz derecede arttı. Bu durum da seyahat edenler 
üzerinde psikolojik ve fizyolojik birçok soruna neden oluyor. 

DÜNYADAKİ HAVA KARGO TRAFİĞİ GELECEK 
20 YILDA İKİ KAT ARTACAK
Boeing’in raporunda hava kargosu trafiğinin önümüzdeki 20 yıl 
boyunca her yıl yüzde 4,7 büyüyeceği, 2033 yılına kadar da küresel 
hava yük taşımacılığının iki katından fazla artacağı öngörülüyor. 

EV HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN TASARIMLAR
Banyodan mutfağa, temizlikten yemek yapmaya kadar dert 
ettiğiniz şeyleri artık hiç düşünmek zorunda kalmayacaksınız… 

44

GELECEĞE BUGÜNDEN HAZIRLANIN
Artık imkânsız diye bir şey yok. Fark yaratan teknoloji ve buluşlar 
dört bir yanımızı sarmış durumda. Peki, siz değişime hazır mısınız?

PEUGEOT’NUN GELECEĞİ PARİS’TE SERGİLENDİ
Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği 40 otomobilin yanı sıra 
tamamen yenilenen 8 serisi modelleriyle dikkat çeken Peugeot,  
yeni Peugeot 308 gt ve Peugeot 508 modelleriyle markanın 
teknoloji konusundaki uzmanlığını konuşturdu.

48

TÜBİTAK UYARIYOR: 
ŞİFRE TUZAKLARINA VE SANAL SOYGUNA DİKKAT!
Bilgisayar korsanları, her gün farklı yöntemler kullanarak bir günde 
milyarlarca TL işlemin yapıldığı internet bankacılığı hizmetlerini 
kendilerine hedef olarak kolaylıkla seçebiliyor.
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FACEBOOK’TAN YENİ ÖZELLİK
Facebook Japonya’da yeni bir servis hizmete sundu. Yeni 
servis sayesinde meydana gelen doğal felaketler sonrası 
insanlar hayatta olduklarını yakınlarına Facebook 
üzerinden bildirebilecek. Uygulamanın çalışma prensibi 
de oldukça basit. Facebook’a en son giriş yaptığınız yer 
baz alınarak, yakınınızda bir felaket olduysa size bir 
bildirim gönderilecek. Bu bildirimde ‘güvendeyim’ ya da 
‘felaket bölgesinde değilim’ seçenekleri bulunuyor. Ayrıca 
uygulama kaç arkadaşlarınızın güvende olduğunu, 
kaçının henüz bildirime dönüş yapmadığını da gösteriyor.

DOKTORLAR İÇİN İNSTAGRAM 
AVRUPA’YA DA GELİYOR
Sağlık çalışanlarının fotoğraf paylaşmalarını sağlayan bir 
uygulama bu yı l ın sonuna dek Bat ı  Avrupa’da da 
kullanıma girecek. Uygulama, doktorların birbirleriyle ve tıp 
öğrencileriyle, hastalarına ilişkin fotoğrafları paylaşmaları 
amacıyla geliştirildi. Şimdiye dek 150 binden fazla doktor 
karşılaştıkları vakalara ilişkin fotoğrafları, hastanın kimliğini 
gizleme koşuluyla paylaştı.

KUYRUKLU YILDIZA YOLCULUK YAKIN
Gökbilimciler, gelecek ay bir kuyruklu yıldıza robot 
indirmeye hazırlanıyor. Philae isimli robotun, 67P/
Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına fırlatılması 
için belirlenen tarih 12 Kasım Avrupa Uzay Ajansı ESA’ya 
ait  olan Rosetta halen 67P’nin hemen üstünde, 10 
kilometre çapındaki bir yörüngede dönüyor ve aracın 
ineceği noktanın fotoğraf lar ını  çekiyor.  BBC Bi l im 
Muhabiri Jonathan Amos’un verdiği bilgiye göre Rosetta 
28  Ek im’den i t ibaren  önce  y ı ld ıza  uzak l ığ ın ı  30 
kilometreye çıkardı, iniş gününde de ‘dalışa geçecek.’

AKILLI CİHAZLAR 
KİLO ALDIRIYOR
İspanya’nın Granada Üniversitesi’nde 
yap ı lan  b i r  a raş t ı rmaya  göre ,  ya tak 
odasında, uyurken şarj edilen akıllı cihazlar, 
hormonları etkiliyor ve kişilerin kilo almasına sebep 
oluyor. İspanyol bilim insanlarının iddiasına göre, akıllı cihazların 
ve benzeri elektronik cihazların şarjdayken yaydığı suni ışık, 
obeziteyle savaşan hormonların çalışmasını engell iyor. 
Açıklamaya göre, bu hormon insanın kilo vermesine yarıyor ve 
elektronik cihazlar bu hormonun çalışmasını büyük ölçüde 
engelleyerek insan vücudunu olumsuz yönde etkiliyor.



NOKIA CEP TELEFONLARI TARİHE KARIŞIYOR
Cep telefonu teknolojisinin geliştiği dönemlerde öncü rol 
oynayan ancak bu yıl içerisinde teknoloji devi Microsoft’a satılan 
Finlandiyalı Nokia’nın ismi artık telefonların üzerinde olmayacak. 
Microsoft yönetimi, aldığı kararla üreti lecek yeni telefon 
modellerinde Nokia marka isminin kullanılmayacağını söyledi. 
Nokia Lumia serisinin yeni telefonları artık Microsoft Lumia 
ismiyle piyasaya sürülecek.

/HABER TURU
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KAHVE MAKİNALARI DA AKILLANDI
Mobil cihazlar için tasarlanmış bir uygulama sayesinde 
uzaktan kumanda edilebilen akıl l ı  kahve makinası 
üretildi. Henüz seri üretime geçmeyen cihazın ABD’li 
yaratıcısının iddiasına göre, akıl l ı  kahve makinası, 
gereken su ve kahve miktarına kendi karar veriyor. 
‘ B r u v e l o ’  i s i m l i  a k ı l l ı  k a h v e  m a k i n a s ı n ı n  m o b i l 
uygulaması ,  sadece makinayı  uzaktan kumanda 
etmenizi sağlamıyor, aynı zamanda uygulama içerisinde 
kahve tarifleri paylaşmanıza ve başkaları tarafında 
önerilen tariflere göz atmanıza olanak sağlıyor. 

SIM KARTLARIN SONU GELDİ
Apple, tanıtt ığı tablet modellerinde daha önce başka bir 
cihazında kullanmadığı bir teknolojiyi kullanıma soktu. ‘Apple 
SIM’ adı verilen bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, GSM 
operatörlerinden SIM kart almak zorunda kalmıyor. Yeni iPad 
modellerinde bulunan Apple SIM, kullanıcılara, istedikleri zaman 
istedikleri GSM operatörüne sim kart değişikliği yapmadan 
geçmelerine imkân veriyor. Apple’ın bu yeni uygulamasının 
kullanıma girmesinin yüzünden, kısa bir süre içerisinde bugün 
kullandığımız SIM kartların devrinin sona ereceği iddia ediliyor.

GELECEĞE DÖNÜŞ’TEKİ ‘UÇAN 
KAYKAY’ GERÇEK OLDU
‘Uçan kaykay’, Geleceğe Dönüş filmiyle tanıştığımız 
b i r  teknolo j iyd i .  Cal i forn ia ’dak i  b i r  ş i rket in 
gelişt irdiği teknoloji  Geleceğe Dönüş f i lmini, 
gerçeğe dönüştürdü. Jill ve Greg Handerson çifti 
taraf ından gel iş t i r i len s is tem,  hava yast ığ ı 
teknolojisi kullanılan diğer araç ve cihazlardan 
farklı. Kullanıldığı araç gereci yerden kaldırmak, 
havalandırmak için hava değil, patenti alınmış yeni 
bir manyetik alan sistemi kullanılıyor. Handerson 
çifti, geliştirdikleri teknolojinin, iletken bir yüzey 
üzerinde olduğu sürece, çok küçük yüzeylere de 
büyük alanlara da uygulanabildiğini belirtiyor.

‘ÖZÇEKİM’ MODASI TEKNOLOJİ 
DÜNYASINI ETKİLİYOR
Hızla yaygınlaşan özçekim modasını yeni ürünlerine 
yansıtanlardan biri de teknoloji devi HTC oldu. New 
York’ta özel bir etkinlik düzenleyen şirket, dünyanın en 
yüksek kapasi te l i  ön yüz kamerasına sahip akı l l ı 
telefonunu tanıttı. HTC Desire Eye adlı telefonun hem ön 
hem de arka yüzeyinde 13 megapiksellik iki ayrı kamerası 
ve LED f laşı var. Telefonun kamera uygulaması da 
özçekim modasına uygun olarak yeniden geliştirilmiş.

/HABER TURU

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN EN SEVİLEN 
MARKASI CASPER
MediaCat’in Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirdiği Lovemarks 2014 
araştırmasının sonuçları açıklandı. Bu yıl yedincisi yapılan 
araştırmaya göre Türkiye’de en çok sevilen bilişim markası 
Casper olarak açıklandı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan 
Casper Pazarlama Direktörü Feray Karaman, geniş bayi, etkin 
servis ağı ve kullanıcılarla yürüttükleri bire bir ilişkinin sonucu 
olarak bu ilgiyi gördüklerini ifade etti. Bağımsız araştırma 
sonuçlarında bunun ortaya konulmasının gurur verici olduğunu 
aç ık layan Karaman,  “B iz im ürün ler imiz in  as ı l  mimar ı 
müşterilerimiz.” dedi.

HIRSIZLARIN HEDEFİ ANAHTARSIZ 
OTOMOBİLLER
Anahtarsız çal ışt ır ı lan otomobil ler gözde hale geldikçe, 
soyguncular, internet üzerinden, anahtarsız çalıştırma sistemini 
devreye sokan gereçleri yeniden programlayan cihazları satın 
almaya yöneldi. İlk dönemde BMW ve Audi’lerin kolay hedef 
olarak seçildiği; son zamanlardaysa aralarında Ford Fiesta, 
Focus, Range Rover Evoque gibi çok çeşitli otomobil modellerinin 
ve Ford Transit ile Mercedes Sprinter gibi çok satan hafif ticari 
araçların hırsız şebekelerinin hedefi olduğu belirtiliyor.

kasım 2014 /13

BİLİNMEYEN MESAJLARA 
PARA CEZASI
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun 
Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 
yasalaştı .  Kanuna göre, kimden geldiği bell i 
olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ile 10 
bin l ira arasında değişen idari para cezaları 
verilecek. Ayrıca hizmet sağlayıcıları, elektronik 
iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından 
önce alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve 
güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak. Hizmet 
sağlayıcı varsa mensubu olduğu meslek odası ile 
meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara 
elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini 
belirtecek. 



/KAPAK/KAPAK [ selin akgün ]

3. KÖPRÜ’NÜN PARLATACAĞI 

11 BÖLGE
İSTANBUL BOĞAZ’INA YAPILAN HER KÖPRÜ, TAKİP EDEN 10 YILLIK SÜREÇTE 
KENDİ YERLEŞİM YERLERİNİ YARATTI. 2015’TE AÇILMASI PLANLANAN 
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NÜN DE 11 YERLEŞİM BÖLGESİNİ 
İSTANBUL’A DÂHİL ETMESİ BEKLENİYOR.
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Son yıllardaki hızlı gelişimi ve şehirleşmesi ile Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olan İstanbul her geçen yıl büyümesini 
sürdürüyor. Kentteki bu büyümeye paralel olarak nüfusun artması, kentin ulaşım ihtiyaçlarını da artırıyor. Köprü, otoyol 
gibi ulaşım projeleri de kentin trafiğini rahatlatmanın yanı sıra yeni yerleşim yerlerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor.
Tıpkı Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde olduğu gibi…
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yaratacağı yeni yerleşim yerlerinin nereler olacağını araştırdık. TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin 
desteği ile yaptığımız çalışmanın sonucunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2015’te açılmasının ardından Asya ve Avrupa yaka-
sında toplam 11 yeni yerleşim yerinin daha doğacağı sonucuna ulaştık.
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10 YILDA YENİ YERLEŞİMLER
Geçmişte yaşanan tecrübeler İstanbul Boğazı’na inşa edilen 
köprülerin açılışını takip eden 10 yıllık süreçte bağlantı yolları-
nın da yer aldığı hatta yeni yerleşim alanları yarattığını ortaya 
koyuyor. Yeni yerleşim yerleri ile birlikte bu bölgelerdeki arazi 
fiyatları da yukarılara çıkıyor.
Ortaköy ve Beylerbeyi arasında inşa edilen Boğaziçi Köprüsü, 
1973 yılında hizmete açıldığında İstanbul’un nüfusu İBB verile-
rine göre, 3 milyon 465 bin kişi idi. Fulya, Gayrettepe, Esentepe, 
Mecidiyeköy, Etiler ve Ulus, bu köprü ile kent makraformunda 
oluşan yerleşim alanları oluştu.

2. KÖPRÜ NERELERİ GELİŞTİRMİŞTİ?
Hisarüstü- Kavacık arasında yükselen, 1998 yılında faaliyete 
geçen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldığında İstanbul’un 
nüfusu 6 milyon 591 bin 900 kişiye ulaştı. Kavacık, Beykoz, 
Ümraniye, Anadolu Hisarı, Sarıyer, Zekeriyaköy ve Maslak bu 
köprü ile kent makraformuna ulaşan yerleşim alanları oldu. 
Garipçe-Poyrazköy arasında yükselmeye başlayan 3. Köprü 
olarak adlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 2015’te 
açılmasıyla İstanbul’un nüfusunun 14 milyon 500 bin kişiye 
ulaşması bekleniyor. 

3. KÖPRÜ 11 YENİ YERLEŞİM OLUŞTURACAK
3. Köprü ile birlikte Kınalı, Ispartakule, Tayakadın, Uskumruköy, 
Riva, Polonezköy, Alemdağ, Sancaktepe, Kurtköy, Pelitli ve 
Kartepe’nin bu köprü ile kent makraformundaki yeni yerleşim 
alanları olacak. 
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule 
Yönel Maya, Boğaziçi Köprüsü ile kentin doğu-batı aksındaki 
gelişimi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte kuzey-güney 
aksında geliştiğini, 3. Köprü ile kuzey-güney aksındaki geliş-
menin ileri boyuta taşınacağını söylüyor. Maya, Fatih Sultan 
Mehmet köprüsünden önce merkezi alan dışı olarak nitelen-

dirilen Maslak civarının bugün artık İstanbul kent merkezinin 
önemli bir Merkezi İş Alanı (MİA) aksı haline geldiğini belirtiyor.

GAYRİMENKUL HAREKETİ ARTIYOR
Köprülerin yapıldığı bölgelerde ilk olarak yerleşim ve konut 
alanlarına, ikincil olarak merkezi iş alanlarına, üçüncül etkisi-
nin sanayi alanlarına olduğunu söyleyen Maya, “3. Köprü ile 
birlikte konut alanları anlamında, Ispartakule, Uskumruköy, 
Riva, Polonezköy, Alemdağ ve Sancaktepe önem kazanacak. 
Sanayi alanları olarak ise Kınalı, Hadımköy, Pelitli ve Kartepe’nin 
öne çıkacağı görülüyor.” diyor.

FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?
Köprü güzergâhındaki bölgelerin geçmişe göre değerlen-
diğine dikkat çeken Re/Max Türkiye Operasyon Direktörü 
Gökhan Karahan ise 3. Köprü güzergâhındaki bölgelerde 
yoğunlaşan gayrimenkul hareketinin artmasını bekledik-
lerini söylüyor. Çağdaş yapılaşmanın az olduğu yeni böl-
gelerde fiyatların birkaç kat artmasının sürpriz olmaya-
cağını söyleyen Karahan şöyle devam ediyor: “Göktürk 
ve Zekeriyaköy’e çevre yollarından ulaşım sağlanmasıyla 
buraların değerleri daha da artacak. Arnavutköy’de inşa 
edilecek yeni şehir ile Karaburun-Yeniköy-Tayakadın üçge-
nindeki arsa değerlerindeki artış Zekeriyaköy Göktürk gibi 
bölgelerin birkaç kat üzerinde olacaktır. Ancak yapılaşmanın 
uzun zaman alması nedeniyle yine de kısa vadede fiyatta o 
bölgelere yaklaşamayacaktır.”

PLANA ENTEGRE EDİLMELİ
Türkiye’nin ödüllü mimarlarından olan Hasol Mimarlık’tan Ayşe 
Hasol Erktin 3. Köprü’nün İstanbul’un 1/100.000’lik projelerinde 
olmadığına dikkat çekerek, plana yeni bir unsur olarak getiril-
mesi nedeniyle plana sonradan entegre edilmesi gerektiğine 
işaret ediyor.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NERELERİ ÖNE ÇIKARDI?
Boğaziçi Köprüsü, hizmete girdiği 10 yıllık süreçte Fulya, Gayret-
tepe, Esentepe, Mecidiyeköy, Etiler ve Ulus gibi yeni yerleşim 
yerlerini doğurdu. Köprü 1973 yılında açıldığında İstanbul’un 
nüfusu İBB verilerine göre, 3 milyon 465 bin kişi iken köprü ile 
birlikte nüfus artışı yaşandı. 
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2. KÖPRÜ NERELERİ GELİŞTİRDİ?
Hisarüstü- Kavacık arasında yükselen, 1998 yılında faaliyete 
geçen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kavacık, Beykoz, 
Ümraniye, Anadolu Hisarı, Sarıyer, Zekeriyaköy ve Maslak’ı 
geliştirdi. Bu köprü açıldığında İstanbul’un nüfusu 6 milyon 
591 bin 900 kişiye ulaştı. 

TAYAKADIN’DAN 
KINALI’YA, 

PELİTLİ’DEN KARTEPE’YE 
KADAR YAPILAŞMANIN ÇOK 
AZ OLDUĞU BU BÖLGELERİN 

10 YIL İÇİNDE KENT 
FORMUNA KAVUŞMASI 

BEKLENİYOR.
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İstanbul’un kuzey ormanlarında yapılan köprünün çevresinde 
oluşturulacak alanların halka açık tartışılabilir bir ortamda plan-
lanması gerektiğini vurgulayan Hasol, “Daha önceki iki köprüde 
gördük ki köprü ve çevresinde gecekondulaşma oluyor. 3. 
Köprü’de bunun önüne geçmek gerek.” diyor.

DOĞA KORUNMALI
Köprünün İstanbul’un orman yoğunluğu en fazla olan bölgesine 
yapılması da İstanbul’un akciğerlerinin yok edileceği kaygılarının 
artmasına neden oluyor. Türkiye’nin önde gelen mimarları da 
bu konuda uyarılarda bulunuyor. Vadistanbul, Tema İstanbul ile 
Tanzanya’da yeni bir yerleşim alanının mimarı olan İki Design 
Group’un kurucu ortağı Murat Kader, İstanbul’un 3. Köprü ile ilk 
iki köprüdeki yaşandığı gibi plansız yapılaşmanın esiri olmaması 
gerektiğini söylüyor. 
Birinci ve ikinci köprülerden sonra E-5 ve TEM’in çevresinin 
yoğun, düzensiz ve doğal alanları yok eden yerleşimlerle dol-
duğuna işaret eden Kader, “3. Köprü ve kuzey otoyolu için 
ortaya konan kaygıları kamu yönetimleri göz önüne almalı. 
Temennimiz 3. Köprü ve kuzey otoyolunun İstanbul’un zararına 
değil, yararına olacak bir şekilde uygulanması. Yeni yerleşim 
alanlarının planlı bir şekilde gelişmesini, doğaya ve şehre zarar 
vermeden yapılanmasını isteriz.”  diyor.

3. KÖPRÜ NERELERİ GELİŞTİRECEK?
Garipçe-Poyrazköy arasında hızla yükselen ve 3. Köprü olarak adlandırılan Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’nün 2015’te açılmasıyla İstanbul’un nüfusunun 14 milyon 500 bin 
kişiye ulaşması bekleniyor. Köprünün hizmete açılmasını takip eden 10 yıllık süreçte, 
Kınalı, Ispartakule, Tayakadın, Uskumruköy, Riva, Polonezköy, Alemdağ, Sancaktepe, 
Kurtköy, Pelitli ve Kartepe’nin gelişip kent formuna kavuşmaları bekleniyor.

kasım 2014 /19

/KAPAK /KAPAK

ALT MERKEZLER OLUŞACAK
Boğaziçi Köprüsü yapıldıktan sonra Etiler-Ulus aksında yapılaşan 
konut alanları o dönemin kent merkezinden uzak, korunaklı, 
kendi içlerine dönük site yerleşimleri idi. Ancak, Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nün yapımı ve kent gelişimi ile birlikte bugün 
artık bu bölgeler kent merkezi içindeki en değerli bölgeler oldu. 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra oluşan kent merkezi 
dışındaki korunaklı sitelerden 10 yıl gibi bir süre sonunda kent 
merkezinin birer alt merkezi olacağına işaret ediliyor.
3. Köprü’nün konut alanı olarak Avrupa Yakası’nda 
Ispartakule ve İkitelli’yi öne çıkarması bekleniyor. Göktürk 
ve Zekeriyaköy’ün öneminin biraz daha artması beklenirken, 
ikincil etkilenme bölgelerinin de Çatalca ve Uskumruköy ola-
cağına dikkat çekiliyor. 

ANADOLU YAKASI’NDA NERELER ÖNE ÇIKACAK?
Anadolu yakasında konut gelişimi açısından ilk etaptaki etki-
lenme bölgesi Riva, Polonezköy, Alemdağ ve Sancaktepe’de 
olurken, ikincil etkinin Kurtköy civarında görülmesi bekleniyor.
Sanayi alanları anlamında da 3. Köprü ile birlikte Avrupa 
Yakası’nda Hadımköy ve Kınalı, Anadolu Yakası’nda Pelitli ve 
Kartepe bu değişim dönüşümden sanayi yatırımları anlamında 
en çok etkilenecek bölgeler olacak.

GARİPÇE-
POYRAZKÖY 

ARASINDA YÜKSELMEYE 
BAŞLAYAN YAVUZ SULTAN 

SELİM KÖPRÜSÜ’NÜN 2015’TE 
AÇILMASIYLA İSTANBUL’UN 

NÜFUSUNUN 14 MİLYON 
500 BİN KİŞİYE ULAŞMASI 

BEKLENİYOR. 



Tarihi 1897 yılına dayanan Deniz Müzesi, denizcilik alanında Türkiye’nin en büyük, 
koleksiyon bakımından da dünyanın sayılı müzelerinden biri.

İSTANBUL DENİZ MÜZESİ 
YENİDEN HAYAT BULDU
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oynayacağı küçük bir gösterim odası, sergi salonu ile 200 
kişilik birçok amaçlı salon da mevcut. 

DÜNYANIN EN ESKİ TEKNESİ
Kayıklar galerisi içinde tarihi kadırga, Mustafa Kemal Atatürk’e 
ait üç adet sandal, toplam 30 adet saltanat kayığı ve tekneler 
bulunuyor. Ortalama 15-32 metre uzunluğundaki saltanat 
kayıklarının tüm gövdesi süslemeler ile bezenmiş. Tarihi 
kadırga ise kürekli sınıfından günümüze kadar saklanmış, 
yaşayan tipte dünyanın en eski teknesi.
Giriş holünden Kayıklar Galerisi’ne geçerken ziyaretçiyi 
Mustafa Kemal Atatürk’e ait 3 sandal ve 12 adet büst 
karşılıyor. Kayıklar Galerisi iki kattan oluşuyor. İki kat birbirine 
rampa ile bağlanıyor ve üst kattan henüz restorasyonu 
tamamlanmamış Ana Teşhir Binası’na köprü ile geçilebiliyor. 
Boğaz’a bakan cepheden sabah güneşini alan yapının doğal 
ışık müzeyi gezenleri etkiliyor.

Denizcilik alanında Türkiye’nin en büyük müzesi 
olan İstanbul Deniz Müzesi, koleksiyonundaki 20 bin 
eserle koleksiyon çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı 
müzelerinden biri. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 

bağlı olan İstanbul Deniz Müzesi, Türkiye’de kurulan ilk 
askeri müze unvanına da sahip. Müzehan adıyla 1897’de 
açılan Deniz Müzesi, Kasımpaşa’da eski kadırga gözleri ile yol 
arasındaki Mayın Müfreze Komutanlığı binasında yer alıyordu. 
2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla koleksiyonu Anadolu’ya 
taşınan müze, birçok kez yer değiştirdikten sonra 1961 yılında 
Beşiktaş İskele Meydanı’na, bugünkü yerine taşınıp İstanbul 
Deniz Müzesi adını aldı. 

YARIŞMA YAPILDI
İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş’taki bahçesinde bulunan 
depoların yerine inşa edilen yeni kayıkhane binasıyla önceki 
yıllarda ziyarete açıldı. Proje, 2005’te açılan Ulusal Mimari Proje 
Yarışması ile başladı. Yarışmanın konusu, müze bahçesindeki 
depolarda bulunan 30’a yakın saltanat kayığının sergileneceği 
çağdaş bir müze yapısı projesinin elde edilmesiydi. Yarışmada 
birinciliği Ertuğ Uçar ve Mehmet Kütükçüoğlu’nun ortak 
olduğu Teğet Mimarlık şirketinin hazırladığı proje kazandı. 
Yarışmayla projelendirilen müze, 2012 yılının Ekim ayında 
modern haliyle yeniden kapılarını açtı.
Yeni müze binasının en önemli bölümü Kayıkhane oluyor. Bu 
mekânın zemin katında, demiryolu köprülerine benzeyen çeşitli 
uzunluklarda 5 makaslı köprü sayesinde kolonsuz, serbest 
bir sergileme sağlandı. Kayıkların sergilenişi onlara her an 
Boğaz’a bakan büyük kapılardan dışarı, denize çıkacaklarmış 
havası veriyor. Giriş holünde müzenin ziyaretçilerine sunduğu 
diğer olanakları da keşfetmek mümkün. Müze dükkânı, kafe, 
çocuk oyun bölümü, gün içerisinde belirli aralıklarla filmlerin 

DÜNYANIN EN ZENGİN KAYIK KOLEKSİYONU
İstanbul Deniz Müzesi, bahçesinde dünyadaki en zengin tarihi 
kayıklar koleksiyonunu barındırıyor. Deniz Kuvvetleri bu 
koleksiyonu bugüne taşımış ve korumuş. Kayıklar bir müzede 
değil depolarda ziyaretçilere sunulurken, yeniden tasarlanan 
müze ile artık müze ortamında sunuluyor.
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2005 YILINDA 
DÜZENLENEN BİR 

PROJE YARIŞMASI İLE 
DÜNYANIN EN MODERN 

MÜZELERİNDEN BİRİ OLARAK 
KURGULANIP, KAPILARINI 

YENİDEN AÇTI.
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müze yapısı olması ile de önem taşıyor. Şehirdeki müzelerin 
neredeyse hepsi (SSM’ye yapılan ek ve Santral İstanbul’a 
yapılan ve şimdi eğitim yapısına çevrilmiş olan Çağdaş 
Sanatlar Müzesi gibi tek tük örnek dışında) tarihi yapıların 
restorasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Projenin bir diğer 
önemli noktası inşaatındaki zorluklar. Müze arazisi tarihi 
Ihlamur derenin alüvyonlarını bıraktığı alanda yer alıyor.”

sonunda tescilli bina çalışmaları da tamamlanınca müze 
kompleksi ziyaretçilerin eski ve yeni binayı tek seferde 
gezebilecekleri bir bütün olacak.” diyor.

ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR MÜZE
İstanbul Deniz Müzesi’nin önemli bir özelliği de kendisini 
duvarlarla şehirden ayırmayan bir müze olması. Beşiktaş çarşı 
tarafına yüz veren cephesini, bu amaçla geri, arazi sınırlarının 
gerisine çektiklerini belirten Uçar, şunları söylüyor: “Burada, 
şehrin keşmekeşinin içinde küçük ama tanımlı bir cep meydanı 
tasarladık. Müzenin lobisine biletsiz girilebilecek. İnsanlar 
dükkân, kafe ve çocuk salonunun baktığı ve müzenin sessiz 
ve yeşil avlusuna açılan bu mekânı rahatça kullanabilecek. 
Böylece bu meydan şehirlilerin buluşmak, dinlenmek için 
kullanabileceği kamusal bir alan olacak.”
Beşiktaş Meydanı’na bakan tarafta ise bina şehirle farklı 
şekillerde ilişki kuruyor. Yeni bina cephesinin büyük bir 
bölümü yakınlarda kaybettiğimiz ressam Ferruh Başağa’nın 
Preveze Deniz Zaferi mozaiğinin reprodüksiyonuna ev 
sahipliği ediyor. İki binayı bağlayan cam köprüden geçen 

ziyaretçiler içerideki hareketi dışarıya taşıyor. Ayrıca tescilli 
ve yeni binalar arasında kalan yeşil avlu şeffaf bir şekilde 
Barbaros anıtına ve meydana açılıyor.
Deniz cephesi ise en özgün ilişkiyi kuruyor şehir ve Boğaz 
ile. Akşamları kayıkhanenin gece modunda aydınlatılması 
sayesinde vapurlardaki veya kaldırımdaki şehirliler 
kayıkhanedeki kayıkların endamını seyredebilecek. 
İstanbul Deniz Müzesi binası, paha biçilemez içeriğinin yanı 
sıra, mimari ve inşaatı bakımından da önem taşıyor. 

ÇAĞDAŞ BİR YAPI
Boğaz’a yapılan çağdaş bir yapı olması ile dikkat çektiğini 
belirten Uçar, binanın önemini şöyle özetliyor: “Boğaziçi 
kanununa göre kıyıda bir yapı, ya mevcut yapının restorasyonu 
şeklinde, ya da o noktada daha önceden bulunduğunu 
görsel kayıtlarla kanıtladığınız bir yapının yeniden yapımı 
şeklinde olur. Proje yarışmasıyla İstanbul’a çağdaş bir müze 
yapısı kazandırılmak isteniyordu. Bir istisna uygulandı. Tek 
kısıt müze yapısının yüksekliğinin Dolmabahçe ve Çırağan 
Saraylarını geçmemesiydi. Yapı, İstanbul’da yapılan yeni bir 

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SALONU
Kayıklar Galerisi’nin alt katından inen merdivenlerle 
Barbaros Hayrettin Paşa Salonu ziyaretçiyi karşılıyor. Son 
olarak giriş holünden sarmal bir merdivenle çıkılan ayrı bir 
sergi alanı yer alıyor. Bu katta aynı zamanda Konferans 
Salonu da mevcut… Müze yapısı içerisinde küçük bir sergi 
salonu ve sinevizyon da bulunuyor.
İstanbul Deniz Müzesi kompleksinin yeni parçası mevcut 
binanın etrafını sarıyor, ancak onu kapatmıyor. Mevcut 
bina, yeni müze dolaşımının bir parçası… Müze ziyaretçisi, 
kayıkhanedeki turunu üst katta bitirince buradan 
Beşiktaş Meydanı’nı seyreden bir köprüyle, Mevcut Teşhir 
Binası’nın en üst kotuna bağlanıyor. Ana Teşhir Binası’nın 
restorasyonu hala devam ettiği için aradaki köprü henüz 
açılmamış. Restorasyon projesinin önümüzdeki günlerde 
bitmesi planlanıyor. 
Projenin inşaat hazırlıklarının bir yıl, inşaatının ise 4 yıl 
sürdüğünü belirten Teğet Mimarlık’ın ortaklarından Ertuğ 
Uçar, “Ziyaretçiler şimdilik saltanat kayıklarının ve ünlü 
kadırganın bulunduğu yeni binayı gezecekler. 2014’ün 

ANADOLU’YA TAŞINDI
2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Deniz Müzesi’nin koleksiyonu 
Anadolu’ya taşındı. Çok değerli eşyalar Ankara’da Sarıkışla 
Binası’na, ikinci derece değerli olanlar Niğde’de bir bazilikaya, 
üçüncü derece değerli olanlar Seymen’deki Amerikan Okulu’na, 
arşiv defterleri Bozüyük’e nakledilirken, toplar tersane içinde 
toprağa gömülmüş, saltanat kayıkları ve kadırga, tersanedeki 
gözlerine geri koyuldu. 1946’da savaş sona erince tüm koleksiyon 
Anadolu’dan geri getirildi ve bu kez Kasımpaşa’daki Divanhane 
binasına depolandı. 1948’de Dolmabahçe Cami, güney kısmındaki 
saray garajı, kayıkhanesi ve havuz Deniz Müzesi’nin yeni mekânı 
oldu. 1960’a dek, Deniz Müzesi koleksiyonları Dolmabahçe Cami 
ve Arabacılar Dairesi’nde sergilendi. 

/KÜLTÜR /KÜLTÜR

KAYIKLAR 
GALERİSİ’NE GEÇERKEN 
ZİYARETÇİYİ MUSTAFA 

KEMAL ATATÜRK’E AİT 3 
SANDAL VE 12 ADET BÜST 

KARŞILIYOR. KAYIKLAR 
GALERİSİ İKİ KATTAN 

OLUŞUYOR.

MÜZE BİNASININ 
EN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ 
KAYIKHANE OLUYOR. 

KAYIKLARIN SERGİLENİŞİ ONLARA 
HER AN BOĞAZ’A BAKAN BÜYÜK 

KAPILARDAN DIŞARI, DENİZE 
ÇIKACAKLARMIŞ HAVASI 

VERİYOR.
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“CVO Barometre 2014” araştırması sonuçları açıklandı. Türkiye’deki filo 
sektörüne ışık tutan araştırma büyük ölçekli şirketlerde operasyonel kiralamanın 

finansman tercihi olarak öne çıktığını gösteriyor.

TÜRKİYE FİLO PAZARI 
AVRUPA’YA KIYASLA DAHA GÜÇLÜ
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Kurumsal Araç İzleme (Corporate Vehicle 
Observatory-CVO) Türkiye sponsoru TEB Arval 
desteğiyle gerçekleştirilen ve otomotiv sektörünün 
önemli bir alanı olan filo yönetimi konusundaki tek 

çalışma olan CVO Barometre’nin 2014 sonuçları açıklandı. 
Araştırma uluslararası çaptaki 16 ülkede yapılan analizlere 
dayanıyor. 2014’ün ilk çeyreğine odaklanan araştırma 
kapsamında 3.634’ü Avrupa’dan, 926’sı Avrupa dışından 
olmak üzere 4.560 filo yöneticisi ve çalışanla görüşüldü. 
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’deki filo pazarındaki 
büyüme Avrupa’ya kıyasla çok daha güçlü. Buna göre 
100’den az kişinin çalıştığı Türk şirketlerinde yüzde 28’lik 
dilim filoların büyüyeceğine yönelik olumlu beklenti 
içerisindeyken Avrupa genelinde bu oran yüzde 6’da kalıyor. 
100’den fazla kişinin çalıştığı şirketlerde ise aynı beklenti 
Türkiye’de yüzde 47, Avrupa genelinde ise yüzde 12 olarak 
şekilleniyor. Bununla birlikte 10’dan az kişinin çalıştığı küçük 
şirketler ölçeğine gelindiğinde Türkiye ile Avrupa arasındaki 
makasın hızla kapandığı (2012’deki yüzde 61 oranından 

mobilite yönetimine geçiş de artıyor. 100’den fazla kişinin 
çalıştığı Türk şirketlerinin yüzde 84’ünde bu türden bir 
merkezi yönetim sistemi uygulanıyor. Özellikle büyük Türk 
şirketleri mobilite içeren yönetim servislerine sıcak bakıyor. 
Sunulan hizmetler arasında, çalışan için mobilite iç denetim 
hizmetine büyük şirketlerin yüzde 57’si sıcak bakarken, 
seyahat hizmetleri için iç ya da dış ağ uygulamalarına 
sıcak bakan şirketlerin oranı yüzde 54 olarak ölçülüyor. 
Şirketlerin yüzde 51’i konsolide rapor ve seyahat analizi 

hizmetlerine, yüzde 48’i ise çalışan başına düşen reel 
harcama ve mobiliteyi yönetebilecek araçlara 

sıcak bakıyor. 

TÜRK SÜRÜCÜLER ARAÇ 
TAKİP SİSTEMLERİNİ ARTIK 
KABULLENİYOR
Araştırma Türk şirketlerinin özellikle 
çalışan güvenliği konusunda endişe 
duyduğunu da gösteriyor.  Güvenli 
sürüş eğitimleri çoğunlukla yolda 

yapılan pratik eğitimler oluyor. 
Tercih edilen diğer yaklaşımlar 

arasında iç mekân eğitimleri, planlı yol 
eğitimleri ve e-öğrenim ya da simülatör 

yer alıyor. Araç takip sistemleri konusunda 
ise 2012 yılında yapılan araştırmada olduğu gibi 

Türk filolarına araç takip sistemlerinin Avrupa’dakilere 
kıyasla daha hızlı giriş yaptığı görülüyor. Bunun arkasında 
Türk sürücülerin Avrupa’daki sürücülere kıyasla coğrafi 
bilgi ve sürücü davranışını raporlayan araç takip sistemine 
daha sıcak bakması yatıyor. Araştırma raporuna göre söz 
konusu sistemlerin benimsenmesi ölçeği fark etmeksizin 
tüm şirketlerde artacak olduğunu gösteriyor.
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yüzde 27’ye düştü) görülüyor. Türkiye’de, Avrupa’ya kıyasla 
yüksek oranda çıkan bir diğer beklenti de araç kullanım 
sürelerinin uzatılması yönünde. Raporda ölçeği fark 
etmeksizin tüm şirketlerde bu beklentinin yüksek olduğuna 
dikkat çekiliyor ve araç filolarındaki büyümenin yeni 
araçların satın alınmasının yanı sıra filodaki mevcut araçların 
uzun süreler kullanılmasıyla süreceği yorumu yapılıyor. 
Araştırma kapsamında görüşülen küçük ve orta ölçekli 
şirketlerde profesyonellerin yüzde 21’i, büyük şirketlerde 
ise profesyonellerin yüzde 33’ü, mevcut şirket filolarındaki 
binek araçların kullanımlarının artacağını düşünüyor. Hafif 
ticari araçlarda ise bu oran sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 
36 olarak ölçülüyor. Oranlarda geçen yıla oranla düşüş 
yaşanması dikkat çekiyor.

OPERASYONEL KİRALAMANIN PAYI ARTIYOR
Araştırma finansman yöntemi seçiminde küçük ve 
orta ölçekli şirketlerde (çalışan sayısı 100’den az) şirket 
araçlarının ya doğrudan satın alındığını (yüzde 43) ya da 

araç kredisi ile alındığını (yüzde 50) gösteriyor. Operasyonel 
kiralamada ise penetrasyon yalnızca yüzde 7’de kalıyor. 
Şirket ölçeği büyüdükçe operasyonel kiralamanın finansman 
tercihi olarak öne çıkma oranı da artıyor. 100’den fazla kişinin 
çalıştığı şirketlerin yüzde 27’si ana finansman yöntemi 
olarak operasyonel kiralamayı tercih ediyor. Buna rağmen 
operasyonel kiralama, penetrasyon oranlarında Avrupa 
pazarlarına kıyasla geride kalıyor. 250’den fazla kişinin 
çalıştığı çok büyük şirketlerde ise finansman yöntemi olarak 
operasyonel kiralamanın yakın gelecekte ağırlığını 
koyması bekleniyor. Araştırma kapsamında 
bilgilerine başvurulan profesyoneller 
operasyonel kiralamanın sabit gider 
avantajına dikkat çekerken, araç 
bakım ve yönetimi için ekstra kaynak 
ayırma gerekliliği barındırmayan 
operasyonel kiralama yönteminin 
yakında daha da yaygınlaşacağını 
düşünüyorlar. Büyük şirketlerde 
çalışan profesyonellerin yüzde 
40’ı operasyonel kiralamayı tercih 
etmelerinde ana etmen olarak bütçe 
kontrolünü gösteriyor. 

ALINAN ÖNLEMLERİN SAYISI ARTIYOR
Araştırmada filo yöneticilerinin, 2014 yılında 
2013 yılına kıyasla sürücü davranışının Toplam Kullanım 
Maliyeti üzerindeki etkisini önlemek için daha fazla önlem 
aldığı gözlemleniyor. Sürücü davranışlarının Toplam Kullanım 
Maliyeti üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik önlem alan 
küçük şirketlerin oranı yüzde 28, orta ölçekli şirketlerin 
oranı yüzde 10, büyük şirketlerin oranı yüzde 11 ve çok 
büyük şirketlerin oranı ise yüzde 18 artmış bulunuyor. 

TÜRK ŞİRKETLERİ FİLO YÖNETİMİNİ DIŞ KAYNAĞA 
DEVRETMEYE SICAK
Türk şirketlerinin tamamen dış kaynak yöntemini tercih 
etme sebepleri Avrupalı şirketlere kıyasla sayıca oldukça 
fazla. Tasarruf, sürücünün memnuniyet seviyesindeki 
gözle görülür artış, karar alma süreçlerine destek olan 
kapsamlı filo raporları, görev ve süreçlerin idaresi gibi 
avantajların her biri Türk şirketlerinin filo ihtiyaçlarını dış 
kaynak yoluyla çözme gerekçeleri arasında yer alıyor. 
Tercihler farklı olsa da söz konusu sebeplerin dış kaynak 
tercihini belirleme oranlarında Türk şirketlerinin Avrupa’ya 
kıyasla iki kat fazla oranda olumlu baktığı görülüyor. Türk 
şirketleri ise filo kiralama şirketinden öncelikle adil fiyat 
bekliyor. Araştırmaya katılan küçük şirketlerin yüzde 41’i, 
büyük şirketlerinse yüzde 37’si “fiyat” kriterini ön sıraya 
yerleştiriyor. 

MOBİL HİZMETLERE BÜYÜK ŞİRKETLERİN İLGİSİ BÜYÜK
CVO araştırmasına göre Türkiye’de şirket ölçeği 
büyüdükçe, çalışanlar için merkezileştirilmiş seyahat ve 

ŞİRKETLERİN 
YÜZDE 51’İ KONSOLİDE 

RAPOR VE SEYAHAT 
ANALİZİ HİZMETLERİNE, 

YÜZDE 48’İ İSE ÇALIŞAN BAŞINA 
DÜŞEN REEL HARCAMA VE 
MOBİLİTEYİ YÖNETEBİLECEK 

ARAÇLARA SICAK 
BAKIYOR.
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Günümüzde sosyal medya artık her an yanımızda. Ancak bu durum bir takım 
sıkıntıları da yanında getiriyor. Sosyal medya üzerinden arkadaşınız, eşiniz ya da 

bir başka biri tarafından hakarete uğruyorsanız aman dikkat sanal şiddet 
mağduru oluyorsunuz! 

SANAL ŞİDDETE TESLİM OLMAYIN!
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ŞİDDETİN ALANI GENİŞLİYOR
Çağımız internet çağı… İçinde bulunduğumuz dönemde 
internet ve telekomünikasyon teknolojileri, bu teknolojilere 
erişimin kolaylığı, Facebook ve Twitter gibi yaygın olarak 
kullanılan sosyal medya ağları insanlara yönelik şiddetin 
alanını genişletti ve çeşitliliğini artırdı. Yüz yüze uygulanan 
şiddet türlerinden çok da farkı olmayan ‘sanal şiddet’ 
internetin ve cep telefonunun hayatımızın her alanına 
hâkim olmasıyla birlikte gündelik yaşamımızın bir parçası 
haline geldi. 
Psikolojik Danışman Bülent Gökmen, 
insanların günlük işlerini, sorumluluklarını 
erteleyecek ya da aksatacak kadar 
internet başında kalmalarının 
internet bağımlılığı olduğunu ve bu 
durumun tedavi edilmesi gereken 
bir durum olduğunu söylüyor. Son 
yıllarda sosyal medya üzerinden 
paylaşılan bilgilerin insanların özel 
hayatlarının ortaya serilmesine 
ve kişilerin mahremiyetinin yok 
olmasına neden olduğuna vurgu yapan 
Gökmen, insanların sanal şiddet mağduru 
olmamaları için şu önerilerde bulunuyor: 
“Çağımızda mahremiyetinizi korumak için özel 
bilgilerinizi, fotoğraflarınızı sanal ortamda paylaşmamaya 
özen göstermelisiniz. Aynı zamanda sanal ortamdan 
ve arkadaşlık sitelerinden tanıştığınız kişilere fazla 
güvenmemenizi öneriyorum. Sanal ortamda tanıştığınız bu 
kişilerle özel bilgilerinizi paylaşmayın, onlarla konuşurken 
temkinli olun. Çünkü özelinizi paylaşmanız halinde sanal 
ortamdaki sanal şiddetin mağduru olabilirsiniz.”

NASIL SORUNLAR YAŞANIYOR?
Sanal şiddet mağduru olan kişiler, toplum önünde de 
küçük düşürülmeleri nedeniyle yoğun utanç duygusu 
ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Hakaret ve tehditle 
rencide edilen şahıslar kendilerini toplum önünde küçük 
düşürülmüş hissederek depresyona kadar girebilen ağır 
psikolojik sorunlarla uğraşmak zorunda kalabiliyorlar. 
Oysa alınacak küçük tedbirlerle bu tür durumlardan 
korunmak mümkün.  
İnternet veya telefon ile hakarete uğrayan, tehdit edilen, 
hakkında dedikodu yayılan, kötü konuşulan kişilerin bir 
takım psikolojik problemler yaşadıklarına dikkat çeken 
Gökmen, “Bu kişiler yoğun bir utanç ve yenilgi duygusu, 
içe kapanma, dış dünyadan uzaklaşma, kendini önemsiz 
veya değersiz hissetme, yoğun kaygı ve depresyon gibi 
psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunları yaşamamak 
için kendinizi mutlaka sanal şiddetten korumalısınız. 
Sanal şiddet önümüzdeki yılların en büyük sosyal 
sorunlarından biri haline gelecek. Zaten bunu gören 
devletler de vatandaşlarını korumak üzere sanal şiddetin 
önlenmesine yönelik tedbirler alıyorlar.” diyor.

SANAL ŞİDDETTEN KORUNMA YOLLARI:
 Sosyal medya üzerinden kişisel bilgilerinizi 

paylaşmayın.
 Özel fotoğraflarınızı paylaşırken temkinli davranın.
 Sanal ortamda arkadaşlık kurarken dikkatli olun.
 Şahsınıza yönelik hakaret, suçlama gibi sanal şiddet 

içeren davranışlara kayıtsız kalmayın. Bu tür hareketleri 
yapanlara suç duyurusunda bulunun.

HEDEFTE ERKEKLER VAR
Genç Hayat Vakfı tarafından İstanbul’daki 50 lisede öğrenim 
gören, bin 714 öğrenci üzerinde yapılan ‘Liseli Gençler ve 
Şiddet Algısı Araştırması’nın sonuçlarına göre, öğrencilerin 
yaklaşık yüzde 30’u sanal şiddete maruz kalıyor. Teknoloji 
üzerinden bir diğerine zarar verme eylemi olarak 
nitelendirilen sanal şiddet, özellikle genç erkekler arasında 
genç kızlara oranla, neredeyse iki kat daha fazla yaşanıyor. 
Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderer, telefon 

veya internet üzerinden yapılan tehditlerin, 
dedikoduların, hakaretlerin, imaj bozulmasının 

ve istek dışında fotoğraf-video 
paylaşımlarının en çok uygulanan sanal 

şiddet eylemleri olduğunu söylüyor. 
Sanal şiddetin bir noktadan sonra 
fiziksel şiddete dönüşebileceğini 
belirten Gülderer şöyle devam 
ediyor: “Sanal şiddet, son yıllarda 
hayatımıza giren ve en az bilinen 

şiddet türlerinden biri. İnternet 
üzerindeki çeşitli sosyal paylaşım 

sitelerinde arkadaşlık kurmak ne kadar 
önemliyse, yine aynı mecralarda az sayıda 

arkadaşa sahip olmak ya da belli gruplardan 
izole edilmek de aynı derecede üzücü olabiliyor.”   

İNSAN İLİŞKİLERİ DEĞİŞTİ
Akıllı telefonlar, tabletler gibi internete kolay erişim sağlayan 
cihazlar sayesinde ilişki biçimleri de değişiyor. Bu ürünlerin 
her geçen gün paylaşımları azalttığını, değerleri erozyona 
uğrattığını, insanları birbirlerine yabancılaştırdığını belirten 
Gülderer, şu yorumları yapıyor: “Teknolojik gelişmelerin 
etkisiyle farklı ilişki biçimleri gelişiyor ve insan ilişkilerinde 
radikal değişimler yaşanıyor. İnsanlar, evlerinde, sokakta, 
trafikte, okulda, hastanede, işyerinde şiddetin bin bir 
çeşidine maruz kalıyor. Bu da insana, topluma ve hayata 
olan inancımızı azaltarak, çaresizlik ve mutsuzluğumuzun 
artmasına, hayattan çekilip, içimize kapanmamıza neden 
oluyor. İşte bu süreçte devreye teknoloji giriyor. Bireyler 
hem dışındaki dünyadan korkup geri çekiliyorlar hem de ilişki 
kurma ve dünyayı tanıma ihtiyaçlarıyla bilgisayar başından 
kalkamıyorlar. Yani çocuklar ve gençler hem kalabalık içinde 
yalnızlar hem de yalnızlıktan korkup içi kalabalık olan sanal 
bir dünyaya sığınıyor.” 

Teknoloji çağı ile birlikte sosyal medya evde, işte, 
okulda, yolda kısacası artık her an yanımızda. Ancak 
bu durum bir takım sıkıntıları da doğuruyor. Sosyal 
medya üzerinden arkadaşınız, eşiniz ya da bir başka 

biri tarafından hakarete uğruyorsanız, iftiralara, tacizlere 

maruz kalıyorsanız, telefonla sürekli aranarak rahatsız 
ediliyorsanız, dijital bilgileriniz çalınıyorsa, fotoğraf ve 
videolarınız gizlice kaydediliyorsa ve şantaja uğruyorsanız 
aman dikkat sanal şiddet mağduru oluyorsunuz! Peki, sanal 
şiddete uğramamak için nelere dikkat etmek gerekir?

[ ELA DEMİRCİLER ]

FACEBOOK 
VE TWITTER GİBİ 
YAYGIN OLARAK 

KULLANILAN SOSYAL 
MEDYA AĞLARI İNSANLARA 
YÖNELİK ŞİDDETİN ALANINI 

GENİŞLETTİ VE 
ÇEŞİTLİLİĞİNİ 

ARTIRDI.
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Biz Ankara’nın kedisini bilirdik, o da son zamanlarda 
kayıplara karıştı, artık sokak kedilerinden geçilmi-
yor, hiç birisi de Ankara kedisi değil, hoş bu ayrı 
bir yazı konusu sırasını bekleyedursun, köpekler 

nerden çıktı demeyin, köpek bu çıkar erenler, balkona da 
çıkar, sokağa da çıkar…
Sokak demişken, caddelerde sokaklarda, araba arka 
koltuğunda arzı endam eden arabalı sokak köpeklerinden 

bahsetmiyoruz elbette, onlar yeni Ankara burjuvasının 
bebekten daha iyi bakılan köpekleridir, balkona 

çıkanlar da eh o kadar olmasa bile bu guruba 
dâhildir dâhil olmasına da sözümüz sahiden 

sokak köpeklerinedir.
Bu arada Ankara’nın berduş bir köpekçi 

abisi vardır, peşinde onlarca köpek, 
nereye gitse ardında sürüyle 

dolaşır, adamcağız varını 
yoğunu köpeklere har-

car, onları besler, 
te d a v i l e r i y l e 

u ğ r a ş ı r , 

Kızılay’ın ta göbeğine kadar köpekleriyle birlikte geldiği olur, 
Ankara Kalesi’nden Gazi Osman Paşa’ya kadar bütün sokak-
larda keyfince eylem yapar, keyfine diyecek yoktur, adamla 
konuşmaz köpekle konuşur, hikâyesini yazacak Sait Faik 
neslinden biri henüz çıkmamıştır.
Allah bilir ya, araba koltuklarında, balkonlarda yahut 
tasmasına bağlı zincir sahibinin elinde olan burjuva köpe-
kleri ve burjuvamsı köpekler bu özgür köpeklere gıpta ile 
bakmaktadır.
Köpekçi adamımızı geçtik, Allah selamet versin, nevi 
şahsına münhasır dünyada az bulunur adamlardandır, deriz 
ki, Ankara’nın sokak köpekleri daha çok Ankara merkezde 
ikamet etmektedir ve sürüyle dolaşmaktadırlar.
Fakir 14 katlı bir binanın 14’üncü katında ikamet ettiği için 
bu köpekleri karadan olduğu kadar havadan da izleme 
imkânına sahiptir. Sağı solu, çit duvar dibini koklaya siye, 
yiyecek arayarak, alınmayan çöp bidonlarını talan eder-
ek, her yaştan ve her boydan bir köpek kabilesi halinde 
dolaşmakta, sabah ezanına inlemelerle birlikte eşlik 
etmektedirler.
Genelde Ankara Adliyesi ve Cer Modern civarında 
yaşamakta, mücavir alanda dolaşarak ayakta durmaya 
çalışmaktadırlar. Üçü beşi, yedisi onu zararsızdır, çocuğa 
kadına dokunmaz, höt deyince adabınca uzaklaşırlar lakin 
otuzu ellisi bir araya gelince tehlikeli olabilmektedirler.
Yine de tehlikesizlerdir lakin içlerinde halden anlamayan, 
el içine yeni çıkan enikler bir insana hırlamaya görsün, 
diğerleri de buna eşlik etmekte ve saldırmaktadır ki, şayet 
o anda elinize taş sopa geçmezse vay halinizedir.
Yakın zamana kadar Selim Sırrı Spor Salonu’nun 
arkasından Adliye’ye giden yol “köpek yolu” olarak nam 
salmıştır; hele hava karardığında bu yoldan değneksiz 
geçmek için Köroğlu yüreği taşımak gerekir ki, o da her 
âdeme nasip olan yürek değildir. Cahil cesaretiyle buradan 
karanlıkta yaya geçenler hayatlarında unutamayacakları 
köpekli bir akşam/gece yaşamışlardır.
Belediye bunları ne ölçüde kısırlaştırmıştır, saldırıya 
uğrayan hangi şehir sakini Belediyeyi arayarak latife 
yapmıştır, hayvan hakları eylemcileri az önce anlattığımız 
kadar Köpekçi abimiz kadar bu köpeklerle ilgilenmiş midir 
bilinmez. Bizim görebildiğimiz Ankara sokak köpekleri bun-
lardan ibarettir erenler.

[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Ankara’nın sokak köpekleri daha çok Ankara merkezde ikamet 
etmektedir ve sürüyle dolaşmaktadırlar.

ANKARA’NIN 
SOKAK KÖPEKLERİ
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/ŞEHİR MEKTUPLARI

FAKİR 14 KATLI BİR BİNANIN 14’ÜNCÜ 
KATINDA İKAMET ETTİĞİ İÇİN BU KÖPEKLERİ 
KARADAN OLDUĞU KADAR HAVADAN DA 

İZLEME İMKÂNINA SAHİPTİR.
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Teknoloji alanındaki gelişmeler arttıkça insanlar zamanlarının 
büyük kısmını artık ikinci dünyada yani sanal âlemde geçirme-
ye başladı. Süreç içerisinde başta yazışmalar olmak üzere banka 

işlemlerinden, insanların duygularını ve yaşantılarına dair izler ak-
tardıkları sosyal paylaşım sitelerine kadar neredeyse birçok işlem bu 
kanaldan yapılır hale geldi. İşte bu durumun sonucu olarak da gerçek 
dünyanın sahtekârları gibi internet ortamının da korsan diye adlan-
dırılan dolandırıcıları karşımıza çıkmaya başladı. İnsanların banka 
hesaplarından web siteleri, e-mailleri ve kullandıkları sosyal payla-
şım sitelerine kadar her yere uzanıyor bunların elleri. Hacker’ların 
başlıca ilgi alanı ise tanınmış isimler… Bunlar arasında popüler sa-
natçılar yanında siyasileri de var. Hatta inanılması güç ama dünya 
devi olarak bilinen Amerika Başkanı Barack Obama bile korsanların 
hesabını hackledikleri kişiler arasında. Bu sayımızda ‘hacker’lar tara-
fından hesapları delinen bazı ünlü isimleri konu aldık.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

İNSANLARIN BANKA HESAPLARINDAN 
WEB SİTELERİ, E-MAİLLERİ VE 

KULLANDIKLARI SOSYAL PAYLAŞIM 
SİTELERİNE KADAR HER YERE ELLERİ 
UZANAN HACKER’LARIN BAŞLICA İLGİ 

ALANI TANINMIŞ İSİMLER.

HACKERLERİN 
GÖZDESİ 
ÜNLÜLER

AMERİKAN BAŞKANI BARACK OBAMA
TWİTTER HESABINI FRANSIZ ‘HACKER’ KIRDI
İnternet korsanları Amerikan Başkanı Barack 
Obama’nın bile Twitter hesabını kırmayı başardı. Bu 
işi yapan ise 25 yaşındaki bir Fransız hacker. Aynı kişi 
daha önce de birçok önemli ismin e-posta şifrelerini 
çalarak kişisel bilgilerini internet üzerinden paylaş-
mış ve bu sebepten tutuklanmış. Konu ile ilgili açık-
lama yapan Fransız yetkililer, bu hacker’ın özel bir 
eğitim almadığını, mücadele duygusundan ve kur-
banların özel hayatlarına duyduğu meraktan bu 
suçu işlediğini belirtti. Fransa’da hesap kırma yoluy-
la hack’lemenin cezası iki yıl hapse kadar gidiyor.
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SALMA HAYEK 
PAROLA HATIRLATMA SORUSUNDAN ŞİFRESİNİ BULDULAR
Bilindiği üzere e-posta adresleri alınırken güvenlik sebebiyle 
kişiler, kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği parola 
hatırlatma sorusuyla karşılaşıyorlar. Eğer mail adresi almak 
isteyen kişi bilinebilecek sorulara cevap vermişse internet 
korsanlarının bunu kırması çok daha kolay oluyor. Salma 
Hayek de bu sebeple hesabı ele geçirilenlerden. Sistemin 
sorguladığı ‘doğum gününüz’ sorusunu Vikipedi’nin yardı-
mıyla kolayca cevaplamış hacker. Ardından gelen hatırlatma 
sorusu ise ‘hayranı olduğunuz oyuncunun en sevdiğiniz fil-
mindeki canlandırdığı karakter?’ İnternet korsanı bu sorunun 
cevabına ise sanatçının daha önceki açıklamaları sebebiyle 
çok kolay ulaşmış. Birçok yerde en beğendiği karakterin, 
Oskar ödüllü Frida adlı filmdeki Frida Kahlo olduğunu söyle-
yen sanatçıyı buradan yakalamış hacker’lar.
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RUSYA BAŞKANI DIMITRI MEDVEDEV
“HÜKÜMET’İN İCRAATLARINDAN UTANIYORUM, İSTİFA EDİYORUM”
Hacker’lar Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in de Twitter hesa-
bını kırarak, “İstifa ediyorum. Hükümetin icraatlarından utanıyo-
rum. Beni affedin.” tweet’ini atmıştı. Aynı hesaptan “Kırım bizim 
değildir.” de yazıldı. Bunun üzerine Rus hükümetinden bir yetkili 
yaptığı açıklamada, Medvedev’in Twitter hesabının hack’lendiğini 
doğrularken, yazılanların gerçeği yansıtmadığını ve sorunu 
düzeltmeye çalıştıklarını belirtti. Bu sürede Medvedev’in takipçi 
sayısı birden 2,5 milyona ulaştı. 
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ÖZGE BORAK
YALAN HABERLE GÜNDEME OTURDULAR
Eşref Saati, Küçük Kadınlar adlı diziler ve de Eyvah 
Eyvah isimli sinema filmiyle izleyicilerin gönlünde yer 
tutan Özge Borak’ın geçtiğimiz günlerde Twitter 
hesabı hack’lendi. Yakın zamanda ünlü komedyen 
Ata Demirer ile hayatını birleştiren Borak’ın hesabın-
dan Ata Demir’in onu aldattığına dair kendi ağzından 
tweet gönderildi. Durumun fark edilmesinin ardından 
Ata Demirer ve Serra Yılmaz attıkları bir tweet’le 
Özge Borak’ın hesabının ele geçirdiğini duyurdular.
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KEREMCEM
FOTOĞRAFLARINI MONTAJLADILAR
İnternet korsanları dünyanın hiçbir yerinde rahat durmuyor. Çok 
önemli siyasi isimlerin yanında herkes tarafından sevilen ve takip 
edilen ünlü sanatçılar da hacker’ların gözdeleri arasında. Ünlü 
sanatçı Keremcem de bu anlamda saldırıya maruz kalanlar arasın-
da. Keremcem’in resmi web sitesine saldıran korsanlar, bir açıktan 
faydalanarak siteye ait dosyaları değiştirmeyi başardı. Bununla da 
kalmayıp işi bir adım daha öteye götürerek sanatçının resimleri 
üzerinde oynamalar yapıp aynı web sitesinde yayınlayarak sanat-
çının karizmasını yerle bir etmeye çalıştılar.



BEREN SAAT
AHLAKİ DERS VERMEYE ÇALIŞTILAR
Bilgisayar korsanlarının sitesine saldırdığı bir diğer 
önemli isim Beren Saat. Sanatçı kısa zaman önce 
ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile hayatını birleştirdiğin-
den popülerliği daha da arttı. Onun sitesine giren 
internet korsanlarının derdi ise ahlaki bir mesaj ver-
mekti. Korsanlar, Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter 
karakterini canlandırdığı dönmede sanatçının web 
sitesine, “Bizi dünyaya rezil ettin.” notu bırakarak 
kendilerince ahlaki ders vermeye çalıştılar.
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Seyahat eski zamanlardan beri insanoğlunun 
yapmaktan en keyif aldığı aktivitelerden biri aslında. 
Geçen yıllar içerisinde değişen birçok şey gibi 
seyahat kültürü ve alışkanlıklarının da farklılaştığını 

gözlemliyoruz. Çok eski zamanlarda deve ve atlarla günlerce 
süregelen yolculuklar, yerini uçak ve hızlı trenlerle çok 
kısa zamanda hedefe ulaşmaya bıraktı. İşte bu sebepten 
yüzyıllardır süregelen ticari seferlerin sıklık oranı da inanılmaz 
derecede arttı. Öyle ki; bazı insanlar neredeyse bir ayın yarısını, 
dünyanın türlü yerlerine iş seyahati yaparak geçiriyor. Bu 
durum da onlar üzerinde psikolojik ve fizyolojik bazı etkenler 
oluşturuyor. Özel Koru Ankara Hastanesi Psikoloğu Işıl 
Göztepe Gümüş, bu konuya dair görüşlerini bizimle paylaştı.

YENİ YERLER, YENİ YÜZLER UFKU GENİŞLETİYOR
‘Tebdili mekânda hayır vardır’ sözünün doğruluğuna 
inanan birçok kişi, seyahatin insan hayatında olumlu 
iz bırakacağı kanaatine sahip. Öyle ki; onlar, sırf bu 
sebepten sıklıkla yolculuk paylaşımları yapan dostlarına, 
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Yüzyıllardır süregelen ticari seferlerin sıklık oranı, hızlı ulaşım araçları sayesinde 
inanılmaz derecede arttı. Bu durum da seyahat edenler üzerinde psikolojik ve 

fizyolojik birçok soruna  neden oluyor. 

SIK SEYAHAT DİNAMİZMİ BOZUYOR

/SAĞLIK /SAĞLIK

panik atak ve kalp damar hastalığı gibi risk grubundaki 
bazı bireyler bu durumdan çok daha fazla etkilenebiliyor. 
Bunların dışında, evden sık uzaklaşmasının kişinin 
çevresi için de önemli bir sosyal sorun haline geldiğinden 
bahseden Gümüş, “Bu durum yakın ilişki sorunlarını 
artırıp, uzun zaman seyahatlerin böyle devam etmesi 
durumunda evli bireyleri ilişkiden uzaklaştırıp birbiriyle 
olan paylaşımlarının azalmasına neden oluyor.” diye 
konuşuyor.
Bunların dışında sürekli seyahat etme ve evden uzaklaşma 
fikri ve buna göre kendini ayarlamak zorunda kalmak 
kişinin ekstra stres yaşamasının bir nedeni. Stres düzeyinin 
artmasıyla birlikte kişinin sıkıntılarında artış meydana 
geliyor ve birey kısır bir döngü içerisinde buluyor kendisini. 

YOLCULUK PLANI DURUMUNDA 
YAPILMASI GEREKENLER:
 Gitmeden önce iyice istirahat edin ve kısa süreli uykular 

da dâhil olmak üzere yolculuk boyunca mümkün 
olduğunca dinlenin.

 Giysileri bol ve rahat olanlar arasından seçin. 
 Yolculuktan önce ve yolculuk sırasında bol sıvı alın. 
 Hafif yemekler yiyin ve yolculuk öncesi ve sırasında 

alkol tüketiminden kaçının.
 Gidilecek yerin zaman dilimine kendinizi mümkün 

olduğu kadar çabuk ayarlayın.
 El çantanızı bacaklar ve ayakların hareketini kısıtlayacak 

yerlere koymayın. 

SIKLIKLA UÇAK SEYAHATİ YAPANLARIN 
DİKKAT ETMESİ GEREKENLER:
Uçakla sık seyahat edenlerde ortaya çıkan en önemli risk 
radyasyon olsa da aynı zamanda yaşanan hava değişimi 
kişinin bağışıklık sistemini de altüst edebiliyor. Bu yüzden 
kişilerin seyahat öncesi ve sırasında bazı önlemler almaları 
gerekiyor. Bunlar;
 Sık uçan kişilerin nasıl beslendikleri önemli. Sebze ve 

meyveye ağırlık vermeleri, bol bol sıvı ve kesinlikle C 
vitamini almaları gerekiyor. 

 Alkol ve şekerli gıdalardan uzak durmalılar.
 İş seyahatine yoğun olarak çıkan kişilerin (pilot ve 

hostesler başta olmak üzere) şikâyetleri olmasa bile 
bağışıklık sistemlerine belli periyodlarla baktırmaları 
önemli.

 Sık seyahate çıkanlarda yorgunluk, uyku bozukluğu, 
halsizlik, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık 
olabileceğinden uyku düzenine önem vermeleri lazım.

 Uzun süren hareketsizlik, özellikle de kanın bacaklarda 
toplanması sonucu oluşan rahatsızlıklardan dolayı sık 
aralıklarla basit egzersizler yaparak bu durumun önüne 
geçebilirler. Hava yolculukları yapanların özel olarak 
tasarlanmış kompresyon tüplü çoraplar giymeleri de bu 
rahatsızlıkların oluşmasını engelleyebilir.

 Uçak kabinlerindeki düşük nem, gözlerde, ağızda ve 
burunda rahatsızlığa yol açabilir. İyi bir sıvı alımı, deniz 
suyu burun spreyi kullanımı ve kontak lens yerine 
gözlük takma ile bu rahatsızlıklar giderilebilir.

Psikolog Işıl Göztepe Gümüş, sık seyahat edenlere şunları 
öneriyor: “Genel olarak değerlendirildiğinde sık seyahat 
etme hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan bir durum. 
Dolayısıyla sık yolculuğa çıkan bireylerin kendilerini hem 
fiziksel hem de psikolojik olarak bu duruma hazırlamaları 
gerekiyor. İyi beslenme, uyku düzenini bozmamaya 
çalışma, yolculuk öncesinde ve sonrasında iyi dinlenme, 
bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışma ve fiziksel 
aktiviteleri artırma büyük önem taşıyor. Öte yandan, 
psikolojik olarak ise stres kaynaklarını yönetmek, stresle 
baş etme becerilerini kuvvetlendirmek, kendine zaman 
ayırmak; sevdikleriyle kaliteli zaman geçirmeye çalışmak, 
mevcut koşullardan kaynaklı sıkıntıları fark ederek çözüm 
arayışına girmek ve gerekirse yardım almak gerekiyor.  

her zaman özenerek bakıyorlar. Işıl Göztepe Gümüş, bu 
duygunun nedenini şöyle anlatıyor: “Seyahat gönüllü 
ve de planlı olursa kişiler üzerinde olumlu etkilere 
sebep olur. Çünkü yeni yerler, yeni yüzler keşfetmek, 
ufku genişletip zihni tazeliyor ve kişinin günlük hayatın 
monotonluğundan bir parça da olsun sıyrılmasını 
sağlıyor. Ancak yine de her zaman bu durum çok da 
parlak sonuçlar doğurmayabiliyor. Sık seyahat etme ve 
evden uzaklaşma kişinin uyku uyanıklık dengesinin, yeme 
içme döngüsünün bozulmasına kısacası biyolojik saatinin 
aksayarak sosyal yaşamındaki örüntülerinin sekteye 
uğramasına sebep olabiliyor. Kişinin biyolojik ve sosyal 
ritminin bozulmasıyla paralel olarak da psikolojik ritim 
bozukluğu yaşadığı gözlemleniyor.”

SIK HASTALANIP VE STRESLENİYORLAR
Psikolog Göztepe’ye göre bu kişiler diğerlerine kıyasla 
daha fazla yoruluyor, daha düzensiz bir yaşamın içerisine 
sürükleniyor ve de daha sık rahatsızlanıyor. Özellikle 

Işıl Göztepe Gümüş

[ hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr ]
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Bilgisayar korsanları, her gün farklı yöntemler kullanarak bir günde milyarlarca TL 
işlemin yapıldığı internet bankacılığı hizmetlerini kendilerine hedef olarak 

kolaylıkla seçebiliyor.

TÜBİTAK UYARIYOR: 
ŞİFRE TUZAKLARINA VE SANAL 

SOYGUNA DİKKAT!

/GÜVENLİK /GÜVENLİK

İnternet ve mobil bankacılıkta güvenlik önlemlerinin 
yetersizliğinin tartışıldığı bugünlerde, dolandırıcılık 
ve sahtecilik haberleri, kişilerin mağduriyetleriyle 
birlikte neredeyse her gün manşetlere konu olmaya 

başladı. Uzmanlar uzun emekler sonucu elde edilen 
birikimlerin birkaç saniyede çalınmaması için bankaları 
ve vatandaşları gerekli güvenlik önlemlerini almaları 
konusunda uyarıyor. İnternet korsanları tarafından yayılan 
zararlı yazılımlardan sahte web sitelerine, SMS yoluyla 
banka tarafından gönderilen şifrelerin güvenliğinden 
sahte e-posta ve mobil uygulamalara kadar daha dikkatli 
olmaları konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, aynı 
zamanda güvenlik şirketlerinin yazılım ve donanım 
çözümlerinin riskleri en aza indiren yönüne de dikkat 
çekiyorlar.
Son olarak banka hesabını kullanma talebiyle vatandaşlara 
yaklaşarak internet üzerinden başkalarını dolandıran 
‘varlıklı görünen’ kişilerin ortaya çıkması, gözleri bir 
kez daha internet bankacılığının taşıdığı risklere çevirdi. 
TÜBİTAK konuyla ilgili ayrıntılı bir makale yayınladı.

ZARARLI YAZILIMLAR TÜM BİLGİLERİNİZİ ELE 
GEÇİREBİLİR
TÜBİTAK, konuyla ilgili olarak yayınladığı makalesinde, 
özellikle banka sitelerini taklit eden yabancı sitelerin 
en büyük tehditlerden birini oluşturduğunu söylüyor. 
Kullanıcılar bankanın internet sitesinde işlem yaptıklarını 
zannederlerken aslında bilgisayar korsanlarına şifre 
ve müşteri numarası gibi en değerli bilgilerini kaptırmış 
oluyorlar.
TÜBİTAK’ın Bilgi Güvenliği sitesinde “http://bit.
ly/10miQpJ” adresinde yayınladığı teknik makale, aynı 
zamanda zararlı yazılımlar tarafından saldırının adım 
adım nasıl gerçekleştiğini ve SMS yönlendirmeye 
karşı kurbanların yapabilecek hiçbir şeyleri olmadığını 
aktarıyor. Web sayfalarına ya da tarayıcılara Hesperbot 
gibi zararlı kodların enjekte edilmesi veya sahte mobil 
uygulamaların telefona indirilmesiyle banka kullanıcılarının 
tuzağa düştüğünü belirten TÜBİTAK uzmanları, bu sayede 
kullanıcıya ait banka hesap ve cep telefonu bilgilerinin 
çalındığını anlatıyor.

SMS’LE BİLDİRİLEN ŞİFRELERİN BİLE GÜVENLİĞİ SINIRLI
Bankalara BT güvenliği çözümleri sunan Kobil Türkiye 
Ülke Müdürü Ümit Yaşar Usta ise bankalar tarafından 
gönderilen SMS şifrelerine dikkat çekiyor ve konuyla ilgili 
olarak şunları söylüyor: “Çoğu banka internet bankacılığı 
hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilerine işlem 
anında kullanabilecekleri şifreleri SMS yoluyla gönderiyor. 
Telefonlara bulaşan virüsler yoluyla söz konusu SMS’ler 
başka kişilerin telefonlarına yönlendirilebiliyor ve içerikleri 
izlenebiliyor. Ayrıca banka ile müşteri arasına giren sahte 
web siteleri de mevcutken SMS’leri yönlendirmeye bile gerek 
kalmayabiliyor. Sahte sitelerin, siteye giriş aşamasında ya 
da EFT yaparken müşterilerin kullanıcı adı, sabit şifre ve 
cep telefonlarına gelen SMS şifrelerini çalması, müşterinin 
bilgisinin dışında para çıkışları için yeterli oluyor.”  
İnternet bankacılığında yüklü hesap hareketleri için SMS 
veya PIN aracılığıyla kullanıcıdan herhangi bir onay almaksızın 
işlem yapan bankaların dolandırıcılığa resmi davetiye çıkarmış 
olduğunu belirten Usta, yazılım ve donanım çözümleriyle 
risklerin minimuma indirilebileceğini vurguluyor. Usta şirket 
olarak çözüm önerileri ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Birçok 
banka bugün özel güvenlik şirketlerinin tasarladığı internet 
bankacılığı güvenlik ürünlerini kullanıp bunların kullanım 
yöntemlerine dair müşterilerini eğiterek olası dolandırıcılık ya 
da hırsızlık suçlarının önüne geçmeyi başarıyor. Kobil olarak 
geliştirdiğimiz ve iki faktörlü kimlik doğrulama duvarıyla 
güvenliği artırdığımız m.identity Application Security 
Technology – Uygulama Güvenlik Teknolojisi (AST), akıllı kart 
ve müşteriye ait PIN ile güvenlik risklerini en aza indiriyor. Yapı 
Kredi Kurumsal, Vakıfbank, Kuveyt Türk, Denizbank, Ziraat 
Bankası, A&T Bank, YKB Holland ve İsviçreli Migros Bank gibi 
finans sektörünün önde gelen bankalarının ödeme güvenliği 
konusunda tercih ettiği m.identity (AST) çözümünün 
benzerlerinden en önemli farkı, güvenlik işlemlerinin 
neredeyse tamamını otomatik olarak temin ederek son 
kullanıcıya kolaylık sağlaması. Bugün artık internet bankacılığı 
kullanan birçok banka müşterisinin sahip olduğu iPhone, 
iPad, Android, Windows 8 PC’lerde çalışabilen çözümümüz, 
güvenliği otomatik olarak sağlayarak son kullanıcının olası 
endişelerini gideriyor ve müşteri memnuniyetini artırarak 
bankalara büyük fayda sağlıyor.” 

TÜBİTAK, 
KONUYLA İLGİLİ 

OLARAK YAYINLADIĞI 
MAKALESİNDE, ÖZELLİKLE 
BANKA SİTELERİNİ TAKLİT 

EDEN YABANCI SİTELERİN EN 
BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİNİ 

OLUŞTURDUĞUNU 
SÖYLÜYOR.



Dizilerin yaklaşık üçte biri TV’den 
yayınlandıkları günün ertesinde 
işyerlerinden izleniyor. İşyerlerinde sabah 
saatlerinde haber ağırlıklı olan video 
izleme oranları, öğle saatlerinden itibaren 
dizi ağırlıklı ilerliyor. 

Hayatımızın vazgeçilmezi oldu diziler… Evde geçirilen 
vakitler genellikle televizyon karşısında geçirildiğinden, 
herkesin takip ettiği diziler arka arkaya sıralanıyor. 
Ancak bazı günler birbiri ile çakışan ya da vakitsizlikten 

izlenmeyen diziler de var. İşte bu tip 
durumlar için internet siteleri devreye 
giriyor. Özellikle çalışan kesim, akşam 
izleyemediği-kaçırdığı dizileri gündüz iş 
yerinden izliyor. 
TV kanallarına video altyapısı sunan 
Medianova da konu ile ilgili araştırma yaptı. 
Araştırma verilerine göre, internette en çok 
dizi ve spor izleniyor. Dizilerin yaklaşık üçte 
biri TV’den yayınlandıkları günün ertesinde 
işyerlerinden izleniyor. Medianova 
CEO’su Serkan Sevim, işyerlerinde sabah 
saatlerinde haber ağırlıklı olan video izleme 
oranlarının öğle saatlerinden itibaren 
dizi ağırlıklı ilerlediğini belirtti. Sevim, yaz 
aylarında internetten dizi izleme oranında 
düşüş kaydedildiğini ancak yeni yayın 
döneminin başlaması ile birlikte artış 
görüldüğünü de söyledi.
Yeni yayın döneminin başlamasıyla 
birlikte dizi sezonu da açılırken, birçok TV kanalına video 
altyapı hizmeti sunan Medianova’nın verileri akşam TV’de 
izlenemeyen dizilerin ertesi gün işyerinde izlendiğini 
gösteriyor. 
Medianova’nın verilerine göre, internette izlenen videoların 
toplamda yüzde 60’tan fazlasını spor ve diziler oluşturuyor. 

Yüzde 37 ile ilk sırada spor içerikleri yer alırken, dizilerin 
izlenme oranı yüzde 27’yi buluyor. Dizilerin yaklaşık üçte 
biri ise işyerlerinden ve ağırlıklı olarak TV’den yayınlandıkları 
günün ertesinde izleniyor. Gün içinde ev ve işyerlerinde en 

çok dizi izlenen saatler ise 14-16 saatleri 
arası olarak öne çıkıyor. 
Medianova CEO’su Serkan Sevim, 
konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu 
bilgileri verdi: “Yaz aylarında düşüş görülse 
de mevcut durumda işyerlerinde yoğun 
bir video trafiği olduğunu söyleyebiliriz. 
Çalışma gününün başlamasıyla birlikte, 
yani saat 9’dan itibaren önemli bir artış 
kaydediliyor. Günün ilk saatlerinde ağırlık 
olarak haber içerikli videolar izlenirken, 
öğle saatlerinden itibaren diziler tercih 
edilmeye başlanıyor. Saat 16’dan itibaren 
işyerlerinde video izleme oranının düştüğü 
görülüyor.” 

HANGİ DİZİLER İZLENİYOR?
Bu sezon hemen her kanalda haftada 
ortalama 4 dizi gösteriliyor. Yeni diziler de 
seyirci ile buluşmak için sırada bekliyor. 

Gönül İşleri, Güllerin Savaşı, Benim Adım Gültepe, Hayat 
Yolunda, Kiraz Mevsimi, Kocamın Ailesi, Kara Para Aşk, Küçük 
Gelin, Kaçak Gelinler, Beni Böyle Sev ve daha birçok dizi 
yayınlandıkları günlerde en iyi reyting sonuçların alıyor. Ancak 
yayınlandıkları günlerde dizilerini kaçıranlar, ertesi gün yeni 
bölümü internetten izleme yolunu seçiyor. 

/HABER

DİZİ SEZONU 
AÇILDI, 
İŞYERLERİNDE 
DİZİ İZLEME ORANI 
ARTTI

Medianova CEO’su Serkan Sevim

42 / www.baglantinoktasi.com.tr



44 / www.baglantinoktasi.com.tr kasım 2014 /45

Boeing’in raporunda hava kargosu trafiğinin önümüzdeki 20 yıl boyunca 
her yıl yüzde 4,7 büyüyeceği, 2033 yılına kadar da küresel hava yük 

taşımacılığının iki katından fazla artacağı öngörülüyor. 

DÜNYADAKİ HAVA KARGO TRAFİĞİ 
GELECEK 20 YILDA İKİ KAT ARTACAK

/HAVACILIK /HAVACILIK

BOEİNG BİN 330 UÇAK TESLİM EDECEK
Hava kargosunun artış gösterirken, yeni 840 adet 
uçağın ve yolcu uçağından yük uçağına çevrilen 1.330 
adet uçağın teslim edilmesiyle birlikte dünyadaki yük 
taşıma uçak filosunun da büyümesi bekleniyor. Bu 
uçakların yüzde 52’sinden fazlasının emekli edilenlerin 
yerini alması, geri kalanının ise büyüme için kullanılması 
bekleniyor.  
2014-2033 arasında teslim edilmesi planlanan 
yeni uçakların yüzde 70’inden fazlası, 747-8 ve 777 
modelleri gibi büyük yük uçakları olacak. Tinseth, 
“Boeing kargo sektörüne başka hiçbir şirketin olmadığı 
kadar kendisini adamıştır. Pazar güçlenmeye devam 
ederken bizim verimli ve yüksek kabiliyete sahip yük 
taşıma uçaklarımız tümü de dünyanın hava kargo 
trafiğinin yarısından fazlasını taşımak üzere kendisini 
hazırlamıştır.” dedi.

Dünyada uçakla seyahat giderek artıyor. Bu artış aynı 
zamanda hava kargo trafiğinde de yaşanıyor. Konu 
ile ilgili Boeing firması, iki yıllık Dünya Hava Kargosu 
Tahmin raporunu Uluslararası Hava Kargosu Forum 

ve Sergisi’nde açıkladı. Rapor, hava kargosu trafiğinin 
önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl yüzde 4,7 büyüyeceğini, 
2033 yılına kadar da küresel hava yük taşımacılığının iki 
katından fazla artacağını öngörüyor. 
Raporun sonucunu değerlendiren Boeing Ticari Uçaklar 
Pazarlama Başkan Yardımcısı Randy Tinseth, “Birkaç yıllık 
durgunluğun ardından güçlenmeye başlayan hava yük 
taşımacılığı trafiği rakamları toparlanma yönünde kuvvetli 
sinyaller veriyor. Hava kargo pazarı artık nerdeyse uzun 
vadeli oranlarda büyüyor.” dedi.   
Randy Tinseth’in verdiği bilgilere göre, 2013’ün ikinci 
çeyreğinde yeniden büyümeye başlayan dünya hava kargosu 

trafiği 2014’ün ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4,4’e ulaşan bir artış kaydetti. Eğer bu eğilim devam 
ederse 2014, hava yük taşımacılığı sektörünün 2010’dan 
bu yana en yüksek büyümeyi yakaladığı yıl olacak. Hava 
kargonun önceki yıllarda gösterdiği zayıf büyüme iki temel 
nedene bağlanabilir: Dünya ekonomisinin düşük performansı 
ve özellikle hava kargo sektörü tarafından taşınan geleneksel 
emtiaların gösterdiği sönük ticari büyüme.

ASYA VE KUZEY AMERİKA İLE AVRUPA-ASYA 
BÖLGELERİ HÂKİM OLACAK
Boeing’in yeni öngörüsü, yakaladıkları en yüksek trafik hacmi 
ile Asya ve Kuzey Amerika ve Avrupa-Asya bölgelerinin hava 
kargosu pazarına hâkim olacağını gösteriyor. Önümüzdeki 
20 yılda en hızlı büyüme oranını İç Asya, Çin yerli pazarı ve 
Asya-Kuzey Amerika pazarlarının yakalaması bekleniyor. 

BOEING, 2018’DE 737 ÜRETIM HIZINI AYDA 52 UÇAĞA ÇIKARACAK
Boeing, dünya çapındaki müşterilerden gelen güçlü piyasa talebine cevap vermek üzere, 2018 yılında 737 programındaki üretim 
hızını ayda 52 uçağa çıkaracağını açıkladı. Bu artış gerçekleştiğinde, 737 programı kapsamında yılda 620’nin üzerinde uçak üretilm-
esi bekleniyor. Bu, dünyanın en çok satan ticari uçağının şimdiye kadar yakaladığı en yüksek üretim hızı… Konu ile ilgili konuşan 
Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Ray Conner, “Yeni Nesil 737 ve 737 MAX uçakları, müşterilerimize benzersiz verimlilik ve 
güvenilirlik sunuyor. 737, daha düşük işletme ekonomisi ve daha iyi bir yolculuk deneyimi sunarak gerek filolarını genişletmeleri için, 
gerek filodaki uçaklarını değiştirmeleri için havayollarına piyasa başarısı sağlıyor.” dedi. Boeing, hâlihazırda Renton, Washington 
fabrikasında ayda 42 uçak üretmekte olup şirket daha önce aylık üretim hızını 2017’de 47’ye çıkarma planını açıklamıştı.

YENİ YÜK UÇAĞI TESLİMATLARI (2014-2033)
 Toplam 
Uçak Türü Teslimatlar Değeri ($)
Büyük (>80 ton) ............................. 590 .........................190 milyar
Orta (40-80 ton) .......................... 250 ...........................50 milyar
Toplam ............................................... 840 ........................240 milyar

BOEİNG’İN 
YENİ ÖNGÖRÜSÜ, 

YAKALADIKLARI EN YÜKSEK 
TRAFİK HACMİ İLE ASYA VE 

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA-
ASYA BÖLGELERİNİN HAVA 

KARGOSU PAZARINA 
HÂKİM OLACAĞINI 

GÖSTERİYOR.



Türk mühendisler, sınavlara hazırlık süreçlerinde kişinin akıllı cep telefonu ve 
tabletler üzerinden seviyesini belirleyen ve uygun öğrenme haritası çıkaran 

“yapay zekâlı” yazılım geliştirdi.

CEP TELEFONUNDAN “SINAVLARA 
HAZIRLIK” BAŞLIYOR
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mesajlaşma, birlikte çalışma, karşılıklı soru sorma 
hatta rekabete varan yarışma imkânı da bulabiliyor. 
Oyunsallaştırma özelliği verilen yazılımda konuları çalışırken, 
çaylak, amatör, uzman, şampiyon gibi farklı seviyelerde 
isimlendiriliyor ve başarı durumlarına göre her aşamada 
belirli puanlar kazanılıyor.

E-ÖĞRENİMDE TÜRK İMZASI
“Sınav Uzmanı” geliştiricilerinden Sinan Gürman da şöyle 
konuşutu: “Yazılımın, en gelişmiş e-Öğrenme ürünlerinin 
arasında yer alacağını düşünüyorum. Uygulamanın 
oyunsallaştırma ve yarışma özelliklerinin, verimli bir 
şekilde sınavlara hazırlanabilme imkânı sunuyor. Yazılımda 
kullanıcıların ne kadar gelişme gösterdiklerini, eksiklerini 
raporlar halinde günü gününe takip edebiliyorlar.”

İLK SINAV ALES
Uygulamanın ilk modülü 23 Kasım’da yapılacak Akademik 
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 
hazırlandı. Gürman konu ile ilgili olarak, “ALES’e hazırlanan 
adaylar, modüllere www.sinavuzmani.com sitesi, Apple 
App Store ve Google Play üzerinden bilgisayar ve akıllı 
telefonları aracılığıyla erişebilecek” Uygulamanın, bütün 
sınavların hazırlık süreçlerine adapte edilebiliyor olması en 
önemli avantajlarından biridir. 2015’te gerçekleştirilecek 
üniversite sınavı ve Dikey Geçiş Sınavına (DGS) ilişkin 
modüllerde hazırlık aşamasında. Yabancı dillerde alanında 
dünyada geçerliliği olan TOEFL, SAT, GRE gibi sınavlar 
için de modül çıkarmayı planlıyoruz. Sınav Uzmanı, 
kullanım tecrübesi açısından çok pratik bir uygulama. Sizi 
hayattan koparmıyor, vaktinizi zaten bildiğiniz konularda 
boşa harcamanızı engelliyor, ufak başarıları sosyal olarak 
ödüllendiriyor ve isterseniz aynı sınava hazırlanan diğer 
adaylarla tatlı bir rekabete girmenizi de sağlıyor. Böylelikle 
sınava hazırlık süreçlerinde en çok eksikliği hissedilen 
unsurlardan biri olan motivasyonu yükseltiyor.” şeklinde 
konuştu. 
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Türk mühendisler, sınavlara hazırlanma süreçlerinde 
kişinin akıllı cep telefonu ve tabletler üzerinden 
seviyesini belirleyen ve buna uygun bir öğrenme 
haritası çıkarıp her aşamada bu seviyeye göre 

otomatik olarak sorular sorabilen “yapay zekâlı” yazılım 
geliştirdi. Türk bilgisayar mühendislerinin yazılımı, ABD’li ve 
İngiliz yatırımcıların desteğiyle kullanıma sunuldu.
“Sınav Uzmanı” adı verilen yazılımda yapay zekâ devreye 
girerek kişinin seviyesine uygun özel bir öğrenme haritası 
belirleniyor ve “çaylak”, “amatör”, “uzman”, “şampiyon” 
seviyelerine göre öğrenmenin her aşamasını denetliyor. 
Böylece her kullanıcı için ayrı hazırlanmış sorular soruluyor, 
kullanıcı, bir seviyede yeterli başarıyı gösteremediğinde 
ise çalışması gereken bu konulardan ayrı sınavlara alınıyor. 
Yazılım, kullanıcıların zaman ve mekândan bağımsız her 
ortamda ders çalışabilmesine de olanak sağlıyor.
Sınav Uzmanı Kurucuları, TÜBİTAK desteğiyle Bilkent 
Cyberpark’ta 2011 yılında “akıllı öğrenme sistemi” 
geliştirdiklerini, yeni çalışmalarında ise bu sistemi daha da 
ileri götürerek, öğrencilerin sınavlara cep telefonu üzerinden 
kullanabilecekleri bir uygulama haline getirdiklerini 
aktardı. Gerek okul içinde gerekse okul dışında sınavlara 
hazırlanırken günlerin hatta gecelerin harcandığını 
vurgulayan Sınav Uzmanı kurucuları “Sınav Uzmanı” 
uygulamasını bu nedenle eğitim ve öğrenim süreçlerini, 
teknolojinin yardımıyla daha verimli hale getirmek için 
hazırladıklarını bildirdi. Yazılımın, sınava hazırlık süreçlerini, 
sıkıcı, tek tip ve yorucu klişelerden arındıracak bir uygulama 
olduğunu, yapay zekâ algoritmalarıyla desteklen yazılımın 
sosyal, mobil ve oyunsallaştırılmış bir uygulamayla “daha 
kısa zamanda daha çok başarı” vadettiğini söylediler.

YATIRIM ABD VE İNGİLTERE’DEN
Sınav Uzmanı Kurucu Ortağı Can Gürses, tamamen 
Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımın ABD ve 
İngiltere’deki yatırımcılar tarafından desteklendiğini bildirdi. 
Gürses, “Uygulamanın bilimsel metotlarla her kullanıcının 
başlangıç bilgi düzeyini kısa sürede tespit edebildiğini ve 
kendine en uygun öğrenme yolunu dinamik bir şekilde 
belirliyor. Uygulamamız, sınav hazırlığı sürecinde, bir 
kullanıcının hiçbir şey bilmeme düzeyinden, her şeyi bilme 
düzeyine kadar olası her bilgi düzeyini barındıran bir öğrenme 
haritası oluşturuyor. Bu haritada her kullanıcıya özgü farklı 
bir rota çiziliyor. Uygulama, öğrenme haritası üzerinde, kendi 
ihtiyacına uygun bir yoldan ilerleyen kullanıcının gösterdiği 
gelişmeye göre kendini adapte edebilen ve öğrencinin 
gelişimine göre güncellenen bir özelliğe sahip. Bu sayede 
sınav hazırlığı sürecindeki bireyler, zaman ve mekândan 
bağımsız bir şekilde yenilenebilen bu haritayla öğrenme 
süreçlerini düzenleyebiliyorlar.” dedi.

SOSYAL AĞLARDA SINAV REKABETİ
Uygulama sosyal ağlarla entegre olabiliyor, bu sayede 
kullanıcıların “Sınav Uzmanı” uygulaması üzerinden 

YAZILIM, 
KULLANICILARIN 

ZAMAN VE MEKÂNDAN 
BAĞIMSIZ HER ORTAMDA 
DERS ÇALIŞABİLMESİNE DE 

OLANAK SAĞLIYOR.



ÇAY MERAKLILARINA ÖZEL 
Artık sadece evinizde değil, gittiğiniz her yerde anında taze çay demleyip, 
içebilme şansına sahipsiniz. Uttada Ghodke’nin tasarladığı ‘Mychai’ adlı 
ürün, özellikle çaykoliklerin büyük ilgisini çekecek. Bunun için yapmanız 
gereken tek şey, demlemek istediğiniz çay türünü Mychai’nin içine 
yerleştirmek. Daha sonra makinenin üzerindeki çay hazırlama tuşuna 
basmanız gerekiyor. Oda sıcaklığında su bulunan fincanınızın içine 
Mychai’yi bırakın. Mychai, su ile temas eder etmez, fincandaki suyu 
ısıtmaya başlıyor. Kaynama noktasına geldiğinde ise makinenin içindeki 
çayı yavaş yavaş süzerek suya karıştırıyor. Sonrasında yapmanız gereken 
tek şey Mychai’yi fincandan çıkarıp çayınızı keyifle yudumlamak.

BIRAKIN BUZDOLABINIZ SİZE UYSUN  
Her yaz bitiminde kilolarca domates, barbunya, bakla ya 
da enginar alıp dipfrizinize yerleştirerek kışa hazırlık 
yapanlardansanız, o zaman Yan-Liang Guo’nun imzasını 
taşıyan ‘FR’ adlı bu buzdolabı, sizin için biçilmiş kaftan. 
Çünkü bu buzdolabında dipfriz genişliğini kendiniz ayar-
layabiliyorsunuz. Eğer dondurulmasını istediğiniz malze-
meler, gündelik olarak kullanacaklarınızdan fazlaysa, 
küçük bir hamleyle derin dondurucunun genişliğini artırma 
imkânına sahipsiniz. Yan-Liang Guo’nun bu tasarımı, ev 
kadınlarına yiyecekleri çok daha esnek ve fonksiyonel bir 
alanda muhafaza edebilme ve yerleştirebilme fırsatı 
sunuyor. Taze ve dondurulmuş gıdalara ne kadar yer 
ayıracağınıza karar vermek size kalmış.

BANYODAN MUTFAĞA, TEMİZLİKTEN 
YEMEK YAPMAYA KADAR DERT ETTİĞİNİZ 
ŞEYLERİ ARTIK HİÇ DÜŞÜNMEK ZORUNDA 
KALMAYACAKSINIZ… 
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Artık pek çok kişi evinde çok daha konforlu bir hayat sürmek 
istiyor. Akıllı teknolojilerden ilham alan tasarımcılar bu 
konuda birbirinden ilginç tasarımlara imza atıyor. Bundan 
böyle çamaşırlarınızı ultraviyole ışınlarla kurutabilecek, içine 
elektrikli ocak yerleştirilmiş yemek masalarında aileniz ve 
dostlarınızla mangal keyfi yapabilecek ve her sabah uyanma 
vaktiniz geldiğinde kahve ikram eden çalar saatinizle güne 
çok daha keyifli başlayabileceksiniz.

TASARIMLAR
EV HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN 
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KAHVELİ ÇALAR SAATE 
NE DERSİNİZ? 
Sabahın erken saatinde çalmaya 
başlayan alarm ve çalar saatlerden 
kimse hoşlanmaz. Joshua Renouf’un 
tasarladığı ‘Barisieur’ adlı çalar saat 
i se  s iz i  hem is ted iğ in iz  saat te 
uyandırıyor hem de gözünüzü açar 
açmaz kahvenizi başucunuza getiri-
yor. Akşam yatmadan önce uyan-
mak istediğiniz zaman aralığını 
belirliyorsunuz. Barisieur’a da gerekli 
kahve ve suyu koyup, yatıyorsunuz. 
U y a n m a k  i s t e d i ğ i n i z  z a m a n 
yaklaştıkça, Barisieur da harekete 
geçiyor. Su ısınıyor, kahve fokur-
damaya başlıyor. Alarm çaldığında 
ise yatak odağınızı mis gibi bir kahve 
kokusu kaplamış oluyor.

ÇAMAŞIRLARINIZI IŞIKLA KURUTUN 
Havalar serinleştiğinde ve özellikle yağmur yağdığında 
yıkadığınız çamaşırları balkon yerine evinizdeki bir odada 
yer alan çamaşır askısında kurutmak zorunda kalırsınız. 
Ama ister istemez, temiz çamaşırlarınızın bir bölümü nemli 
kalır ve kötü bir koku oluşur. Sakher Abushammala’nın 
tasarladığı ‘Yoga’ adlı bu cihaz, evin içinde çamaşır kurut-
ma derdine son veriyor. Yoga’nın dizaynı aslında solaryum 
makinesini andırıyor. Özel bir ışıklandırma sistemiyle 
çalışan Yoga, çamaşırlarınızın ultraviyole ışınla çok daha 
sterilize bir şekilde kurumasına yardımcı oluyor.

KURUTMA VE YIKAMA BİR ARADA 
Çamaşır makinenizin kapladığı yer yetmiyormuş gibi şimdi de 
kurutma makinesine yer bulma derdiyle uğraşıyorsanız, 
WAAC S Design’ın imzasını taşıyan ve benzer makinelerin 
yarısı kadar alan kaplayan ‘Annie’ ile daha tanışmamışsınız 
demektir. Taşınabilir yani portatif olmasından ötürü Annie’yi 
evinizin herhangi bir yerinde çalıştırabilirsiniz. Hedef kitlesine 
hem yıkama hem de kurutma seçeneği sunan Annie, fonksiy-
onel özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor.
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ISLAK HAVLULARA SON 
Banyo havlunuzu kaç günde bir değiştiriyorsunuz? Gün aşırı 
değiştirseniz bile banyo havlunuzdaki bakterilerden etkin bir 
şekilde korunamayabilirsiniz. Bu nedenle aslında havlunuzun 
hiç nemli kalmaması gerekiyor. Leobardo Armenta, ‘Pure 
Towel’ adını verdiği tasarımıyla nemli havluları anında kuruta-
cak bir sistematik geliştirmiş. Pure Towel’ın yaydığı ultraviyole 
ışın sayesinde hem havlunuz anında kuruyor hem de havluda 
yer alan bakterilerden kurtulmuş oluyorsunuz.
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TEMİZ HAVA BEKÇİSİ 
Fulden Dehneli’nin tasarladığı ve ‘Lotus’ adını verdiği hava temizleyicisi, uzun süre kapalı kalan ve havalandırılmayan evlerde 
oluşmaya başlayan bakteri ve virüsleri özel donanımı sayesinde etkisiz hale getiriyor. Hem şık hem de fonksiyonel bir tasarıma sahip 
olan Lotus’u benzer hava temizleyici cihazlardan ayıran en büyük özelliği ise Lotus’un içinde yer alan ve portatif olarak evin her yer-
inde kullanılabilecek 3 farklı topa sahip olması. Bu toplardan birini çocuğunuz uyurken odasına koyabilir, yemek yaparken mutfakta 
tutabilir ya da temizlik yaparken havalanan tozlardan korunmak için salonunuzun bir köşesinde muhafaza edebilirsiniz.

HEM YEMEK MASASI HEM DE IZGARA 
Salonda yer alan yemek masanızı aynı zamanda bir ocak 
ya da ızgara olarak kullanmaya ne dersiniz? Aaron 
Wansch’ın imzasını taşıyan ‘Enyo’ adlı tasarım, dışarıdan 
bakıldığında tipik bir masaya benziyor. Ama bu masanın 
orta kısmına yerleştirilen elektrikli ocak sayesinde misa-
firleriniz geldiğinde masanın etrafında oturarak, ızgara 
ya da mangal  keyf i  yapabi leceks in iz .  Masanın 
ortasındaki ızgara iyice ısındığında üzerine özel bir 
aparat konuyor. Bu aparat sayesinde duman engelleni-
yor ve yemek yapan kişinin yanlışlıkla bir yerini yakma 
tehlikesi de ortadan kalkmış oluyor.
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PARİS OTOMOBİL FUARI’NDA SERGİLEDİĞİ 40 OTOMOBİLİN YANI SIRA 
TAMAMEN YENİLENEN 8 SERİSİ MODELLERİYLE DİKKAT ÇEKEN PEUGEOT, YENİ 

PEUGEOT 308 GT VE PEUGEOT 508 MODELLERİYLE MARKANIN TEKNOLOJİ 
KONUSUNDAKİ UZMANLIĞINI KONUŞTURDU.

/OTOMOTİV
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PEUGEOT’NUN GELECEĞİ 
PARİS’TE SERGİLENDİ

ihtiyaçlarını da karşılamayı öngören Peugeot 208 GTi 30. yıl 
Özel Seri modeli, Peugeot Sport’un uzmanlığını kanıtlıyor. 
Peugeot inovasyon, çevre ve mobil teknolojiler konusundaki 
liderliğini pekiştiriyor. Hedef kitlesiyle 6 motor seçenekleri 
ve yakıt tüketiminin azaltılması gibi konulara yönelik son 
yenilikleri de paylaşan Peugeot, performans ve düşük yakıt 
tüketimlerini bir arada sunan BlueHDi dizel motorlar, Turbo 

PureTech 3 silindirli benzinli motorlar ve çok düşük 
yakıt tüketimli Peugeot 208 HYbrid Air 2L 

show-car hakkında da ayrıntılı bilgi verdi. 
Otomobil deneyimini zenginleştiren 

Connect Sos ve Connect 
Assistance gibi uygulamalara 

imza atan Peugeot’nun 
yolculukları online olarak 

kolaylaştırmak amacıyla 
düşünülmüş olan internet 
bağlantılı uygulamalar 
(Coyote, Yakıt, Park) 
portalı Peugeot Connect 
Apps, stantta teşhir 

edilen Peugeot 208, 
2008, Yeni 308 ve Yeni 

508 gamları da dahil olmak 
üzere 19 modelde yer alıyor. 

Peugeot, Paris Otomobil 
Fuarı’nda, aynı zamanda Peugeot 

motosikletlerinin en yenisi olan yeni 
kaykay Django’yu da tanıttı. Son derece 

sevimli ve doğrudan 50’li yıllardan geliyormuş 
izlenimi veren Django aslanlı markanın ilk scooter’ı olan 
S57’yi ustalıkla yeniden yorumluyor. Zamana meydan 
okuyan retro tarzı ile Django, 3 farklı silindir hacmiyle (50, 
125, 150) ve 4 donanım seviyesinde sunuluyor. İsteğe 
bağlı olarak kişiselleştirilebilen Django ID konfigüratörü 
renkten selesine ve dikiz aynalarına kadar, A’dan Z’ye kendi 
scooter’ınızı yaratmanıza olanak veriyor. 

Yeni Peugeot 308 GT ve Peugeot 508 modelleri, 
Peugeot’nun yüksek donanımlı modellerinin 
yaygınlaştırılması stratejisini ve teknoloji konusundaki 
ileri vizyonunu farklı bir boyuta taşıyor. Yeni Peugeot 

508, yeni tasarımı ve motor seçenekleri ile köklü bir değişim 
gösteriyor ve markanın gelecekteki modellerine imza 
atacak yeni ön yüzünü benimsiyor. Farklı malzemelerle Paris 
Otomobil Fuarı için yeniden tasarlanan Peugeot Exalt 
konsept modeli ise doruğa çıkarılan hatchback 
vizyonunu simgeliyor ve 2012 Paris 
Otomobil Fuarı’nda ONYX konsepti 
ile başlatılan yaklaşım içinde yerini 
alıyor. Peugeot Quartz konsepti, 
yeni nesil SUV’un güçlü ifadesi 
ile Peugeot’nun en güçlü 
versiyonlarının dünyasını bir 
araya getiriyor. Markanın 
spor ürün gamı, Peugeot 
308 GT’ler ve Peugeot 
208 GTi 30. yıl özel seri 
modeli ile zenginleşiyor. 
Peugeot 2008 DKR, 208 
Rallye Cross ve 208 T16’nın 
teşhiri ile yarış modelleri de 
unutulmadı. Peugeot EXALT 
ve Peugeot QUARTZ konsept 
modelleri ise üst gamda heyecan 
ve verimliliği birleştiren, fark yaratan 
yeni bir ürün arzı oluşturuyor. Peugeot’nun 
Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği 208 2L HYbrid 
Air show-car ise markanın sürüş keyfi ve çevreye saygı 
konularındaki teknolojik uzmanlığının önemli bir yansıması…  
Benzinli versiyonlarda PureTech ailesi ve 1.6 THP ile Dizel 
cephesinde BlueHDi ile olmak üzere yeni standardı bir yıl 
öncesinden karşılayan yeni Avro 6 motor seçeneklerinin 
kullanımı yaygınlaştırılıyor. En zorlu spor yarışlarının 
gerekliliklerinin yanı sıra talepkâr binek araç müşterilerinin 
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PEUGEOT 
EXALT, DORUĞA 

ÇIKARILAN HATCHBACK 
VİZYONUNU SİMGELERKEN, 
YENİ 508 İSE TASARIMI VE 

MOTOR SEÇENEKLERİYLE KÖKLÜ 
BİR DEĞİŞİM GÖSTERİYOR. YENİ 

NESİL SUV’UN TEMSİLCİSİ İSE 
QUARTZ KONSEPTİ…
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Volvo Kamyon’un yeni reklam filmi The Casino’da, bir park valesine 
yepyeni bir Volvo FH’ın anahtarları veriliyor. Şaşkınlığını gizleyeme-
yen valenin bilmediği şu ki bu kamyon dünyada ilk kez bir ağır ticari 
araçta kullanılan çift kavramalı I-Shift şanzımana sahip ve aslında 
bir spor otomobil ile büyük benzerlikler taşıyor. Pek çok spor oto-
mobilde kullanılan teknolojiyle büyük benzerlikler taşıyan çift kav-
ramalı I-Shift ile kamyon vites değişimleri sırasında ne hız ne de tork 
kaybı yaşanıyor. Volvo Kamyon, dünya genelinde seri üretim ağır 

ticari araçlar içerisinde böyle bir şanzıman geliştiren ilk üretici oldu. 
Çift kavramalı I-Shift, Volvo Kamyon’un ün yapmış I-Shift şanzıma-
nının daha da geliştirilmiş yeni nesli ve iki şanzımanın birbirlerine 
paralel bağlanması olarak da tanımlanabilir. Bir vites etkinken, bir 
sonraki vites, bir anlamda diğer şanzımanda önceden seçilmiş olur. 
Vites değişimi işlemi sırasında ikinci kavrama devreye girdiği anda ilk 
kavrama ayrılır ve böylece vites değişimleri, güç aktarımında her-
hangi bir kesinti olmadan gerçekleşiyor.

Başlangıç seviyesinden itibaren 5 inçlik Türkçe bilgi ekranı i-MID ile 
daha teknolojik olan Honda Civic Sedan’a özel kasım ayı kampanya-
sı kapsamında kredi alımlarda ödemeler 4 ay sonra gerçekleşiyor. 
Benzinli veya LPG’li Honda Civic Sedan’ı kasım ayında kredi kullana-
rak alanlar, 30 Kasım tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 
taksit ödemelerine Nisan 2015’te başlıyor. Kampanya kapsamında 
Honda Civic Sedan için ayrıca cazip faiz oranları da mevcut. Honda, 
yenilenen Honda Civic Sedan sahibi olmak isteyenler “şimdi al Nisan 
2015’te öde” kampanyasıyla 30 Kasım tarihine kadar benzinli veya 
LPG’li motor seçeneklerinde 18 ay vadeli 30 bin TL’lik kredi kullanı-

mında aylık yüzde 0.78 faiz oranı uygulanıyor. Yenilenen Honda 
Civic Sedan’ın tüm versiyonları artık tamamen yeni jantlara, yeni iç 
mekan renklerine, yeni radyatör paneli tasarımına, lastik basıncı 
kontrol sistemine ve Türkçe ara yüzlü i-MID bilgi ekranına sahip. 
Premium donanım seviyesinden itibaren eller serbest telefon 
görüşmelerini destekleyen bluetooth sistemi standart olarak bulu-
nurken Elegance donanım seçeneğinde açılır tavana, otomatik 
yıkama tertibatlı xenon farlara ve ısıtmalı koltuklara yer verildi. 
Tamamen yeni executive seviyesindeyse deri döşemeler, akıllı 
anahtar ve park sensörleri standart sunuluyor.

ÇİFT KAVRAMALI IS-SHIFT İLE SPOR OTOMOBİL KULLANIMI   
HONDA CIVIC SEDAN AVANTAJI

Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda iki dünya prömiyeri gerçekleş-
tirdi. Yeni Espace ve Eolab konsepti… Yeni Espace, evrim geçirerek 
son derece zarif bir crossover’a dönüştü. Eolab ise duygu dolu 
tasarımı, sahip olduğu teknolojiler ve sunduğu verimlilik ile hayal-
leri yakalayan bir konsept otomobil… Havacılık dünyasından esin-
lenerek tasarlanan Yeni Renault Espace büyük bir crossover’ın 
coşkulu hatlarını zarif ve bir o kadar da sağlam bir görünüm ile 
birleştiriyor. Espace, bir aile otomobilinin çevik kullanım ve modü-
lerlik özelliklerine üst düzey stil ve sürüş zevki katıyor. Otomobilin 

hem beş hem de yedi koltuklu versiyonunda ustaca düşünülmüş 
iç mekan modülerliği sunuluyor. Eolab, Renault’nun çevre konu-
sunda inovasyon sembolü olan, markanın ultra düşük yakıt tüke-
timi elde etmenin yollarını araştıran yepyeni prototipi… Kombine 
NEDC döngüsündeki tüketimi 1 litre/100km düzeyinde; bu da 22g 
CO2/km’ye denk geliyor. Eolab Concept’in tasarımında, tüm 
parametreler zorlanarak otomobilin stili kusursuz hale getirildi. Bu 
güçlü tasarımın çizgilerinde hem aerodinamik hem de ağırlık gibi 
unsurlar göz önünde bulunduruldu.

Seat Tasarım Merkezi’nin Renk ve Döşeme Bölümü, mevcut renk-
lerden seçim yapmak yerine yeni bir renk yaratabilmek amacıyla iki 
yıldır önemli bir proje üzerinde çalışıyor. 
Bir otomobil için yeni bir renk oluştururken, ilk etapta ortaya çıkan 
rengin otomobili boyarken farklı görünmemesi amacıyla bir dizi test 
yapılıyor ve bu da zaman içerisinde rengin aynı ve dayanıklı kalmasını 
sağlıyor. Renk yaratmak amacıyla, moda ve sanat konusunda dün-
yanın önemli yayınlarını takip eden SEAT tasarım ekibi, mevcut 
trendlerde yer alan tüm imajları değerlendiriyor. Markanın İspanyol ve 
Akdenizli olması avantajını da kullanan Seat, birbirinden değişik böl-

geleriyle kozmopolit bir yapıya sahip olan Barselona’dan da modelle-
rinin renkleri için ilham alıyor. Bir renk seçildiğinde en göz alıcı ve 
çekici ancak aynı zamanda solmaya karşı da dayanıklı olan tonun 
bulunması için çalışmalar yapılıyor. Rengin zaman içerisinde kalıcı, 
yeniden boyanabilir ve gün ışığına dayanıklı olması gerekiyor. Her 
renk otomobilin gövdesinde kullanılmadan önce çok sayıda kalite 
testinden geçiyor. İnsanların kendilerine hissettirdiği duygulara göre 
otomobillerinin rengini seçtiklerinden hareket eden Seat tasarım 
ekibi, bir otomobil için yeni renk seçeneklerini belirlerken aynı zaman-
da modelin kendisiyle de yakından ilişkili olmasına da dikkat ediyor. 

RENAULT’DAN 2 YENİ KONSEPT 

SEAT YENİ RENKLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR 
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iPHONE’A ÖZEL 
USB BELLEK 
2014’ün ortasında bir Kickstar-
ter projesi olarak öne çıkan ve 
iPhone-iPad için geliştirilen ilk 
USB bellek olma özelliğini taşı-
yan iStick, 100 bin dolarlık 
hedefini aştı ve yaklaşık 1 mil-
yon 100 bin dolar yatırım top-
ladı .  iS t ick ’ in üstünde bir 
lightning kablosu bulunuyor. 
Kullanıcılar, USB ile attıkları 
datayı, lightning girişi aracılı-
ğıyla iPhone ya da iPad’lerine 
bağlayarak dosyalarını uygu-
lama aracılığıyla aktarabili-
yorlar. San Francisco merkezli 
girişim kısa sürede büyük bir 
ilgi gördü. iStick adı verilen 
USB belleklerin 8 GB, 16 GB, 32 
GB, 64 GB ve 128 GB olmak 
üzere 5 seçeneği ve siyah-
beyaz olmak üzere iki renk 
alternatifi bulunuyor. 8 GB’lık 
versiyonu 80 dolar, 128 GB’lık 
versiyonu ise yaklaşık 350 
dolar civarında…

TESLA’NIN YENİ ROTASI 
SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLLER 
Tesla Motors’un elektrikli araçlara yönelik yeni hedefi sürücüsüz otomo-
biller... Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk, ekim ayında yeni modeli D’yi 
tanıttı. Adını çift motor için kullanılan D kısaltmasından alan dört çekerli 
model, Tesla’nın bugüne kadar ürettiği en güçlü araç olma özelliğine 
sahip. Eklenen ultrasonik radar sayesinde etrafını görebilen araçlar, artık 
oto-pilot özelliğine sahip olacak. Sis ve kar gibi hava koşullarında etrafını 
görebilecek araçların, trafik işaretlerini, yayaları, algılayabilmesi; bu veri-
leri GPS ve gerçek zamanlı trafik bilgileriyle birlikte kullanabilmesi planla-
nıyor. Oto-pilot özelliğine sahip olan araçlar, özel mülkiyetinizde 
olduğunuz sürece, gelip sizi olduğunuz yerden alabilecek.

[ SELİN AKGÜN ] /BİLİŞİM/BİLİŞİM

ARTIK İMKÂNSIZ 
DİYE BİR ŞEY YOK. 
FARK YARATAN 
TEKNOLOJİ VE 
BULUŞLAR DÖRT 
BİR YANIMIZI 
SARMIŞ DURUMDA. 
PEKİ, SİZ DEĞİŞİME 
HAZIR MISINIZ?

Sürücüsüz otomobiller, sanal 
asistanlar, kalp ritminizi his-
sederek çevrenizdeki akıllı 
cihazlarla iletişim kurabilen 
bileklikler… Eskiden sadece 
bilimkurgu filmlerinde izledi-
ğimiz ve hayata geçmesine 
ihtimal bile vermediğimiz pek 
çok ürün, hizmet ve proje ileri 
teknoloji, Ar-Ge yatırımları ve 
tasarım sürecinden beslene-
rek tek tek hayata geçiyor. 
Bakalım gelecek yıllara dam-
gasını vuracak yeni gelişmeler 
neler olacak?

GELECEĞE BUGÜNDEN 
HAZIRLANIN

KALP RİTMİNİZ, KİMLİĞİNİZ OLACAK 
Kalp ritimlerinin tıpkı parmak izi gibi kişiye özel olduğu gerçeğinden yola çıkan Kanadalı şirket Bionym, Nymni adlı akıllı bir bileklik tasar-
ladı. Cihazı ilk giyindiğinizde, kimliğinizi tanımlamak için elektrodiyagram (ECG) sensörüne parmağınızla dokunarak bir elektrik devresini 
tamamlamanız gerekiyor. Nymni kalp ritimlerini değil, bu aktivitenin yarattığı elektrik akımını ölçerek kalp ritim kimliğinizi belirliyor. İçin-
deki jiroskop ve ivmeölçer sayesinde aktivitenizi izleyen Nymni, etrafınızdaki bağlantılı cihazları da hareketinizle kontrol etmenizi sağlıyor. 
Cihaz; arabanızın kapısını ya da ofis bilgisayarınızı açmak, temassız ödeme işlemleri yapmak gibi şifre gereken birçok işlem için kullanı-
labiliyor. 3 faktörlü bir güvenlik sistemi üzerine kurulan Nymi kimlik tanımlama sisteminde, cihaz ve kalp ritminin yanında uygulamaya 
kaydedilen cihazların da doğrulanması gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey akıllı telefonunuzu ve diğer akıllı cihazları 
Nymmi uygulamasına tanıtmak.
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YEPYENİ BİR GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ: NIXIE 
Intel’in düzenlediği ‘Make It Wearable’ yarışmasında dikkat çeken finalist-
lerden biri de Nixie oldu. Nixie üstünde dâhili bir kamerası bulunan, uçabi-
len ve bileğe takılabilen bir giyilebilir teknoloji ürünü. Nixie, aslında ufak bir 
drone. Tek farkı, Nixie’nin aynı zamanda giyilebilir bir teknoloji olması… 
Nixie’nin bileğe takılabilir bir uçabilen kamera olması, cihazı hem kolayca 
taşınabilir yapıyor hem de oldukça kullanışlı hale getiriyor. Mesela fotoğra-
fınızı çekecek biri olmadığında, Nixie’yi bileğinizden çıkararak fotoğrafınızı 
çekmesini sağlayabiliyorsunuz. 

SANAL ASİTANINIZ AMELIA 
Amelia insanların ne sorduğunu, nasıl hissettiğini anlayabilen bir 
sanal asistan. Yapay zekâyı kullanan birçok akıllı makineden farklı 
olarak Amelia, insan davranışını taklit etmek yerine insanın düşünme 
biçimini anlamak üzerine kurgulanmış. Amelia’nın baş tasarımcısı ise 
bir Türk. Amelia’nın yapımcısı olan IPSoft şirketinde gelişmekte olan 
teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Ergun 
Ekici, 2001’den bu yana inovatif projelere imza atıyor. Ekici’nin yöneti-
mindeki ekip, Amelia’yı sadece yüksek bir IQ’su olan bir makine ola-
rak değil aynı zamanda gelişmiş bir duygusal zekâya (EQ) sahip bir 
asistan olarak tasarlamış. Amelia bir çocuk gibi eğitiliyor ve zekâsı siz 
onu kullandıkça gelişiyor. Amelia’ya bir soru sorulduğunda anlarsa 
cevap verebiliyor. Cevabı verebilirse, çözümü bulmak için süreci baş-
latıyor. Cevabı veremiyorsa web’de arıyor. Web’de aradığı yanıtı bula-
mazsa soruyu bir insana sorarak yanıt bulmaya çalışıyor. Şu anda 
metin merkezli bir arayüz kullanan Amelia, farklı dillerde sorulara 
cevap verebiliyor ve dil öğrenebiliyor. Öncelikle kurumsal pazarı 
hedefleyen bu sanal asistanın ilk etapta çağrı merkezlerinde kullanı-
labileceği ifade ediliyor.

BİLGİSAYARINI KENDİN YAP 
Saul Klein, Yonatan Raz-Fridman ve Alex Klein tarafından kurulan 
Kano, aralarında Index Ventures’ın olduğu bir grup yatırımcının da 
yakın markajında… Aralık 2013’te Kickstarter’da 1.5 milyon doların 
üzerinde fon toplayan, her yaştan kullanıcının kendi bilgisayarını yap-
masını ve kodlamayı öğrenmesini sağlayan bir girişim olarak dikkat 
çeken Londra merkezli Kano, bilgisayar kitini 150 dolardan piyasaya 
sundu. Her ne kadar 6-14 yaş arasındaki çocuklar için olsa da 
Kano’nun lego stilindeki ‘kendin yap’ bilgisayarları, ‘her yaştan çocu-
ğu’ hedefliyor. Kano’nun bilgisayar kitinde Raspberry Pi Model B, Blu-
etooth klavye, kendin yap mikrofon, kılıf, baskı ve yapıştırıcılar, Wi-Fi 
gücü ve 8 GB’lık bir SD kart bulunuyor. Yani kiti alıp, kılavuzu ve yar-
dımcı materyalleri takip ederek kendi bilgisayarınızı yapabiliyorsunuz. 
Kano bilgisayar ekranı olarak ise TV’nizi kullanabiliyorsunuz.

HONDA’DAN 
ANDROID İŞLETİM 
SİSTEMİ 
Honda, Honda Connect ismini 
verdiği araç içi bilgilendirme sis-
teminde Nvidia’nın Tegra işlemci 
ve Android işletim sistemini ter-
cih etti. Nvidia’nın resmi blogun-
da yer alan bilgiye göre Honda, 
Avrupa’da piyasaya çıkacak 
olan 2015 model Civic, Civic Tou-
rer ve CR-V modellerinde, stan-
dart donanım olarak Android 
işletim sistemli Honda Connect’i 
kullanacak. Tegra işlemcisiyle 
güçlü bir araç içi bilgilendirme 
sistemi olacak olan Honda Con-
nect, Nvidia’nın oyun konsolu 
Shield’deki deneyiminden de 
faydalanmış. Android 4.0.4 işle-
tim sistemiyle çalışacak olan 
Honda Connect ’ in ,  7  inç ’ l i k 
dokunmatik bir ekran üstünde 
çal ışması bekleniyor.  Güçlü 
işlemcisi sayesinde araç sürücü-
sü ya da yolcular, bu sistemde 
kaydırma, zum gibi dokunmatik 
ekran hareketlerini hızlı tepkime 
süreleriyle gerçekleştirebilecek.
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Turkcell, hücresel haberleşme sistemlerinde kullanılan 
3G teknolojisinin bir sonraki adımı olan ve 4G olarak 
adlandırılan LTE teknolojisine hazır. Turkcell, 4G tekno-

lojisine hazır olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
(KKTC) gerçekleştirdiği canlı testle ortaya koydu. 4G hızı 
deneyimlendi. Kaynağından indirme yapmadan 3D video 
gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlikte, 4G sayesinde çevri-
miçi gecikme zamanındaki azalmayı göstermesi açısından 
internet üzerinde gerçek zamanlı oyun oynandı. Turkcell 
T50 akıllı telefon üzerinden 2 dakikalık video 1 dakikada  
YouTube’a yükleyerek 4G ile elde edilebilecek yükleme hızı 
canlı olarak gösterildi.
Etkinlikte konuşan Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür 
Yardımcısı İlker Kuruöz, 4G’nin dünyada büyük bir hızla 
yayıldığı bilgisini verdi. Dünyada 112 ülkenin 4G’ye geçti-
ğini belirtti. 280 milyon kullanıcının 4G hızından faydalan-
dığını kaydetti. Kuruöz, “Dünyada şu anda 1889 adet 4G 
destekli terminal bulunuyor. Artan data talebini de göz 
önüne aldığımızda 4G’ye geçişin önünde bir engel gör-
müyoruz. Turkcell’in ve Türkiye’nin insanımıza bu olanağı 
sunacak gücü var. 4G’ye hazırız ve sürecin başlamasını 
bekliyoruz.” dedi.

4G İLE MÜŞTERİLERİMİZ BULUŞTURMAK İÇİN 
SABIRSIZLANIYORUZ
İlker Kuruöz,  Turkcell olarak 4G için çalışmalarına durmaksı-
zın devam ettiklerini belirterek, “4G için güçlü fiber internet 
ağı şart. Turkcell Superonline ile 2008 yılından beri fiber 
yatırımlarımıza devam ediyoruz ve şu anda 33 bin km’lik bir 
ağa ulaşmış durumdayız. Dünyadaki trende uygun olarak 
4G teknolojisini mobil iletişim teknolojisi kullanan müşteriler 
ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadesini kullandı. 
Kuruöz, 4G’yle birlikte hayatımızda çok şeyin değişeceğini 
savundu. 3G şebekesiyle ulaşılamayan veri indirme hızlarına 
4G teknolojisiyle ulaşılabileceğini belirten Kuruöz, şunları 
söyledi: “Gigabitler düzeyinde hız sevilerine çıkılabilecek. 
Cep telefonları ile yapılan görüntülü aramalarda HD yayın 
kalitesine ulaşılacak. Seyretmek istenilen filim, indirilmedin 
direkt kaynağından seyredilebilecek. İndirmek için zaman 
kaybı da yaşanmayacak. 4G ile çanta, ayakkabı, tişört gibi 
daha birçok giysi ve takı internete bağlı hale gelecek.”

LABORATUVAR ORTAMINDA HIZ REKORU KIRILDI
Turkcell 2009 yılında Ericsson iş birliği ile gerçekleştirdi-
ği Türkiye’nin ilk LTE Testinde, laboratuvar ortamında 170 
Mbps hıza ulaşılmıştı. Yine Turkcell, iş ortağı Ericsson ile 
birlikte 2012 yılında İstanbul’un Kartal ve Maltepe semtleri 
arasındaki 3,3 kilometrelik bir alanda LTE şebekesi üzerin-
den verilebilecek servisleri test etmişti. Geçtiğimiz temmuz 
ayında ise 4G hızı Turkcell teknolojisi ve Huawei’nin teknik 
desteği ile laboratuvar ortamında denendi ve 900 Mbps’e 
varan hızlar ölçülerek Türkiye’nin hız rekoru kırıldı.
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LTE ADVANCED NEDİR?
4G/LTE Advanced,  aynı veya farklı frekans bantlarındaki 
taşıyıcıları birleştirerek çok yüksek hızlara çıkmamızı 
sağlayacak olan teknolojiye verilen isimdir. Örneğin, taşıyıcı 
birleştirme ile farklı veya aynı frekans bantları kullanılarak  
“indirme” yönünde 750 Mbps-3 Gbps aralığında teorik 
hızlara çıkılabilir. LTE ile LTE Advanced, teknoloji olarak 
aynıdır. LTE Advanced, aynı veya farklı frekans bantlarındaki 
taşıyıcıyı birleştirme yeteneğini sağlayan teknolojidir. Bu 
nedenle LTE`den daha yüksek hızlara çıkılabilmektedir.

4G’NİN AVANTAJLARI
 Yüksek data hızları ile mobil 

sağlık, mobil eğitim gibi 
uygulamalarda daha hızlı 
veri paylaşımı

 Düşük gecikme zamanı ile 
daha da keyifli oyun 
deneyimi

 Video indirme ve izleme 
kalitesinde farklılaşma

 Daha yüksek kapasite ile 
daha da kaliteli iletişimTurkcell, 4G teknolojisine hazır olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 

gerçekleştirdiği canlı testle ortaya koydu. 4G hızı deneyimlendi.

TURKCELL, LTE TEKNOLOJİSİNE HAZIR

TURKCELL TEKNOLOJİ GRUBU GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI İLKER KURUÖZ: 

“TURKCELL’İN VE TÜRKİYE’NİN İNSANIMIZA 
BU OLANAĞI SUNACAK GÜCÜ VAR. 4G’YE 

HAZIRIZ VE SÜRECİN BAŞLAMASINI 
BEKLİYORUZ.”

Turkcell Teknoloji 
Grubu Genel Müdür 
Yardımcısı İlker 
Kuruöz, Turkcell’in 
4G çalışmalarını 
KKTC’de 
gazetecilerle 
paylaştı.
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Türk Telekom Grubu şir-
ketlerinden İnnova, gelece-
ğin akıllı elektrik şebekesi 

çözümlerini geliştirmek üzere 
Avrupa Birliği Ar-Ge projesi 
SEAS’a Türkiye konsorsiyum 
lideri olarak katıldı. Projenin 
hedefi, elektrik abonelerinin 
enerji tüketimlerini ihtiyaçları-
na göre en ekonomik saatlere 
kaydırabilmelerini sağlamak ve 
ülke genelinde enerji verimliliğini 
artırmak. Bu sayede tüketiciler, 
fiyatın düşük olduğu saatlerde 
elektrik depolayıp, fiyatın yük-
sek olduğu saatlerde şebekeye 
elektrik satabilecekler.

TÜKETİCİYE EN UYGUN 
ELEKTRİK TARİFESİ
Proje kapsamında bir “Ev Enerji 
Yönetim Sistemi” uygulama-
sı geliştirecek olan İnnova’nın 
amacı, son kullanıcıların elektrik 
talebinin en az maliyetle ve en 
yüksek verimlilikle karşılanma-
sını sağlamak. Sistem, tüketici-
lere kendi enerji verilerine dile-
dikleri zaman web ya da mobil 
cihazlar üzerinden kolayca eri-
şebilme imkânı sunacak. Daha 
da önemlisi, tüketimin daha eko-
nomik saatlere kaydırılabilmesi 
için öneriler de sunarak abo-
nelerin bilinçli karar vermelerini 
sağlayacak. Tüketiciler böylelikle 
farklı şirketlerin alternatif tarife-
leri arasında karşılaştırma yapa-
bilecek ve kendilerine en uygun 
teklif ve tarifeyi seçebilecekler. 
Proje, son kullanıcılara enerji 
tüketimini optimize etme olanağı 
verirken, enerji tedarikçilerine de 

Türkiye’nin dijital dönüşü-
müne liderlik etme hedefiyle 
faaliyet gösteren Vodafone 

Türkiye, dünya çapında en son 
akıllı mobil cihaz teknolojisini 
herkes için kolay erişilir kılma-
ya devam ediyor. Yeni akıllı cihaz 
değişim kampanyasıyla, çalı-
şır durumdaki eski telefonlarını 
Vodafone Cep Merkezleri’ne geti-
ren Vodafone’lular ve numarasını 
Vodafone’a taşıyanlar, son döne-
min en popüler akıllı cihazlarına 
1800 TL’ye varan indirimlerle sahip 
oluyor.
Çalışır durumdaki eski akıllı telefon-
larını Vodafone Cep Merkezleri’ne 
getirenler, iPhone 6’ya 1800 TL’ye 
varan indirimle, Samsung Galaxy 
Note 4’e 1560 TL’ya varan indi-
rimle anında sahip olabiliyor. 
Türkiye’deki tüm Vodafone Cep 
Merkezlerinde geçerli kampanya, 
numarasını Vodafone’a  taşıyanla-
rın ve  Vodafone’luların hizmetine 
sunuldu.
Kampanya kapsamında, çalı-
şır durumda olan ve “yeni gibi”, 
“kullanılmış” ya da “kırık” statülü 
telefonlar, durumlarına göre belir-
lenen indirimli aylık ek ödemeler 
karşılığında alınarak, aboneleri 
yepyeni akıllı cihazlarla buluştu-
ruyor. Kampanyadan yararlanmak 
isteyen abonelerin Vodafone Red 
Classic, Red Classic Extra ve Red 
Extra tarifelerinden birini tercih 
etmeleri ve 24 ay kalma sözü ver-
meleri yeterli.
Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda 
dünya çapında son teknolojileri 
aboneleriyle buluşturan Vodafone, 
“Çok Satanlar Masası”nda en 

İNNOVA GENEL MÜDÜRÜ ÜMİT 
ATALAY: “PROJE, TÜRKİYE’NİN 
ELEKTRİK DAĞITIMINDA AKILLI 
ŞEBEKELERE GEÇİŞ SÜRECİNİ 

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE 
TAMAMLANMASINA DA ÇOK 

ÖNEMLİ BİR KATKIDA 
BULUNACAK.”

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI ENDER BURUK: 
“TÜRKİYE’DE ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN 

LİDERİ’ OLMA VİZYONU VE 
TEKNOLOJİ UZMANLIĞIMIZLA, AKILLI 

CİHAZLARA ERİŞİMİ 
KOLAYLAŞTIRACAK KAMPANYALAR 

GELİŞTİRİYORUZ.”

tüketim alışkanlıklarını seman-
tik (sezgisel) olarak öngörerek 
doğru planlama yapma imkânı 
sağlayacak.
Düzenlenen basın toplantısın-
da konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan İnnova Genel Müdürü 
Ümit Atalay şunları söyledi: 
“Dünyadaki enerji trendleri-
ne baktığımızda akıllı çözüm-
lerin giderek önem kazandığı-
nı görüyoruz. Enerji tasarrufu 
artık enerji yönetimiyle başlıyor. 
İnnova, enerji tüketim bilgilerine 
anlık erişimi de içeren ve tüketi-
cilere daha fazla kontrol olanağı 
sağlayan SEAS projesinin bulut 
bilişim çözümlerini de kapsa-
yan Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
servislerini geliştirecek. Proje, 
Türkiye’nin elektrik dağıtımında 
akıllı şebekelere geçiş sürecini 
başarılı bir şekilde tamamlan-
masına da çok önemli bir katkıda 
bulunacak.”

7 ÜLKEDEN 36 ŞİRKET ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR
SEAS projesinin tamamın-
da Avrupa’nın 7 ülkesinden 36 
firma yer alıyor ve her firma 
projenin belli bir fonksiyonunun 
sorumluluğunu üstleniyor. Tüm 
firmaların çalışmaları sonucun-
da ortaya çıkacak olan platform, 
akıllı şebekelere geçildiğinde 
sektörde faaliyet gösteren şir-
ketlerin tüketicilere ve işletme-
lere yönelik katma değerli ser-
visler sunabilmelerini ve pazarda 
ortaya çıkacak taleplere hızlı bir 
şekilde karşılık verebilmelerini 
sağlayacak.

popüler akıllı cihaz portföyünü 
Vodafone’lularla buluşturuyor. 
Vodafone aboneleri, son model 
akıllı cihazları “Vodafone Çok 
Satanlar Masası”nda maket-
ler üzerinden değil, canlı çalışan 
gerçek cihazlar üzerinden bizzat 
deneyebiliyor. Tüketiciler, kafala-
rını karıştıran sorulara Vodafone 
uzmanları tarafından yanıt bula-
biliyorlar ve aradıkları cihazlara 
kolayca ulaşabiliyorlar. 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LİDERİ
Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ender Buruk, 
şunları söyledi: “Vodafone Türkiye 
olarak, Türkiye’de ‘dijital dönüşü-
mün lideri’ olma vizyonu ve tek-
noloji uzmanlığımızla, akıllı cihaz-
lara erişimi kolaylaştıracak kam-
panyalar geliştiriyoruz. ‘Vodafone 
Çok Satanlar Masası’yla tüm 
Vodafone Cep Merkezleri’nde en 
çok ilgi gören, en son teknoloji 
akıllı cihazlarını canlı deneyimle-
me olanağı sunuyoruz. Mobil ile-
tişimin dinamizmini abonelerimize 
yaşatmak için, hızlı gelişen akıllı 
telefon teknolojilerini takip ede-
bilmelerini kolaylaştırıyoruz. Yeni 
akıllı telefon değişim programı-
mızla eski telefonlarını yenisiyle 
değiştirmek isteyen aboneleri-
mizin farklı kanallar aramalarına 
gerek bırakmıyoruz. Abonelerimiz 
en son teknoloji cihazlardan iPho-
ne 6 ve Samsung Galaxy Note’a 
1800 TL’ye varan indirimlerle anın-
da ulaşıyor. Bu vesileyle herkesi 
akıllı cihazlarla buluşmak üzere 
Vodafone Cep Merkezleri’ne 
davet ediyoruz.” 

“Ev Enerji Yönetim Sistemi” uygulaması geliştirecek olan İnnova’nın amacı, son kullanıcıların 
elektrik talebinin en az maliyetle ve en yüksek verimlilikle karşılanmasını sağlamak.

Vodafone Türkiye, dünya çapında en son akıllı mobil cihaz teknolojisini herkes 
için kolay erişilir kılmaya devam ediyor.

İNNOVA’DAN AKILLI EV ENERJİ 
YÖNETİM SİSTEMİ

VODAFONE, AKILLI TELEFON DEĞİŞİM 
KAMPANYASI BAŞLATTI
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Salgın hastalıkları 
önleyen dal 

Bilgi kuramı

İstem dışı hareket 

Bir ambalaj maddesi

Cinsi hücreler hariç 
vücut hücreleri 

 Titreme, titreyiş

Gerçeklik

 

Ekip

Bir nota 

Kısaca mililitre
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Birine içerleme 

İlkel benlik

Endüstri Meslek 
Lisesi (ksc.) 

Olacağı 
düşünülen şey

Duman lekesi 

Yerel, bölgesel

Mitolojik çalgı

Bayındır (esk.)

Uygun, yaraşır 

Amerikan tohumundan 
bir pamuk türü

Derviş hırkası 

Aşındırıcı madde Ağabey (hlk.)

Avuç (hlk.)

Rütbesiz asker

Seziş, anlayış (ad)

Sodyumun simgesi

Bölge

Ama

Numara (ksc.)

Jölemsi krem 

Ayrılış, ayrılık

Arınmış, soyutlanmış

San, unvan (ad)
Gelecek

Bir bağlayıcı

Selçuklu’da şehzade 
eğitmeni

Alın teri 

Gemilerde oda

Anadolu Meslek 
Lisesi (ksc.)

Hamaylı 

Monarşi yöneticisi

Aynı biçimde

Resimde 
gördüğünüz 

1958 Zonguldak 
doğumlu Turkcell 

CEO’su 

Uyarma, ihtar
Bir işte başta gelen

 Türk Lirası (ksc.)

Karayolu kaplaması

Mağara

Kazanç

Ödeme belgesi

Yiyecekleri 
sterilize etmeye 
yarayan araç

Fasıla

Ün

Efendim anlamında 
bir soru

Hayat suyu

Tükürme yollu 
hakaret ünlemi

Eski dilde su 

Paylama, azarlama

İslam’ın 
şartlarından biri 

Kinetik enerji (ksc.)

Okur (esk.) 

Bizmut’un simgesi

/BULMACA [ EYYÜP CEYLAN ]



Sevdiklerimizle paylaşmadıkça hep eksik kalır bir tarafımız. 
Beraberliktir, birlikte olmaktır hayatı güzelleştiren.

 

İşte bunu bildiğimiz için yapıyoruz onca yatırımı, bunun 
için çalışıyor onca mühendis, bu nedenle tüm bu çaba.

Sevdiklerinizle yan yana olamasanız da sesinizle kavuşun, 
hiçbir anınızda onlardan uzak kalmayın diye...

Sesinizle kavuşun diye...

Birlikte, her gün daha iyiye...
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