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3. HAVALİMANINA 
DÜNYADAN BÜYÜK İLGİ VAR
YENİ HAVALİMANININ İSTANBUL’A OLAN 
YOĞUN TALEBİ KARŞILAMASI AYRICA 
LİMANLA BİRLİKTE ÜLKEMİZE DAHA 
FAZLA TURİST AKIŞININ DA 
GERÇEKLEŞMESİ HEDEFLENİYOR. 

İstanbul’da ardı ardına büyük ulaşım projeleri 
hayata geçiriliyor. Bu yönü ile adeta bir şantiye 
alanını andırdığını söyleyebiliriz İstanbul’un. Tarihi, 
kültürel, ekonomik olarak Türkiye’nin en önde gelen 
şehirlerinden olması sebebi ile İstanbul’da yapılan her 
yatırım bu yönü ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da 
dikkatini çekiyor. 
Turizmi, ticaret hacmi, iki kıtayı birbirine bağlaması 
sebebi ile tüm dünyanın dikkatinin toplandığı bu 
kentte artık mevcut havaalanları olan Atatürk ile 
Sabiha Gökçen’in yetersiz kaldığı gerekçesi ile yeni 
bir havaalanı projesi oluşturuldu. Yeri belirlenen 
ve projesi hazırlanan 3. havalimanının İstanbul’a 
olan yoğun talebi karşılaması ayrıca limanla birlikte 
ülkemize daha fazla sayıda turist akışının da 
gerçekleşmesi hedefleniyor. 
Kapak haberimizde detaylarını okuyacağınız şekilde, 
dünyanın en büyük havalimanı olması beklenen 
3. havalimanına, dünyadaki yatırımcıların da 
ilgisinin olmaması düşünülemez. Her havalimanının 
çevresine yeni konutları, iş merkezleri, oteller gibi yan 
yatırımları getirdiği düşünüldüğünde, dünyanın en 
büyük limanı olma hedefi ile yapılan üçüncü limanın 
da yatırımcıların iştahını kabarttığı söylenebilir. 
Umarız 3. havalimanı ülkemizin beklentilerini 
karşılayacak şekilde hayata geçirilir. 
Yeni havalimanı ile ilgili tüm detayları 
okuyabileceğiniz kapak haberimiz dışında dergimizde 
yine sektörde yaşanan son gelişmeleri, ulaştırma, 
bilişim, teknoloji, otomotiv ve turizm sektörünün 
gidişatı ile ilgili yeni haberleri bulabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile… 
Hoşçakalın…  

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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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.
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FORMULA 1’E  ALKOL YASAĞI GELEBİLİR
Avrupa Alkol Politikaları Birliği, Uluslararası Otomobil Federasyonu 

Başkanı Jean Todt’a mektup göndererek Formula 1’deki alkol 
sponsorluklarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 

ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ BAŞLADI
2015 yılında yüzde 40 artışın beklendiği erken rezervasyon 

döneminden yararlanmak isteyenler, yüzde 50’ye varan 
indirimlerle rezervasyon yapabilecek.

ÜNLÜLERİN ÜZÜCÜ KAZA HABERLERİ
Trafik kazası geçiren ünlü sayısı son günlerde oldukça 

arttı. Kimi motosikleti, kimi özel aracı kimi de 
minibüsüyle kaza yapıyor.

MARMARAY İLK YILDA 
50 MİLYON YOLCU TAŞIDI
Marmaray, İstanbul’un kent içi toplu 
taşımacılığına büyük katkılar 
sağlarken, Londra’dan Pekin’e kadar 
kesintisiz uluslararası demiryolu 
koridorunun en önemli halkasını 
oluşturuyor. 

EYLEME GEL Kİ GÖREMİ
Kızılay’da çoğu yasal olmayan, küçük 
çaplı eylemcikler yapılmaktadır ki, 
Güven Park, Sıhhiye’de Abdi İpekçi 
Parkı, Sakarya Caddesi bu yerlerin 
başında gelmektedir.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’UN 3. HAVALİMANINDA
Dünyanın en büyük havalimanı olması planlanan İstanbul’un 

3. havalimanı, daha açılmadan gözlerin Türkiye’ye 
çevrilmesini sağladı. 
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sağlık haber

38

yaşam

otomotiv

52

geleceğin tasarımları

bilişim

56

AUDI’NİN GELECEK NESLİ
Audi’nin yeni tasarım döneminin başlangıcı olarak sunulan 

konsept model, fuarda sergileniyor.

36

ŞOFÖRLER DOĞRU BESLENEMİYOR
Çok uzun zaman direksiyon başında yol alırken sürekli öğün 

atlayan, aşırı şeker ve yağ tüketen, spor yapmaya fırsat bulamayan 
sürücüler, birçok hastalığa davetiye çıkarıp, trafik güvenliğini 

tehlikeye atıyor.

ÇOCUKLARLA SEYAHATİ KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN!
Hayatımızın birçok döneminde çocuklarımızla seyahat etmek 

zorunda kalıyoruz. Kimi zaman büyüklerin bile sıkıldığı 
yolculuklarda çocukların sorun çıkarması seyahatin kâbusa 

dönüşmesine neden olabiliyor. 

IŞIĞIN RUHUGELECEĞİ AYDINLATIYOR
Avizeniz, abajurunuz ya da diğer ışıklandırma objeleriniz ne kadar 

akıllı? Geleceğin aydınlatma teknolojilerini merak ediyorsanız, 
doğru yerdesiniz…

42

YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMAK ELİNİZDE
En yeni teknolojiler, mobil uygulamalar ve akıllı ürün 

konseptleri hedef kitlesine yaşamın her alanında 
farklı özgürlükler sunuyor.

46

İNTERNETTEN  ÇEYREK MİLYON DOLARLIK HOLDİNG YARATTI
Türkiye’de ve dünyada geçmişte başarı öyküleri daha çok sanayiye 

dönük sektörlerden çıkardı. Ancak bilişim çağı ile birlikte başarı 
öyküleri yaratan sektörler de değişmeye başladı.
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AYŞE TOLGA’DAN İYİ YAŞAM SIRLARI
Oyuncu ve aromaterapist Ayşe Tolga, toplumun yaşam 
kalitesinin artmasına yardımcı olmak için yeni bir internet 
sitesi hazırladı. Tolga, sağlıklı ve kaliteli yaşama dair 
bilgilerini artık internet sitesi üzerinden de paylaşıyor. 
www.aysetolgaiyiyasam.com adresindeki si tenin 
lansmanı TV, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen 
isimlerinin de katıldığı, bir davetle yapıldı. Meraklıları, 
Tolga’nın sağlık yaşam sırlarını bu adresten bulabiliyor. 

/HABER TURU

OTOMOBİLİNİZ KIŞA HAZIR MI?
Uzmanlar araçların kışa hazırlanması noktasında uyarıda 
bulunuyor. Bunun için; antifriz ve araç sıvı seviyelerinin kontrolü, 
akü, fren sistemleri, lastik basıncı ve diş derinliğinin kontrolü, 
motor yağı, filtreler, cam silecekleri, kalorifer ve rezistansların 
kontrolü, far, stop ve sinyal lambalarının kontrolünü muhakkak 
yaptırmanız gerekiyor. 

TEKNOLOJİK İSTİHDAM!
Secretcv.com tarafından yapılan “İş Profili” araştırmasına göre 
Ekim ayında yüzde 10 ile elektrik ve elektronik sektörü en çok iş 
ilanı yayınlayan ilk 10 sektör arasına girmeyi başardı. Bu yükseliş 
son yılların en göze çarpan istihdam hareketi oldu. 

YEMEKSEPETİ YURT DIŞINDA SATIN 
ALMALARLA BÜYÜYOR

Yemeksepe t i  on l ine  yemek  s ipar i ş 
alanında Ürdün’de pazar lideri olan 

ifood.jo’nun çoğunluk hisselerini 
satın alarak, global büyüme 

hedefleri doğrultusunda bir 
adım daha attı. Bu yatırımla 
hizmet verdiği ülke sayısını 
Türkiye dâhi l  8’e çıkaran 
Yemeksepeti bulunduğumuz 
c o ğ r a f y a d a k i  l i d e r l i ğ i n i 

p e k i ş t i r d i .  O n l i n e  y e m e k 
siparişi pazarındaki en büyük 

global oyunculardan biri olduklarını 
söyleyen Yemeksepeti CEO’su Nevzat 

Aydın,  “Potansiyel  gördüğümüz pazarlarda sat ın 
almalarla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

CEM YILMAZ’IN FİLMİ “PEK YAKINDA” 
SOSYAL MEDYADA SINIFI GEÇTİ! 
Sosyal medya kullanıcılarının Facebook, Twitter ve 
Google + platformlarından Cem Yılmaz’ın Pek Yakında 
filmi hakkında paylaştığı yorumları inceleyen MeaMinds, 
izleyici kitlesinin filmi ve özellikle oyuncuları beğendiğini 
gözler önüne serdi. Verilere göre paylaşılan mesajların 
yüzde 74’ü, f i lm hakkındaki “olumlu” görüşlerden 
oluşuyor. Sosyal medya kullanıcı larının paylaştığı 
mesajların yüzde 19’u filmden “olumsuz” mesajlarla 
bahsederken, yüzde 7’lik dilim “nötr” mesajları içeriyor. 
Paylaşılan mesajların yarısından fazlasının Facebook ve 
Twitter üzerinden gönderilmiş olması dikkat çekiyor.DİYETLER PAZARTESİ DEĞİL SALI 

BAŞLIYOR 
Türkiye’nin ilk online diyet ve egzersiz platformu 
Diyetkolik.com, Türkiye’nin diyet alışkanlıklarını 
ortaya çıkardı. Diyetkolik.com’un araştırması 
“Diyetler Pazartesi başlar” mitini yıktı. Verilere göre 
diyet artık bir yaşam tarzı haline geldi. Haftada 
neredeyse 1 kilo veren kullanıcılar içinde birinciliği 
26-35 yaş arasındaki genç yetişkinler aldı. 

HAVASIZ LASTİKLER YOLDA 
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, ağır 
vasıta araçların taşıdığı en büyük riskler arasında yer alan 
‘lastik patlamasını’ ortadan kaldıracak Michelin X Tweel 
Air less Radial Tire modelini gel işt irdi.  Dünya lastik 
sektöründe üretilen ilk ‘Havasız radyal lastik’ sayesinde 
özellikle peyzaj, inşaat, atık, geri dönüşüm ve tarım 
endüstrilerinde çalışan ağır vasıta araçların en büyük 
sorunu olan lastik patlama riskini de ortadan kaldırmış 
o luyor .  Miche l in ,  X  Twee l  model in i  ü re tmek  i ç in 
Amerika’da 135 bin metrekarelik tesis kurarken, bu üretim 
tesisi için 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. 

ÖZEL UÇAK KONFORUNDA TARİFELİ UÇUN 
Singapur Havayolları yeni seyahat deneyimlerinin kapısını 
aralıyor. First class uçuş deneyimini bir adım öteye taşıyan firma, 
Suit Class deneyimini yolcularına sunuyor. Özel uçak konforunu 
tarifeli uçuşlara entegre eden firma, ilk kez özel bir kabin, 
yiyecekten içeceğe tam bir lüks ve iki kişilik bir yatak, özel eğlence 
sistemleri, mini buzdolabı, kahve makinesi ve daha çok sayıda 
lüksü yolcularıyla buluşturuyor. Suit Class bileti alan yolcular, 
önce kendilerine ait refakatçi eşliğinde VIP bekleme salonunda 
ağırlanıyor. Ardından da kendilerine ayrılmış özel bir körükten 
uçağa giriş yapıyor. Ardından da A320’nin özel oluşturulmuş 
süitinde, keyif dolu bir yolculuğa başlıyor. 

aralık 2014 /11
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GÜNEY KORE’DE SELFİE 
ÇUBUKLARINA DENETİM
Güney Kore Radyo Denetim Kurumu kayıtlı olmayan selfie 
çubuklarının satışını yasaklayan bir düzenleme hazırladı. 
Yasa, Bluetooth teknolojisiyle telefonla uzaktan fotoğraf 
çekimi sağlayan cihazlar için geçerli olacak. Kuruma 
göre kayıtlı olmayan cihazlar, aynı radyo frekanslarını 
kullanarak başka aygıtlara erişimi engelleyebilir. Kolun 
uzanabileceğinden daha uzak mesafelerden çekim 
yapabilen selfie çubukları, akıllı telefon kullanıcıları 
arasında çok popüler. Cihazın en gelişmiş versiyonları 
Bluetooth teknolojisini kullanarak fotoğraf çekiyor.

TUTANAK İÇİN AKILLI TELEFON YETER
 1  N isan 2008 tar ih inden bu yana kâğı t  fo rm i le 
düzen lenen  Kaza  Tesp i t  Tu tanak la r ı  a r t ı k  ak ı l l ı 
telefonlardan da doldurmak mümkün. Sigorta Bilgi ve 
Gözetim Merkezi tarafından geliştirilen “Mobil Kaza 
Tutanağı”  uygulaması i le art ık sürücüler,  tutanak 
doldurma işlemini çok daha hızlı ve kolayca yapabilecek. 
Mobil uygulamayı kullanan sürücülerin araçlarında 
günce l  kaza  fo rmu ve  ka lem taş ımas ına  gerek 
bulunmuyor. Kaza tespit tutanağını düzenlemek için kaza 
yerinde sadece bir akıllı telefon bulunması yeterli. Yeni 
uygulamayla poliçe bilgilerini tek tek girme derdi de 
ortadan kalkıyor.

İFTİRADAN ŞİKÂYETÇİ İŞ ADAMI 
GOOGLE İLE ANLAŞTI
Hakkındaki yanlış ve art niyetli bilgilerin arama motorundan 
silinmesi talebiyle Londra’da dava açan İngiliz iş adamı Daniel 
Hegglin Google ile anlaştı. Böylece varılan özel anlaşma ile dava 
düştü. Daniel Hegglin’in avukatı Hugh Tomlinson Yüksek 
Mahkeme’ye, Google ile anlaşmazlığın giderildiğini bildirdi. 
T o m l i n s o n ,  a n l a ş m a n ı n  i ç e r i ğ i n i  i s e  a y r ı n t ı l a r ı y l a 
açıklayamayacağını söyledi. Avukat sadece Google’ın, sayfalarda 
yer alan iftira ve taciz içeren bilgilerin ve aramalarda bu sitelere 
bağlantı verilmesinin engellenmesi konusunda “kayda değer” bir 
çaba gösterdiğini belirtti. Hegglin, aleyhindeki bir iftira kampanyası 
yüzünden, internete kendisi hakkında “katil”, “pedofil” ve “Ku Klux 
Klan sempatizanı” gibi sıfatlar kullanılan içerikler konduğunu 
söylüyor ve Google’dan bu içerikleri engellemesini istiyordu.

TWİTTER’DA GİZLİNİZ SAKLINIZ 
KALMAYACAK
Twitter yeni bir uygulamayla, kullanıcıların geçmişte yazdıkları 
tweetleri arama motorunda bulunabilir hale getirecek. Buna 
göre 2006 yılında kurulan sosyal iletişim sitesi, kullanıcıların 
geriye dönük ve kamuya açık tüm tweetlerini aramaya izin 
verecek. Bugüne dek, Twitter yalnızca 30 gün geriye gidilmesini 
mümkün kılıyordu. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek 
uygulama sayesinde yaklaşık yarım trilyon tweet içinde arama 
yapılabilecek. Bilgiye erişim açısından önemli bir gelişme olarak 
değerlendirilen bu uygulamanın, bazı Twitter kullanıcılarına 
sorun yaratabileceği belirtiliyor. Geçmişte paylaştığı şeyleri 
unutan bir kullanıcının, uygulama nedeniyle bu tweetinin 
hatırlatılarak rahatsız edilebileceği uyarısı yapılıyor.

YERLİ İLK 3D YAZICI YOLDA… 
Çağımızın yeni gözdesi 3D yazıcılar tasarımda yeni bir boyutun 
kapılarını aralıyor. Kullanım alanları sürekli yaygınlaşan 3D 
yazıcıların ilk kez yerli versiyonu üretildi. LTS Teknoloji Grup,  
ürettiği yerli 3D yazıcı ile kurulan “Sihirli Fabrika” projesiyle 
doğudaki çocukların hayal ett ikleri oyuncakları üretmeyi 
planladığını açıkladı. LTS Teknoloji Grup tarafından uzun süren 
AR-GE çalışmaları sonucu üretilen TeTE (3D printer), yüzde 100 
yerli sermaye ile Türkiye’de üretilen ilk yerli üç boyutlu yazıcı olma 
özell iği taşıyor. TeTe, Bil im, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından, AR-GE çalışmaları yapan işletmelere özel sunulan 
Teknolojik Ürün Yatırım Programı (TEKNOYATIRIM) kapsamında 
seri üretime geçmek için gün sayıyor.

 ‘AKILLI ATLET’ ÜRETİLDİ
Son yıllarda hayatımıza giren ‘giyilebilir teknoloji’ kavramıyla akıllı 
bileklik, gözlük, saat derken en son akıllı atlet ile de karşılaştık. 
Kadın ve erkek için ayrı ayrı tasarlanan Hexoskin, rahat kullanımı 
ve vücudunuzu detaylı bir şekilde analiz etmesi gibi özellikleriyle 
ön plana çıkıyor. Hexoskin akıllı atlet sayesinde günde kaç adım 
attığınızı, ne kadar kalori yaktığınızı, kalp ritminiz hakkında 
bilgileri öğrenebiliyor, hatta uyku düzeniniz hakkında da bilgiler 

elde edebiliyorsunuz. Kanada malı 
o l a n  ü r ü n ü n  k u m a ş l a r ı  i s e 

İtalya’da üretiliyor. Android ve 
iOS cihazlarla çalışabiliyor ve 
b u  c i h a z l a r a  B l u e t o o t h 
aracılığıyla bağlanıyor. Şarj 
i ç i n  U S B  k a b l o 

kullanıyorsunuz ve aynı 
z a m a n d a  a k ı l l ı 
telefonlar için ücretsiz 
b i r  d e  t a k i p 
u y g u l a m a s ı 

b u l u n u y o r .  B ö y l e c e 
veriler takip edilebiliyor. Şu 

an için yalnızca Amerika’dan 
alınabildiği bildirilen başlangıç 
paketinin fiyatı 399 dolar.

İLK İTALYAN KADIN ASTRONOT 
ESPRESSO MAKİNESİYLE UZAYDA
İtalyan Samantha Cristoforetti, Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na (ISS) ulaşarak uzaya giden ilk İtalyan 
kadın astronot oldu. Cristoforetti ISS’e, İtalya’nın 
‘milli içeceğini’ yapabilmek için özel tasarlanmış bir 
espresso mak ines i  de  götürdü.  Samantha 
Cristoforetti ile birlikte Rus Anton Shkaplerov ve 
ABD’l i  Terry Vir ts ’ i  taşıyan Soyuz uzay aracı , 
Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 9 
dakika içinde Dünya’nın yörüngesine ulaşan 
Soyuz, toplam 5 saat 48 dakika sonra da ISS’e 
kenetlendi. 37 yaşındaki Samantha Cristoforetti’nin 
istasyona ulaşmasıyla, ISS’nin 16 yıllık tarihinde 
ikinci kez aynı anda iki kadın astronot birl ikte 
istasyonda uzun süreli olarak çalışmaya başladı. 
İstasyonun diğer kadın astronotu Rus Elena Serova 
Eylül’den bu yana ISS’de bulunuyor.

TÜRKİYE’Yİ VE DÜNYAYI 
GÖZETLEYEN SİTE KAPANDI
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 250’den fazla 
ü lkeden 4 bin 600’e yakın kameranın canl ı 
görüntülerini paylaşan internet sitesi Insecam kapandı. 
Rusya merkezli sitesinin yöneticisi de artık Insecam 
üzerinden iş arıyor. BBC’ye de bir elektronik posta 
gönderen bu kişi kendisini bir bilgisayar korsanı olarak 
görmediğini, herhangi bir güvenlik sistemini ihlal 
etmediğini söyledi. Sitede yer alan kameralardan bir 
kısmı, anne-babaların çocuklarını takip etmek için 
bebek odalarına kurdukları sistemlerin görüntülerini 
de paylaşıyordu. Bazı spor salonları ve dükkânlar da 
aynı site üzerinden izlenebiliyordu. Site Türkiye’den de 
170 kameranın canlı görüntülerini paylaşmıştı. 
Türkiye’den gelen görüntüler arasında dikkat çeken 
bazı kameraların olduğu yerler ise evlerin odaları, 
ofisler, kuyumcular, hastaneler ve devlet daireleriydi.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI OLMASI PLANLANAN İSTANBUL’UN 
3. HAVALİMANI, DAHA AÇILMADAN GÖZLERİN TÜRKİYE’YE 

ÇEVRİLMESİNİ SAĞLADI. 
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DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’UN

3. HAVALİMANINDA
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Türkiye, son yıllarda hayata geçirdiği üçüncü köprü, 
Yüksek Hızlı Tren, Marmaray ve Körfez 
Geçiş projeleri ile uluslararası arenada 
dikkat çeken bir yapılanmaya girdi. 

Bu yapılanma, yıllık 150 milyon yolcu 
kapasitesi ile dünyanın en büyük 
havalimanı olması planlanan üçüncü 
havalimanının hayata geçirilmesi 
hamlesi ile devam ediyor. Havaalanı 
için düğmeye basılması sonrasında 
gözler bir kez daha Türkiye’ye 
çevrildi. 
Dünyanın en büyük havalimanla-
rından biri olması planlanan üçüncü 
havalimanı, adının duyulması ile heye-
can yarattı. Japon, Çin ve Avrupa ülkele-
rinden yatırım fonları bölgede büyük çaplı 
yatırımlar için yer arıyor. İnanlar İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar İnan, Hindistanlı bir yatırım gru-
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DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI
İstanbul’a yapılacak olan yeni havalimanı 2018’de 
tamamlandığında 150 milyon yolcu taşıma kapasitesiyle 
dünyanın en büyük havalimanı olacak. 10 milyar 247 mil-
yon Avro’ya mal olacak havalimanı, daha ihale aşamasın-
da ses getirmişti. Üçüncü havalimanı ihalesinde 25 yıllık 
kira bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon 
Euro+ KDV ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak 
Girişim Grubu vermişti. 
İnşaat ve işletme ihale bedeli KDV dâhil toplam 26.1 milyar 
Avro olurken projenin ilk etabı 70-90 milyon yolcu kapa-
siteli olacak. Dört etaptan oluşan havalimanının 
tüm etapları tamamlandığında 150 milyon 
kapasiteyle dünyanın en büyük havali-
manı halini alacak.

BAŞKA BÖLGELERE DE YARADI
İstanbul’a inşa edilecek olan 
havalimanının duyurusunun 
yapılmasıyla Gaziosmanpaşa, 
Arnavutköy gibi yakın bölgeler-
de metrekare fiyatlarının yüzde 
30’lar seviyesinde artmasına 
da neden oldu. Altın Emlak Genel 
Müdürü Hakan Erilkun, havalimanı-
nın açıklanmasının Gaziosmanpaşa ve 
Arnavutköy’de konut metrekare fiyatla-
rını yüzde 30’lar seviyesinde artırdığını söyledi. 
“İnsanlar yeni limanın yakınından ev almak için büyük 
çaba sarf ediyorlar. Özelikle Gaziosmanpaşa Sarıgöl 
civarında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.” diyen Erilkun,  
havalimanının faaliyete geçmesi ile birlikte yakın böl-
gelerde prim potansiyelinin daha da artacağını tahmin 
ettiklerini de vurguluyor.

bunun Türkiye’de 3. havalimanı civarında ‘Indian Town’ 
kurmak üzere kendilerine ortaklık teklif ettiğini 

söylüyor. Türkiye’ye yılda yaklaşık dört mil-
yon Hintlinin geldiğini ve bunların büyük 

bir kısmının İstanbul aktarmalı olarak 
başka ülkelere geçiş yaptığına dikkat 

çeken İnan, projeyi şöyle özetliyor: 
“Hintli grup da bu yolcu kapasite-
sinden yola çıkarak 3. liman civa-
rında bu potansiyele hitap edecek 
büyük bir karma proje yapmak 
için bize geldi. Yaklaşık 1-1,5 milyar 

dolara mal olacak bu proje için yer 
arayışlarımız sürüyor. Ancak bölge 

henüz imara açılmadığı için somut bir 
adım atamıyoruz.”  

GEÇİŞ NOKTASI OLACAK
Türkiye’nin bölgesinde önemli bir ‘hub’ (geçiş noktası) 

olmasını sağlayacak havalimanı yolcu kapasitesi ile öne 
çıkarken, uluslararası yatırımcıların da gözünün Türkiye’ye 
çevrilmesini sağlıyor. Çünkü havalimanı ile yakalanacak olan 
uçuş sayısı bu yatırımcıların bölgede yatırım yapıp, yeni 
havalimanının yaratacağı ekonomik pastadan pay almala-
rını da sağlayacak. Bu potansiyeli değerlendirmek isteyen 
uluslararası yatırımcılar yeni iş fikirleri üreterek bölgede 
yatırım yapma konusunda iştahlarını ortaya koyuyorlar. 
Uzakdoğulu, Ortadoğulu yatırımcıların yanı sıra Avrupalı 
yatırımcıların da bölgeye yatırım yapma konusunda iştahlı 
olduklarına dikkat çekilirken bu uluslararası fonların ortak 
projeler geliştirmek üzere Türk şirketleri ile görüşmeler 
yaptıkları da belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde yapılacak 
yerli-yabancı ortaklıkların da birbiri ardına açıklanması bek-
lentiler arasında yerini alıyor.

SIKIŞIKLIK VE PLANSIZLIK, SİSTEMLİ ALTYAPI İLE 
AZALTILABİLİR
2018 yılında devreye alınması planlanan havaalanı, 
Arnavutköy-Göktürk-Çatalca yollarının birleştiği kavşak-
taki 3 bin 500 hektarlık bölgeye yapılacak ve 6 pisti bulu-
nacak.
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule 
Yönel Maya, üçüncü havaalanı ile bölgede otel, ofis, alışveriş 
merkezi, konut, sanayi, lojistik, depolama, hastane, eğlence, 
teknokent, üniversite ve üretim fonksiyonlarının da bölgeye 
çekileceğini söylüyor. Bugüne kadar havaalanları çevre-
sindeki yerleşimlerin kendiliğinden geliştiğine dikkat çeken 

Maya, gelecekte ortaya çıkabilecek sıkışıklık ve plan-
sızlığın, stratejik altyapı sistem planlarıyla azaltıla-

bileceğini de vurguluyor.
Bütün havaalanı örneklerinde olduğu gibi 

özellikle otel, ofis ve alışveriş merkezi yatı-
rımlarının bölgeye çekilmesinin beklen-
diğini belirten Maya, şöyle devam ediyor: 
“Havaalanları dünyada da örnekleri görül-
düğü gibi, şirketlerin merkez binaları, ban-

kalar, uzman şirketler ve sık sık uzun mesafe 
yolculuk yapan uluslararası kurumlar için de 

bir çekim noktası haline geliyor. Bununla birlikte 
özellikle ofis kullanımı havaalanı bölgelerinin gelişi-

minde en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca 
özellikle otel fonksiyonu hem yolculara hem de kente iş 

veya turistik amaçlı gelenlere hitap ediyor. Havaalanı çev-
resinde farklı segmentlerde oteller, farklı ihtiyaçlara cevap 
veriyor.” 
Maya, havaalanlarının yakın ve uzak çevresindeki iş ile konut 
alanlarına otoyollar, toplu taşıma sistemleriyle entegrasyo-
nunun sağlanması ve ulaşılabilir nitelikte olması gerektiğini 
de belirtiyor.

DÖRT ETAPTA TAMAMLANACAK
İnşaatında kullanılacak demir çelik miktarının 350 bin tona, 
alüminyum malzemenin 10 bin tona, camın ise 415 bin met-
rekareye ulaşması beklenen proje, 4 etapta tamamlanacak.
Yeni havalimanı; 165 yolcu köprüsü, terminaller arasındaki 
ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı terminal binası, 3 tek-
nik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 8 kontrol kulesi, her 
türlü uçak tipinin operasyonuna uygun müstakil 6 pist, 16 
taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli toplam 6,5 milyon met-
rekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel 
havacılık terminali, devlet konuk evi, yaklaşık 70 bin araç 
kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık tıp merkezi, otel-
ler, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, kongre merkezi, 
güç santralleri, arıtma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yardımcı 
tesislerden oluşacak.
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YILLIK 
150 MİLYON 

YOLCU KAPASİTELİ 
OLMASI PLANLANAN 

3. HAVALİMANI İLE 
İSTANBUL’UN, YABANCI 
YATIRIMCILARIN ÜSSÜ 

HALİNE GELMESİ 
BEKLENİYOR.

ADININ 
DUYULMASI BİLE 
DÜNYADA YANKI 

YARATAN 3. HAVALİMANI 
İLE JAPON, ÇİNLİ, AVRUPALI 
YATIRIMCILAR HAVALİMANI 

BÖLGESİNDE YATIRIM 
YAPMAK ÜZERE YER 

ARAYIŞINA GİRDİ.
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BÖLGEDE GELİŞİM NE DURUMDA?
Havalimanı bölgesinde halihazırda tamamlanmış veya 
inşaatı devam eden nitelikli rezidans, ofis, otel, AVM 
projeleri yer almıyor. Bölgedeki arsa fiyatlarının artması 
bölgede yaşanan gelişimin bir kanıtı oluyor.
Örneğin üçüncü havaalanı proje alanı olarak gösterilen 
Tayakadın mevkii mevcut durum itibariyle orman ve su 
havzalarıyla niteliksiz konut yerleşimlerinin görüldüğü 
bir bölge konumunda. İstanbul’un köyleri arasında yerini 
alan Tayakadın mevkii, üçüncü havalimanına ev sahipliği 
yapacağının açıklanmasıyla yatırımcıların gözdesi haline 
geldi. Tamamı proje alanı içerisinde yer alan Tayakadın’da 
imarsız tarla vasıflı taşınmazlar metrekaresi 300-400 
TL’den satışa sunulurken, Tayakadın fiyat artışının en 
fazla görüldüğü bölgelerin başında geliyor.
Kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerin başında 
yerini alan Arnavutköy, hem üçüncü havalimanına yakın 
hem de üçüncü köprünün bağlantı yollarının üzerin-
de yer almasıyla öne çıkan bölge oldu. Bahçeşehir-
Ispartakule bölgesine de Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 
bağlantı sağlanacak. Bu da bölgedeki mevcut boş konut 
stokunun azalmasını ve yeni konut projelerinin artmasını 
sağlayacak.

DAHA DA DEĞERLENECEK
Üçüncü köprü ve üçüncü havalimanının yakınlarında 
yer alan bu bölgelerin ulaşımlarının çok daha kolaylaşa-
cak olması nedeniyle daha da değerlenmesi bekleniyor. 
Bölgede metrekare fiyatları projeler açıklanmadan önceki 
rakamlardan neredeyse iki katı oranında arttı. Karaburun’da 
havaalanına yakınlığı ile son bir yılda yüzde 30-50 seviye-
sinde değerlenen bölgeler arasında yerini alıyor.
Yeniköy mevkiinin yaklaşık yüzde 70’lik bölümü havaalanı 
proje alanı içerisinde yer alırken, imar planı bulunmayan 
bölgede tarlaların metrekare fiyatlarının 250-300 TL sevi-
yesinde olduğu da belirtiliyor.
Durusu Gölü (eski Terkos Gölü) çevresi de havaalanı proje 
alanına bitişik konumuyla değerlenmiş durumda. Kısmen 
imar planı bulunmayan bölgede planlı alan gölün kuzey 
kısmında yer alırken, yapılaşma hakkı bulunan parseller 
metrekaresi 300 TL’lere satılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 HAVALİMANI:
Havalimanı Kapasite (Milyon kişi)
1. Atlanta .................................................................................................94,4
2. Pekin .................................................................................................... 83,7
3. Londra Heathrow .......................................................................... 73,3
4. Tokyo Hanedan ..............................................................................69,5
5. Chicago ...............................................................................................66,9
6. Los Angeles......................................................................................66,6
7. Dubai ....................................................................................................66,4
8. Paris .....................................................................................................62,0
9. Dallas ...................................................................................................60,4
10. Hong Kong ......................................................................................59,9
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3. HAVALİMANININ ÖZELLİKLERİ:
•150 milyon yolcu taşıma kapasitesi
•165 yolcu köprüsü
•500 uçak park kapasitesi
•4 terminal binası
•8 kontrol kulesi
•6 pist
•16 taksi yolu
•70 bin araçlık otopark

2018 YILINDA 
DEVREYE ALINMASI 

PLANLANAN HAVAALANI, 
ARNAVUTKÖY-GÖKTÜRK-

ÇATALCA YOLLARININ 
BİRLEŞTİĞİ KAVŞAKTAKİ 3 BİN 

500 HEKTARLIK BÖLGEYE 
YAPILACAK VE 6 PİSTİ 

BULUNACAK.
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/MARMARAY
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Marmaray, Anadolu ve Avrupa yakasındaki denizyolu, 
karayolu ile metro ve tramvay hatlarının yanı sıra yakın 
gelecekte hizmete açılacak olan 3 havalimanı-Başakşehir- 
Olimpiyat Stadı metro hattı ile de entegre şekilde inşa edildi. 
Halen, Boğazın altından geçişten sonra Avrupa yakasında ilk 
istasyon olan Sirkeci’de Kabataş-Bağcılar tramvay hattıyla, 
Avrupa yakasındaki son istasyonu olan Kazlıçeşme’de 
ise karayolu toplu taşıma araçlarıyla aktarma yapmak 
mümkün… Özel araçlarıyla Marmaray’a gelip, buradan toplu 
ulaşıma dâhil olmak isteyenler için 3 bin araçlık park yeri 
bulunuyor. 

42 İSTASYONLU GEBZE- HALKALI HATTI 105 DAKİKA
Boğaz tüp geçişi 1,4 kilometrelik uzunlukta, deniz zeminine 
göre 55 metre derinlikte inşa edilen Marmaray’da, banliyö 
hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze ile Halkalı 
arasındaki 3’ü derin istasyon olmak üzere toplamda 42 
adet istasyon yer alacak. Böylece yaklaşık 76,5 kilometrelik 
parkur, 105 dakikada kat edilecek. 

/MARMARAY

Avrupa ve Asya kıtalarını denizin altından birbirine 
bağlayan ve asrın projesi olarak nitelendirilen 
“Marmaray” hizmete girdiği ilk yıl itibariyle 50 milyon 
yolcu taşıdı. Temeli, 9 Mayıs 2004 tarihinde atılan 

ve 29 Ekim 2013’de Ayrılık Çeşmesi- Kazlıçeşme kesimi 
hizmete verilen Marmaray; İstanbul’un kent içi toplu 
taşımacılığına büyük katkılar sağlarken, Londra’dan Pekin’e 
kadar kesintisiz uluslararası demiryolu koridorunun en 
önemli halkasını oluşturuyor. 
Mühendislik harikası olan ve dünyanın en derin batırma 
tüneline sahip Marmaray’ın 1.4 km’lik Boğaz Tüp Geçişi ile 
Asya ile Avrupa kıtalarına geçmek sadece 4 dakika oldu. 

100 BİN SEFER YAPILDI
Hizmete giren Marmaray projesiyle Ayrılık Çeşmesi-
Kazlıçeşme kesiminin açılışından bugüne kadar 100 bin sefer 
yapıldı, 1,4 milyon kilometre yol kat edildi ve 50 milyon yolcu 
taşındı. Marmaray yolcularının yüzde 48’i Anadolu, yüzde 
52’si Avrupa yakasından oluşuyor.

PROJE YÜZ YILLIK BİR TASARIM ÖMRÜNE SAHİP
Yüz yıllık tasarım ömrüne sahip olan proje; iki dakikalık tren 
işletme aralığına ve 9 şiddetinde depreme uygun olarak 
dizayn edildi. Boğaz Tüp Geçişi İşi kapsamında yerin 55 metre 
derinliğinde demiryolu inşa edilerek, bu alanda dünyanın en 
derin demiryolu ve yeraltı istasyonunu içeren bir proje olma 
özelliğini taşıyor. 

MARMARAY’DA TRENLER NASIL YÖNETİLİYOR?
Marmaray trenleri Üsküdar’da bulunan modern kumanda 
merkezinden yönetiliyor. Burada bulunan CBTS sistemi 
asansör sistemi gibi makiniste gerek duymadan çalışabilecek 
bir sistem. Kumanda merkezinde trenlerin nerede ve hangi 
hızda gittikleri izleniyor. Bir sıkıntı yoksa sistem otomatik 
işliyor, bir sorun varsa hemen müdahale ediliyor.

MARMARAY’DA BULUNAN KALINTILAR NEDEN ÖNEMLİ?  
Marmaray projesi, tarihi gerçekleri de değiştirdi. Bulunan tarihi 
kalıntılarla İstanbul’un bilinen tarihi 6 binden 8 bin 500 yıla çıktı.

Marmaray, İstanbul’un kent içi toplu taşımacılığına büyük katkılar sağlarken, 
Londra’dan Pekin’e kadar kesintisiz uluslararası demiryolu koridorunun

en önemli halkasını oluşturuyor. 

İLK YILDA 50 MİLYON YOLCU TAŞIDI
MARMARAY

MARMARAY’IN ASIRLIK ÖYKÜSÜ 
Marmaray Projesi,  ilk olarak 1860 yıllarda Sultan Abdülmecid 
tarafından dile getirildi. 1892 yılında Sultan 2. Abdülhamit Han, 
Fransızlara proje çizdirdi. Ancak bugünkü proje o proje ile aynı 
değildir. 1979 yılında Marmaray tekrar gündeme geldi, ancak somut 
bir adım atılmadı. 1987 yılında Başbakan Turgut Özal döneminde 
Amerikalı firmalara ön fizibilite yaptırıldı, proje hazırlatıldı. 
1997’de Projeyle ilgili kredi arayışına çıkıldı. Hazine’yle, Japon JBIC ( 
İhracat Kredi Kuruluşu) şimdiki adıyla JICA tarafından kredi 
anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya istinaden yine koalisyon 
hükümeti zamanında bir müşavirlik ihalesi yapıldı, ancak proje 
yapılmadı. 2000 yılında ise müşavirlik ihalesi yapıldı. İhale dosyası 
hazırlandı ihale için ilana çıkıldı. 
2003 yılında ihale safhasında hükümet değişimi oldu. Yeni hükümet 
tarafından yapılan ihaleye üç teklif verildi. İhaleyi, bir Japon, iki Türk 
firması üç ortaklı bir konsorsiyum kazandı. 9 Mayıs 2004’de 
Marmaray’ın temeli atıldı. 29 Ekim 2013’de Ayrılık Çeşmesi- 
Kazlıçeşme kesimi işletmeye alındı. 

MARMARAY PROJESİYLE AYRILIK ÇEŞMESİ-
KAZLIÇEŞME KESİMİNİN AÇILIŞINDAN 
BUGÜNE KADAR 100 BİN SEFER YAPILDI.  
1,4 MİLYON KİLOMETRE YOL KAT EDİLDİ VE 
50 MİLYON YOLCU TAŞINDI. 
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duyuyor. Bu sebeple son olarak Avrupa Alkol Politikaları 
Birliği (EUROCARE), Uluslararası Otomobil Federasyonu 
(FIA) Başkanı Jean Todt’a mektup göndererek Formula 1’deki 
alkol sponsorluklarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.  
Mektupta, “Formula 1’deki alkol sponsorlukları, birçok resmi 
kurum ile çelişiyor gibi görünüyor. Bu sponsorluklar AB 
direktiflerine uymuyor.” denildi.

İNSANLAR RAHATSIZ OLUYOR
Yeşilay’ın üyesi olduğu Avrupa Alkol Politikaları Birliği 
(EUROCARE), Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 
Başkanı Jean Todt’u Formula 1 yarışlarında yapılan alkol 
reklamları konusunda bir mektupla uyardı. EUROCARE adına 

/HABER

Alkollü içki firmalarının, reklamlarına, sponsorlukları 
birçok mecradan mevzuatlarla el çektirilmiş durumda. 
Giderek artan özellikle de tüketim yaşı düşen alkolün 
zararlarından gençlerin ve çocukların korunması 

için birçok ülke alkolün görünür olmasını engelliyor. Spor 
kulüpleri, müsabakalar ise çoğu zaman bu değerlendirmenin 
dışında kalıyor. Birçok alkollü içecek firması, hiçbir yasal 
engele takılmadan spor kulüplerine, maçlara sponsor 
olabiliyor. Bu yolla gençlerin belki de en yüksek oranda ilgi 
alanına spor kanalı ile girmiş oluyor. 
Tüm dünyada milyonlarca takipçisi olan Formula 1 yarışları da 
alkol sponsorluklarının en yoğun olduğu spor dallarından biri… 
Alkolle mücadele eden kuruluşlar bu durumdan rahatsızlık 

mektubu kaleme alan Genel Sekreter Mariann Skar, 
mektubunda, 9 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen 
Brezilya GrandPrix boyunca Avrupa’daki birçok 
televizyon kanalında geniş bir şekilde alkol 
reklamlarının yayınına şahit olduklarını dile getirdi. 
Genel Sekreter Mariann Skar, “2014 yılı Formula 1’in 
alkol markalarıyla sponsorluğu açısında büyük bir 
sezondu. Alkol üreticilerinden Smirnoff’la, Mclaren 
takımının Johnny Walker’la, Williams’ın Martini’yle ve 
bir diğer büyük alkol markasının Force India takımıyla 
sponsorluk anlaşması imzaladı. Bununla beraber çok 
olağan görülen Formula 1’in yaptığı bu sponsorluklar, 
pek çok insanı rahatsız etmektedir.” dedi.

YASAL TÜZÜKLERLE TERS DÜŞÜYOR
Bu tür sponsorlukların konvansiyonel reklamlardan 
farklı olarak dolaylı ve üstü kapalı bir biçimde ikna 
yöntemleri içerdiğini belirten Skar, mektubunda şu 
uyarılarda bulundu: “Formula 1’de müsaade edilen 
bu sponsorluklar, alkolün pazarlanması konusundaki 
pek çok yasal tüzükle ters düşmektedir. Alkol 
endüstrisinin Formula 1’le yaptığı sponsorlukların 
yakışıksızlığı konusunda geniş bir mutabakat 
bulunmaktadır. EUROCARE, Formula 1’deki alkol 
sponsorluklarına son verilmesi ricasında bulunuyor, 
tarafınızdan gelecek acil adımlar bekliyor. Bu konuyu 
sizlerle masaya yatırmaktan mutluluk duyacağımızı 
belirtiyoruz.” 

“SPORLA ALKOL YAN YANA GETİRİLMEMELİDİR” 
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman 
da konuyla ilgili açıklama yaptı. Karaman, “Sporla 
alkol yan yana getirilmemelidir.” dedi. Alkollü içki 
promosyonlarının çocuk ve gençler üzerindeki 
olumsuz etkisinin ispatlandığını belirten Karaman, 
şunları kaydetti: “Alkol, bağımlılık yapma potansiyeli 
olan psikoaktif bir maddedir ve birçok sağlık 
sorununa sebep olmaktadır. Bu nedenlerden 
dolayı satış, pazarlama ve ulaşılabilirlik 
noktasında diğer ticari ürünlerden farklı 
uygulama ve prosedürlere tabi tutulması 
gerekmektedir. Özellikle spor müsabakaları 
gibi gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimini 
amaçlayan etkinliklerde onlara bedensel ve 
zihinsel olarak zarar veren alkol tanıtımının 
yapılması tam bir tezat oluşturmaktadır.”  

Avrupa Alkol Politikaları Birliği, Uluslararası Otomobil Federasyonu 
Başkanı Jean Todt’a mektup göndererek Formula 1’deki alkol 

sponsorluklarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 

GELEBİLİR
ALKOL YASAĞI

FORMULA 1’E 

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ HAKKINDA:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 5 Mart 1920 tarihinde merkezi 
İstanbul’da olmak üzere “Hilâl-i Ahdar” adıyla kurulmuş bir 
sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklarla mücadelede 
Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke yapmak vizyonuyla çalışan 

Yeşilay, çalışmalarında insan onurunu ve saygınlığını 
temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden 

zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli 
ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel 

metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu 
madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla 
mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici 
çalışmalar yapan bir halk sağlığı kuruluşudur. 
Yeşilay’ın Türkiye genelinde 40 şubesi ve 100 

temsilciliği bulunmaktadır. Toplumu 
bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek 

için yaptığı çalışmalar nedeniyle Yeşilay, 1934 
yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” 

arasında yer almaktadır.

YEŞİLAY:
• Birleşmiş Milletler (BM)  Ekonomik Sosyal Konsey 

(ECOSOC )’de Özel Danışmanlık Statüsüne sahiptir. 
• Avrupa Alkol Politikaları Birliği (EUROCARE) üyesidir. 
• Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Mükemmeliyette 

Kararlılık” belgesine sahiptir.

YEŞİLAY GENEL BAŞKANI 
PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN: 
“SPORLA ALKOL YAN YANA 
GETİRİLMEMELİDİR.”

“FORMULA 1’DEKİ ALKOL 
SPONSORLUKLARI, BİRÇOK RESMİ 
KURUM İLE ÇELİŞİYOR GİBİ 
GÖRÜNÜYOR. BU SPONSORLUKLAR 
AB DİREKTİFLERİNE UYMUYOR.”
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hakkına sahip olma avantajlarından yararlanmak için erken 
rezervasyon yaptırmayı tercih ediyor. Üstelik ön kayıt 
yaptıran  tatilciler ekstra 50 TL indirimden de yararlanabiliyor.

ERKEN REZERVASYONA ALIŞTIK
Bundan altı yıl önce “erken rezervasyon” 

kavramıyla tanışan Türk insanının 
uygulamayı kısa sürede benimsediğini 

belirten Tatil.com Genel Müdürü Levent 
Çardaklı, “Bu sezon erken rezervasyon 
başlangıç tarihini 24 Kasım olarak 
belirledik. Erken rezervasyon ön 

talep sayfamıza ilk 48 saat içerisinde 
1900’den fazla kişi iletişim bilgilerini 

bıraktı. Tatilciler şimdiden Tatil.com’u 
arayıp 2015 erken rezervasyonlarının hangi 

otellerde başladığını soruyor.” dedi. 
2015 yaz sezonunun hareketli geçeceğini hatırlatan 

Çardaklı, erken rezervasyonun önemini şu şekilde açıkladı: 
“Okulların kapanış dönemi, genel seçim ve Ramazan ayı 
nedeniyle 15 Temmuz - 12 Eylül tarihleri arasında tatil 
beldelerinde ve taleplerde bir yığılma yaşanacağını ön 
görüyoruz. Özellikle bu tarihlerde yer sıkıntısı bulma telaşı 

/TURİZM

Turizm sektörü, gelecek yıl yapacakları tatilleri en 
ekonomik şekilde planlamak isteyen tatilciler için 
2015 erken rezervasyon dönemini, henüz 2014 
bitmeden başlattı bile. Tatil.com’un 

ön talep sayfasına ilk 48 saatte 1900 
kişi başvurdu. 2015 yılında geçen yıla 
göre yüzde 40 artışın beklendiği 
erken rezervasyon döneminden 
yararlanarak yaz tatilini şimdiden 
planlamak isteyenler, yüzde 50’ye 
varan indirimlerle rezervasyon 
yapabilecek.
MetGlobal bünyesinde faaliyet 
gösteren tur operatörü Tatil.com, 
internet sitesinde “2015 erken 
rezervasyonda size özel fırsat!” başlığıyla 
erken rezervasyon fırsatından yararlanmak 
isteyen tatilcilerin e-posta adreslerini ve 
telefon numaralarını alarak erken rezervasyondan ve 
ekstra indirimlerden faydalanmalarını sağlıyor. Tatilciler 
erken rezervasyon ile yüzde 50’ye varan indirimlerden 
yararlanma, istediği otelde yer sıkıntısı yaşamadan kalma 
ve tatile gitmeden 72 saat öncesinde koşulsuz iptal etme 

2015 yılında yüzde 40 artışın beklendiği erken 
rezervasyon döneminden yararlanmak isteyenler, 

yüzde 50’ye varan indirimlerle rezervasyon 
yapabilecek.

ERKEN REZERVASYON DÖNEMİ 

BAŞLADI!

yaşamadan, yüksek fiyatlar ile karşı karşıya kalmadan, tüm 
yıl beklediğimiz o keyifli ve huzurlu tatili gönül rahatlığıyla 
geçirebilmek için erkenden rezervasyon seçeneklerini 
şimdiden değerlendirip harekete geçmeliyiz.” 
Ayrıca bu yıl Tatil.com’un toplam yurt içi 
otel satışlarının yüzde 35’inin erken 
rezervasyondan oluştuğunu belirten 
Tatil.com Genel Müdürü Levent 
Çardaklı, 2015 yılında yurt içi otel 
satışlarının yüzde 50’sinin erken 
rezervasyon döneminde yapılmasını 
hedeflediklerini söyledi.

2014’ÜN ROTALARI: ALANYA, 
BODRUM VE KEMER
Tatil.com’un arama trendleri ve arama 
hacimleri doğrultusunda hazırlanan 
araştırma, bu yıl Tatil.com’u tercih eden tatilcilerin 
yurt içinde en çok Alanya, Bodrum ve Kemer’i incelediğini 
gösteriyor. Elde edilen istatistiklere göre en çok arama 
hacmi ise, İstanbul ve Ankara’dan gelmiş durumda.
Tatilcilerin yıl boyunca araştırdığı bölgeler doğrultusunda 
her ilden kendilerine  gelen verileri derleyen ve tatilcilerin 

Türkiye çapında arama tercihlerini gösteren bir harita 
oluşturan Tatil.com’un verilerine göre, bu yıl tatil lokasyonu 
olarak en çok Alanya arandı. Her mevsim kültürel etkinliklere 

ve çeşitli festivallere ev sahipliği yapan Alanya, 
fiyat aralığı geniş ve her bütçeye uygun farklı 

tatil alternatifleri sunması nedeniyle 
haritada ön plana çıkan en popüler tatil 

destinasyonlarından biri olarak listelendi. 
Alanya, Marmara Bölgesi’yle birlikte en 
çok Doğu Anadolu, Orta Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 
arama hacmi aldı.  

GÜNEYDOĞU KEMER’İ ARADI
Gece hayatı ve plajlarıyla en sevilen tatil 

yörelerinden Bodrum ise, ağırlıklı olarak 
Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgesinden 

arama hacmi aldı. En çok Güneydoğu Anadolu 
bölgesinden arama hacmi alan Kemer de, hem doğal 
zenginliklere hem de eğlence seçeneklerine sahip, yeşili ve 
maviyi bir arada bulunduran çevresindeki büyük illere hâkim 
konumu nedeniyle, bu yıl tatilciler tarafından en çok araştırılan 
destinasyonlardan biri oldu.

2014’TE TATİL 
LOKASYONU OLARAK 
EN ÇOK, HER MEVSİM 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE VE 
ÇEŞİTLİ FESTİVALLERE EV 

SAHİPLİĞİ YAPAN 
ALANYA ARANDI. 

“ERKEN 
REZERVASYON                

ÖN TALEP SAYFAMIZA 
İLK 48 SAAT İÇERİSİNDE 

1900’DEN FAZLA                     
KİŞİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ 

BIRAKTI.”



Bunun yerine çoğu yasal olmayan, küçük çaplı eylem-
cikler yapılmaktadır ki, Kızılay’da Güven Park, Sıhhiye’de 
Abdi İpekçi Parkı, Sakarya Caddesi bunların 
başında gelmektedir. Son toplumsal olay-
larda Tunalı Caddesi/Kuğulu Park’ın da 
adı çıkmıştır.
Esasında Cumhuriyet’in eylem 
meydanı Ulus Meydanı’dır. Ne 
var ki Ulus’un zamanla çap-
tan düşmesi, şehir canlılığının 
Kızılay’a kayması neticesinde 
burada da eylem yapılmaz 
olmuştur.

MARJİNAL GRUPLAR YÜKSEL’DE
Kızılay’daki eylem mekanlarını 
hemencecik atlamayalım, Yüksel 
Caddesi’ni de unutmadan söyleyelim ki, 
özellikle marjinal guruplar, öğrenci ağırlıklı 
olmak üzere gençlik hareketleri daha çok Yüksel 
Caddesi, Sakarya çevresinde eylemin tadını çıkarmaktadır. 
Sakarya Caddesinde ve Yüksel Caddesi’nde muhafazakâr 
kesimin eylem yaptığı vaki değildir. Güven Park’ta az da 

olsa yapmışlar, ağırlıklı olarak Abdi İpekçi Parkı’nı tercih 
etmişlerdir. Sol kesim ise Yükselci ve Sakaryacı’dır; gerçi 

nereyi bulursak orada eylem yaparız hesabı 
yerine göre Dikmen sokakları, Batıkent 

caddeleri bile sola eylem mekânı 
olmuştur lakin bunlar izinsiz ve istis-

nai eylem kalkışmalarıdır. Çiçekten 
harman olmaz hesabı sokaktan 
meydan olmaz…

İLK SIRADA TANDOĞAN İKİNCİ 
SIRADA KIZILAY
Toparlamak gerekirse, son çey-

rek yüzyılda ilk sırayı Tandoğan 
meydanı, ikinci sırayı Kızılay 

meydanı çekmektedir. Üçüncü 
sıradakiler ise az önce arz ettiğim 

“park” ve “bahçe”lerden ibarettir.
E, ister Tandoğan’da olsun, İster Kızılay’da 

olsun, Sıhhiye de Kızılay’a dâhildir diyelim, Abdi 
İepkçi’yi de kuşatsın hadi, bu eylemlerin Gar’ı ve trenleri 
etkileyen bir tarafı vardır. Eylem yüzünden YHT bileti 
yanan, trene yetişemeyenlere sormalı o tarafını…

Hani, “Pınara gel ki görem/El uzat bir gül verem” 
türküsünden mülhem Ankara’nın eylem mekânlarıyla 
ilgili bir yazı yazacağız da her eyleme de gül veril-
mez ki birader, eylem var, eylem var, kimisi bağırır 

çağırır, kimisi yakıp yıkar, kimisi döker saçar, bireyseli var, 
kitleseli var, iyisi mi biz konuyu Yenişehir pazarı af eder-
siniz Çarşamba pazarı gibi dağıtmadan, çeyrek yüzyıllık 
tecrübemizle Ankara’da nerelerde eylem yapılır, nerelerde 
yapılıyor kısaca bir göz atalım.
Eylemin miting bahsinde Tandoğan meydanının tecrübe-
sinin eline kimse su dökemez zira Ankara’da miting yapan 
ne kadar ne kadar siyasi parti varsa, eylemcilerinin miting 
bahsinde yolu en sık Tandoğan meydanından geçmiştir 
diyebiliriz. Dağılım saatlerinde eli partisine göre bayraklı, 
partinin görüşüne göre Türk bayraklı eylemcilerin Tandoğan 
meydanından dört bir yana dağılışları “dört eğilim” bah-
sinde ayrıca dikkate değer bir durumdur. Öyle ya Tandoğan 
Meydanı bir kavşak meydandır; eh Kızılay meydanı da 
kavşak meydandır lakin Tandoğan kadar “yasal” eylemde 
namı yoktur.
Namı yoktur diyerek haksızlık etmeyelim, bir defa Kızılay 
meydanı devletin hemen yanı başındaki meydandır, 
Sadaret ordadır, Bakanlıklar ordadır, Erkan-ı Harbiye 
Umum Reisliği Ordadır, TBMM’nin yanı başıdır. Üstelik şehir 
hayatı ve trafiği merkezden akşam sabah farklı yönlere 
olsa da ağırlıklı olarak oradan akmaktadır, bundandır ki, 
Kızılay da eylem istisnai izinler dışında yakın zamanda 
yapılmamaktadır. Yapıldığı zamanlar elbette vardır, ne var 
ki, bu eylemlerin/mitinglerin doğru yapıldığında azameti 
yanlış yapıldığında tahribatı, civcivliliği Tandoğan’ı fersah 
fersah geride bırakmaktadır.

[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Kızılay’da çoğu yasal olmayan, küçük çaplı eylemcikler yapılmaktadır ki, 
Güven Park, Sıhhiye’de Abdi İpekçi Parkı, Sakarya Caddesi bu yerlerin 

başında gelmektedir.

EYLEME GEL Kİ GÖREM

/ŞEHİR MEKTUPLARI

CUMHURIYET’İN 
EYLEM MEYDANI ULUS 

MEYDANI’DIR. NE VAR Kİ 
ULUS’UN ZAMANLA ÇAPTAN 
DÜŞMESİ, ŞEHİR CANLILIĞININ 

KIZILAY’A KAYMASI 
NETİCESİNDE BURADA DA 

EYLEM YAPILMAZ 
OLMUŞTUR.
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[ MİRAY BAYSAL ]

Medya çeşitliliği ve medya araçlarına kolay ulaşım, ün-
lülerin hayatlarının hemen her anının takibini de ko-
laylaştırıyor. Yeni başladıkları film-dizi, yeni şarkıları-

klipleri, tatil yaptıkları yerler, konserler vs ünlüler her anlarını 
hayranları ile paylaşıyor. Tabi onlarla ilgili her haber sevindirici 
de olmuyor. Bazen ‘3. safya’ haberlerini anımsatan, üzücü haber-
lerle de gündeme geliyor ünlüler… Trafik kazaları ise onlarla il-
gili belki de alınan en beklenmedik haberler arasında yer alıyor. 
Son dönemlerde sevenlerini üzen trafik kazaları ile gündeme ge-
len ünlülerimizi, ‘geçmiş olsun, tekrarı yaşanmasın’ dileklerimiz-
le ayrıca trafik kurallarının hayati önem taşıdığı hatırlatmamızla 
birlikte hatırlatmak istedik… 
İşte son dönemlerde geçirdikleri kazalarla sevenlerini üzen o ünlüler: 

TRAFİK KAZASI GEÇİREN ÜNLÜ SAYISI SON GÜNLERDE OLDUKÇA ARTTI. KİMİ 
MOTOSİKLETİ, KİMİ ÖZEL ARACI KİMİ DE MİNİBÜSÜYLE KAZA YAPIYOR.

ÜNLÜLERİN 
ÜZÜCÜ KAZA HABERLERİ

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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TAMER KARADAĞLI
MOTOSİKLET KAZASINDA SAĞ EL BİLEĞİ KIRILDI
Motosiklet tutkunu Tamer Karadağlı, otuz motosikletli 
arkadaşıyla birlikte bir iş adamını ziyaret için İznik’e gitti. 
Dönüş sırasında kaza geçiren Karadağlı için olay yerine 
hava ambulansı getirtildi. Sağ kolundan yaralanan ünlü 
sanatçının sağ el bileği kırıldı. Bakırköy’deki İstanbul 
Yeşilköy Özel Hastanesi’ne kaldırılan Karadağlı, başarılı 
bir ameliyattan sonra kendine geldi.
Motosiklet kullananlar için en önemli şeyin eğitim ve 
güvenlik olduğunu daha öncelerde de dile getiren Tamer 
Karadağlı’nın bu sebeple ABD’den 6 bin TL değerinde bir 
kask getirttiği söyleniyor.
Kaza tarihi: Ekim 2014

TUĞBA ÖZERK
AYAĞI KIRILDI, AMELİYATA ALINDI
Konser vermek için Ankara’ya 
giden Tuğba Özerk, arkadaşının 
kullandığı araçta gece saat 02.00 
sularında bir kaza geçirdi. Kazaya 
yağmur nedeniyle kayganlaşan 
yolda, sürücünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybetmesi neden 
oldu. Kaza sonrası hemen 
hastaneye kaldırılan Özerk’in 
ayağının altı kemiğinin birden 
kırıldığı tespit edildi. 
Ameliyatın ardından sağlık 
durumunun iyi olduğu söylenen 
ünlü sanatçı Tuğba Özerk, 
“Ölümden döndüm, büyük bir 
korku yaşadım ama şimdi iyiyim. 
Konserlerime ara vermeyeceğim. 
Oturarak da olsa sahneye çıkmaya 
devam edeceğim.” diyerek 
mesleğinde ne kadar profesyonel 
davrandığını gösterdi bize. 
Kaza tarihi: Kasım 2014
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HALUK LEVENT
MİNİBÜSÜ TARLAYA UÇTU
Rock müzik şarkıcısı Haluk 
Levent Yalova’dayken minibüste 
kazan geçiren ünlülerden… 
Şoförünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybetmesi 
sonucunda tarlaya uçan 
minibüsten Levent ve şoförü 
hafif yaralı olarak çıkartıldı. Yalova 
hastanesine kaldırılan yaralılar 
burada tedavi altına alındı. 
Ardından bir açıklama yapan 
Levent, “Ani frenle birden 
sarsıldık ve tarlaya uçtuk. Bu 
arada arabanın içinde çok 
savrulduğumuzdan dolayı 
sonrasında yerimden 
kalkamadım.” dedi. Kaza sonrası 
gözlem altına alınan ünlü 
sanatçının durumunda ciddi bir 
tehlike olmadığı söylendi.
Kaza tarihi: Eylül 2014

BENGÜ
KORUMASI HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü sanatçılarımızın başına gelen 
kazalar her zaman bu kadar ufak 
hasarlarla sonuçlanmıyor. Ölümlü 
kazalardan birini yaşayan 
sanatçılarımızdan biri de Bengü. 
Ankara’ya konser için giden Bengü 
ve ekibi İstanbul Tem Otoyolu 
Çamlıca gişelerine yakın bir yerde 
özel minibüsleri ile kaza yaptı. 
Ünlü sanatçı Bengü ve şoförünün 
yaralı olarak kurtulduğu kazada ne 
yazık ki koruması hayatını 
kaybetti. 
Kaza tarihi: Haziran 2012
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NECATİ ŞAŞMAZ 
DİZİ SETİNDE ÇENESİ KIRILDI
Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 
Polat Alemdar karakteriyle 
tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, 
dizi setinde trafik kazası 
geçirenlerden. Geçtiğimiz ay 
çekim sırasında kendi kullandığı 
araç kontrolden çıkan Şaşmaz, 
kaza yaparak yaralandı. 
Göztepe’de bulunan özel bir 
hastaneye kaldırılarak tedavi 
edilen Necati Şaşmaz’ın 
çenesinde kırık olduğu tespit 
edildi. Bunun için acil ameliyata 
alınan oyuncunun yapım şirketi 
kazayla ilgili bir açıklama yaptı. 
Buna göre gece saat 02.00’de 
236. bölümün çekimleri sırasında 
oyuncunun kullandığı aracın 
kontrolden çıkarak kaza yaptığı 
söylendi. Şaşmaz hava yastığı 
sayesinde kazayı sadece alt çene 
kırığıyla atlattı.
Kaza tarihi: Kasım 2014

AHU TUĞBA
KAZA SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yılların eskitemediği sanatçı Ahu Tuğba geçtiğimiz 
temmuz ayında Gündoğan’da trafik kazası geçirdi. İçinde 
bulundukları araca arkadan başka bir araç çarptı. Araçta 
ufak maddi hasar meydana geldi. Ama ünlü sanatçı kaza 
sonrası sinir krizi geçirerek gazeteciler gelmeden oradan 
ayrılmayacağını söyledi.
Ambulans geldikten sonra sakinleştirici yapılan sanatçının 
bu hali herkes üzerinde şaşkınlık yarattı. Gazetecilerin 
gelmesinin ardından olay yerinden ayrılan sanatçının 
böyle üzücü bir olayı şova dönüştürmesi tepki topladı.
Kaza tarihi: Temmuz 2014
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UZUN YOL ŞOFÖRLERİNİN GENEL OLARAK 
YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI:
• Halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk
• Dalgınlık, zihinsel bulanıklık
• Baş ağrısı
• Mide-sindirim problemleri
• Bel-boyun-sırt ağrıları
• Obezite
• El ayak uyuşmaları
• Stres ve anksiyete
• Kalp-damar hastalıkları
• Diyabet
• Eklem hastalıkları
• Gut hastalıkları   
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sabahları küçük egzersiz hareketleriyle kaslarını esnetip, 
2-4 saatte bir mola vererek, yürüyüş ve açma-germe 
hareketleriyle kaslarının kasılmasını önleyebilirler. Ve yine 
genel bir kural olarak aşırı yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak 
durarak bunların yerine daha hafif ve besin değeri yüksek 
gıdaları tercih edebilirler.” diyor.

KIRMIZI ET VE KEBAP TERCİH EDİYORLAR
Son derece yorucu ve zor bir mesleği olan bu şoförlerin 
sağlıklı yaşam ile ilgili kolaylıkla uygulayabileceği bilgilere 
ihtiyacı olduğunu da dile getiren Diyetisyen Aslı Özatan 
Çopur, bunun trafikteki emniyetli sürüş için de son derece 
önemli olduğunu ifade ediyor. Yapılan araştırmalara göre 
bu kişilerin yüzde 60’ı günde tek öğün yerken, yüzde 30’u 
da iki öğünle besleniyor. Kırmızı et, kebap türü genel tercih 
olurken sebzeli ev yemeği tercih edenler azınlıkta. Kahvaltı 
gibi hafif yemek türü yiyenlerin oranı ise neredeyse yok 
denecek kadar az. Çopur’a göre beslenmede dikkat 
edecek ana kurallar şöyle: “Şoförler, kan şekerlerini 
dengede tutmak için üç ana ve de üç ara öğünü mutlaka 
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Yapılan araştırmalar uzun yol sürücülerinin neredeyse 
yüzde 70’inin fazla kilolu olduğunu gösteriyor. Çok 
uzun zaman direksiyon başında yol alırken sürekli 
öğün atlayan, aşırı şeker ve yağ tüketen, spor 

yapmaya fırsat bulamayan sürücülerin yanlış beslendiği bir 
gerçek. İşte bu durum birçok hastalığa davetiye çıkardığı 
gibi trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. 
Hareketsizlik nedeniyle sık sık kramp ve boyun-
bel tutulması gibi sorunlar yaşayan uzun yol şoförleri, 
vücutlarına hâkim olmakta güçlük çektikleri için kazalar 
artıyor. Öte yandan yanlış beslenme sonucunda kan 
şekerlerinin ani düşüşü, uyku hali ve ağır yiyecekler 
tüketilmesinden kaynaklı hazımsızlık gibi sorunlar da 
trafikte dikkat dağınıklığı ve risk olasılığını yükseltiyor.
Uzun yol şoförlerinin neredeyse yarısı, bir ayda 10 bin 
km’nin üzerinde yol yapıyor ve kırmızı et ağırlıklı besleniyor. 
Bu sürücülerin dengeli beslenme ve basit kültürfizik 
hareketleriyle yaşamlarını daha kaliteli hale getirebileceklerini 
söyleyen Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi Diyet Kliniği 
Diyetisyeni Aslı Cemile Özatan Çopur, “Şoförler ilk iş olarak 

tüketmeliler. Bir de yemeklerini dört temel besin grubuyla 
zenginleştirmeliler. Bunlar tahıl-ekmek, et-yumurta-
kuru baklagiller, süt ve sebze-meye grupları… Tabi bunları 
yaparken günde en az 2 litre sıvı (çay, kahve, asitli içecekler 
ve bitki çayı) almaları önemli. Tuz ve şeker 
tüketimini azaltarak asitli içecekler yerine 
günde 1 ya da 2 şişe soda içmeliler. 
Kızartmalar, hamur işleri ve tatlılardan 
uzak durarak, can sıkıntısı atıştırması 
olarak bilinen çekirdek, abur cubur gibi 
yiyecekler yerine kuru ve taze meyve 
sebze tüketmeleri gerekiyor.”
Diyetisyen Aslı Özatan Çopur’a göre 
ekmek seçiminin tahıllı gruptan yapılması 
önemli. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin 
dağınıklık ve uyku halini beraberinde 
getirerek, kaza riskini daha çok arttırdığını 
dile getiren Çopur, şoförlerin B12, D, ferittin, 
çinko, magnezyum, kalsiyum gibi değerlerini 
de sık kontrol ettirmelerini tavsiye ediyor. 

Çok uzun zaman direksiyon başında yol alırken sürekli öğün atlayan, aşırı şeker 
ve yağ tüketen, spor yapmaya fırsat bulamayan sürücüler, birçok hastalığa 

davetiye çıkarıp, trafik güvenliğini tehlikeye atıyor.

DOĞRU BESLENEMİYOR
ŞOFÖRLER

YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE 
ŞOFÖRLERİN YÜZDE 60’I GÜNDE TEK 
ÖĞÜN YERKEN, YÜZDE 30’U DA İKİ 
ÖĞÜNLE BESLENİYOR.  

ŞOFÖRLER İÇİN BİR GÜNLÜK ÖRNEK MENÜ:

SABAH: 
• 1-2 dilim beyaz peynir (yarım yağlı)
• Gün aşırı 1 yumurta
• Bol çiğ sebze (tuzsuz)
• 5-6 zeytin
• 2-3 kesme şeker büyüklüğünde petekli bal veya 2-3 tatlı kaşığı süzme bal
• 2-3 ince dilim tahıllı ekmek

KUŞLUK: 
• 1 porsiyon meyve 
• 4-5 tane ceviz içi
• Bitki çayı

ÖĞLE:  
• 1 kase çorba
• 4-5 köfte kadar et veya bir porsiyon kuru baklagiller yemeği
• Salata
• 1 kase yoğurt
• 2-3 dilim tahıl ekmeği veya 4-5 kaşık bulgur pilavı-makarna

İKİNDİ: 
• 1 porsiyon meyve
• 1 su bardağı süt veya yoğurt
• 2-3 tane galeta veya 4-5 tane tuzlu bisküvi

AKŞAM: 
• 1 kase çorba
• 6-8 kaşık sebze yemeği (az yağlı)
• Salata
• 1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran
• 2-3 dilim tahıl ekmeği

GECE:  
• 2 porsiyon meyve 
• İstediği kadar tuzsuz leblebi

Diyetisyen Aslı Özatan Çopur

[ MİRAY BAYSAL ]
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Türkiye’de ve dünyada geçmişte başarı öyküleri daha çok sanayiye dönük 
sektörlerden çıkardı. Ancak bilişim çağı ile birlikte başarı öyküleri yaratan 

sektörler de değişmeye başladı.

İNTERNETTEN 
ÇEYREK MİLYON DOLARLIK

HOLDİNG YARATTI

/HABER /HABER[ NİL DEMİRCİLER ]
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Bilişim, son yılların en hızlı değişen ve gelişen 
sektörü… Google, Facebook, Microsoft sektörün 
fark yaratan markaları… Bilişim konusunda öne 
çıkan, Skype, Viber gibi şirketlerin başarısında rol 

alan isimlerden biri de Gökhan Duyarlar. Profesyonel 
yöneticiliğin ardandan GD Holding’i kuran Duyarlar, 
bugün çeyrek milyon dolarlık bir büyüklüğü yöneten bir 
işadamı… 
Türkiye’de ve dünyada geçmişte başarı öyküleri daha 
çok sanayiye dönük sektörlerden çıkardı. Ancak bilişim 
çağı ile birlikte başarı öyküleri yaratan sektörler de 
değişmeye başladı. Kolay mı dünyanın en büyük marka 
değerine sahip firması Coca-Cola bile birinciliğini 
Microsoft’a ardından da Facebook’a kaptırmıştı. Bu 
başarı öyküleri sadece yabancı firmalarla da sınırlı 
kalmıyor. Türkiye’den de bilişim alanında başarı öyküleri 
çıkıyor. Bunlardan biri de GD Holding’in kurucusu Gökhan 
Duyarlar’ın öyküsü…
1974 doğumlu olan Gökhan Duyarlar, 
kurduğu holding bünyesinde internet 
üzerinden hizmet veren sekiz şirketi 
ile birlikte, Skype, Viber başta 
olmak üzere dünyaca tanınan 
bilişim projelerine çözüm ortaklığı 
ile fark yaratıyor. Türkiye’deki 
işlerinin yanı sıra yurtdışında da 
birçok uluslararası yatırımı ve 
ortaklığı olan Duyarlar, şu anda 
200 kişinin istihdam edildiği, 
çeyrek milyon dolarlık cirolu bir 
grubu yönetiyor.  
GD Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Gökhan Duyarlar, 2015 yılında çalınma 
riski nedeniyle gizlilik gerektiren uluslararası 
bir iki projelerinin daha hayata geçmesiyle birlikte 
GD Holding’in cirosunun yarım milyon dolara çıkacağını 
söylüyor.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA
Telekom, internet, bilişim, e-ticaret, insan kaynakları 
alanlarında faaliyet gösteren sekiz şirketi bulunan GD 
Holding’in, GD Bilişim Yatırım A.Ş adı altında birçok yeni 
internet, bilişim, e-ticaret girişim yatırımları bulunuyor. 
‘Çek Sat’ projesi, ‘Saha Satış’ projesi gibi birçok projenin 
önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi için çalışmalar 
yürütülüyor.
Önümüzdeki günlerde ‘Saha Satış’ projesinin lansmanını 
yapmaya hazırlandıklarını belirten Duyarlar, sistemi şöyle 
özetliyor: “Araç takip sistemlerinin mobil halini hayata 
geçireceğiz. Bu sistem ile saha satışında çalışanların 
takibini gerçekleştirmek mümkün olacak. Bu sistemi 
bayilik sistemi olan su servisi, ilaç firmaları, lojistik 
firmaları gibi şirketlerin kullanabilecek. Beş kişiye kadar 
bu sistem ayda 10 TL’lik bir ücretle kullanılabilecek.” 

ve ara kademe iş pozisyonlarında 200 bin KOBİ’ye hizmet 
veren Eleman.net’i kurarak yatırımlarına devam etti.

200 BİN KOBİ’YE HİZMET
2005 yılında kurduğu Eleman.net ile 200 bin KOBİ’ye 
eleman bulma konusunda hizmet verdiklerini belirten 
Duyarlar, “Her gün 150-200 civarında KOBİ sisteme dâhil 
olurken, 2 bin civarında da yeni CV sistemimize dâhil 
oluyor. Aylık 20 bin iş ilanı yayınlayıp 10 bin kişiye iş 
buluyoruz. Aylık 5 milyon tekil ziyaretçi ile KOBİ dostu ve 
mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda sektörde lider 
konumdayız.” diyor. 
Serieleman.net ise, Türkiye’nin iş ilanlarını internet 
üzerinde sarı sayfalar modeline oturtan ve Türkiye’nin 
yeni nesil sarı sayfalar iş ilanları portalı olarak hizmet 
veriyor. Türkiye’deki tüm KOBİ’lere hizmet veren TRCRM 
şirketi ise, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve e-ticaret 
modülerini bir arada sunan bir iş sistemi. Beş farklı 
e-ticaret şablonu ile bir gün içinde kurulabilen sistem 
ile aylık 19 TL bedelle isteyen herkes internet üzerinden 
kendi işini kurma fırsatını elde ediyor. Örneğin yaptığınız 
el işlerini bu şablon ile hazırlayacağınız internet sitesi 
üzerinden kolayca satmanız mümkün.

İŞ KURACAKKEN PROFESYONEL OLDU
İş dünyasına girerken ilk önce işsizlik problemi ile 
karşılaşan Gökhan Duyarlar, tam kendi işini kuracakken 
iş bulan gençlerden biri. 1999 yılında Kıbrıs’taki Yakın 

Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Duyarlar, üç ay 

iş arayıp bulamadıktan sonra mahalle 
arasında DVD dükkânı açmak üzere 

çalışmalar başlamış, tam DVD dükkânı 
açmak üzere dükkân kontratı 
imzalayacakken HP’den sistem 
mühendisi pozisyonuna çağrılmış. 
Yaklaşık 8 ay sonra da Alcatel 
tarafından genç mezun yetenek 
avcıları tarafından genç yetenek 

olarak seçilmiş. Böylece Almanya, 
Fransa, Belçika ve ABD’de çok sayıda 

projede görevler alma süreci başlamış.
28 yaşında direktör olan Duyarlar, Sabancı 

Telekom’da teknolojiden sorumlu müdür 
olarak çalıştı, 30 yaşına geldiğinde de Telcotürk’te 

genel müdür oldu. Süperonline’da teknolojiden sorumlu 
genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Duyarlar için 
artık bilişim sektörü yaratıcılığını konuşturabileceği bir 
mecra haline gelmiş…

DÜNYACA BİLİNEN MARKA YARATTI
2008 yılında, telekom alanında edindiği tecrübeler 
sonrasında telekom sektöründe yatırım yaptı ve 
uluslararası telekom, ses hizmetleri ve roaming pazarında 
50’nin üzerinde ülkede, 500’ün üzerinde uluslararası 
ara bağlantısı bulunan Global Teknoloji A.Ş’yi kurdu. 
Uluslararası ses ve roaming taşıyıcısı Global Teknoloji ile 
dünyanın en bilinen operatörleri arasına girmeyi başardı.
İş güvenliği sektöründe Radiks İş Güveliği AŞ’yi kuran ve 
Pro-Safe markasını yaratan Duyarlar, başta Çin ve Tayvan 
olmak üzere iş güvenline yönelik kişisel koruyucular 
üretmeye başladı ve kısa bir süre içindeki yatırım ve 
başarıları ile sektörde dikkat çekti.
Bilişim, internet ve e-ticaret alanlarında birçok yatırımı olan 
GD Holding bünyesinde, Piko Danışmanlık A.Ş, mavi yaka 

Küreselleşme ile birlikte gelişen yazılım ve internet 
teknolojilerinin iş dünyasında büyük değişimlere 
sebep olduğuna dikkat çeken Duyarlar, “Bu değişime 
ayak uydurabilen ve bu değişimden en iyi şekilde 
faydalanan firmalar kendi sektörlerindeki ilk sıralara 
yerleşmiş durumdalar. TRCRM, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin bu gelişmelerden en iyi ve en kolay şekilde 
faydalanmasını sağlayacak bir e-ticaret ve e-iş çözümü.  
Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve uluslararası 
pazarlarda kullanılan başarılı bir e-iş çözümü olarak 
dikkat çekiyor.” diyor.
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DERSHANE İNTERNETTE
GD Holding bünyesinde yer alan DersVerir.com, özel 
ders almak isteyenler ile özel ders vermek isteyenleri bir 
araya getiren bir internet girişimi. Özel ders konusunda 
her alanda uzman eğitimciler tarafından ve özel ders 
almak isteyenler tarafından kullanılıyor. Dershanelerin 
kapatılmasının ardından kurulan bu sistem Türkiye’nin 
en büyük öğretmen-öğrenci portali olma iddiasıyla beş 
bin öğretmeni Türkiye genelindeki öğrencilerle 
buluşturuyor. Öğretmenler aylık 50 TL aidat vererek bu 
platform üzerinden kendilerine öğrenci bulabiliyor. 

YABANCI ORTAKLIK TEKLİFLERİ ALIYOR
Türkiye’de ve uluslararası arenada yaptığı işler ile bilinen 
Duyarlar, yabancı şirketlerden ortaklık teklifleri alıyor. 
Şu anda kendilerinin yatırım yapan bir şirket olduklarını, 
önümüzdeki dönemde ses getirecek birçok projeyi 
hayata geçireceklerini belirten Duyarlar, “Şu noktada 
şirketimizin yabancı bir ortaklığa ihtiyacı yok. Son 
noktaya gelen birçok projemiz var. Onların hayata 
geçirilmesi en büyük önceliğimiz. İlerleyen yıllarda gelen 
teklifleri değerlendirip yabancı ortaklığa sıcak 
bakabiliriz.” diyor.

“AYLIK 20 BİN İŞ İLANI YAYINLAYIP 10 BİN KİŞİYE İŞ BULUYORUZ. AYLIK 5 MİLYON 
TEKİL ZİYARETÇİ İLE KOBİ DOSTU VE MAVİ YAKA VE ARA KADEME POZİSYONLARDA 

SEKTÖRDE LİDER KONUMDAYIZ.”

GÖKHAN 
DUYARLAR, İNTERNET 

ÜZERİNDEN HİZMET VEREN 
SEKİZ ŞİRKETİ İLE BİRLİKTE, 

SKYPE, VİBER BAŞTA OLMAK 
ÜZERE DÜNYACA TANINAN 

BİLİŞİM PROJELERİNE 
ÇÖZÜM ORTAKLIĞI 

YAPIYOR.

/HABER
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Hayatımızın birçok döneminde çocuklarımızla seyahat etmek zorunda kalıyoruz.         
Kimi zaman büyüklerin bile sıkıldığı yolculuklarda çocukların sorun çıkarması seyahatin 

kâbusa dönüşmesine neden olabiliyor. 

ÇOCUKLARLA SEYAHATİ
KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN!

/YAŞAM /YAŞAM[ NİL DEMİRCİLER ]

Anne-babalar çocuklarının huzurunun ve rahatının 
kaçmaması için kimi zaman küçük çocuklarıyla 
seyahat etmekten kaçınabiliyor. Hatta kimi zaman 
bu çekince uzun yıllar alabiliyor. Oysa çocuklarla da 

rahatça seyahat etmek mümkün…
Kimilerinin “Çocuklarla seyahat mümkün olur mu?” 
dediklerini duyuyoruz ama gerçekten de çocuklarla keyifli 
seyahat etmek mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken 
en önemli unsur çocukların yeme-içme, tuvalet, uyuma 
gibi temel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması oluyor. 
Ayrıca çocukları yol boyunca eğlendirecek ve kolay vakit 
geçirmelerini sağlayacak aktivitelerin oluşturulması da 
çocuklarla seyahati kolaylaştırıp keyifli kılıyor.
İşte çocuklarla keyifli seyahatin püf noktaları:

PROGRAMINIZ ESNEK OLSUN:
Çocuğunuzla seyahat ederken esnek bir seyahat programı 
organize edin. Çünkü çocuklar çok hareketli olduklarından, 
her şeyi keşfetmek isterler ve uzun süreler çocukların 
oturmalarını beklemek haksızlık olur. Çocuğunuz sık sık 
etrafta dolaşmak, koşmak isteyebilir. Uzun ve yorucu 
programlarda çocuğunuz ve siz yorulabilirsiniz. 

KENDİNE ÖZEL ÇANTA:
Çocuğunuzun birlikte yapacağınız yolculuktan keyif alması 
için kendi bireysel çantasını oluşturmasını isteyin. Böylece 
çocuğun kendi seçeceği şeyleri kendi çantasına koymasına 
izin vererek onun seyahatten kendi çapında zevk alacak hale 
gelmesini sağlayabilirsiniz. 

ARABASINI YANINIZA ALIN:
Seyahatiniz esnasından yanınıza ne olursa olsun çocuk 
arabasını alın. Tren gibi ulaşım araçlarında zaman zaman 
pusetinde oturmak ya da uyumak çocuğunuza iyi 
gelecektir. Küçük bebekler için de kangurusunu almak 
iyi olabilir. Ayrıca çocuğunuz zaman zaman kucağınızda 
olmak isteyecektir. Onu kucağınıza alıp okşamak ve 
kucağınızda uyutmak onun mutlu olmasını ve kendisini 
güvende hissetmesini sağlar.

OYUNCAK ÇANTASI HAZIRLAYIN:
Çocuğunuzun ilgisini çeken ve onu oyalayacak oyuncakların 
yer aldığı bir çanta hazırlayarak onun yolculuk boyunca 
keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Böylece yolculuk 
boyunca zamanın nasıl geçtiğini anlamadan gideceğiniz 
yere varabilirsiniz. 

OKUMA-BOYAMA KITABI ALIN:
Çocuğunuz okuma yazma biliyorsa, ilgisini çekecek birkaç 
kitap yanınıza almayı unutmayın. Ayrıca boyama kitapları, 
resim defterleri de alarak yolculuk boyunca resim yapmasını 
sağlayabilirsiniz. Çocuklar genellikle boyama yaparak vakit 
geçirmekten keyif alırlar. Bu da seyahati keyifli kılacak bir 
diğer etkinlik olabilir... 

İLK YARDIM ÇANTASI HAZIRLAYIN:
Uzun bir seyahate çıkmadan önce yanınıza acil durumlarda 
müdahale edebilmek için bir ilk yardım çantası almanız olası 
yaralanmalarda müdahale edebilmeniz açısından önemli. Bu 
çantada ishal, kabızlık, ateş düşürücü, böcek sokması, mide 
bulantısı için kullanılan ilaçlardan bulundurun.

ATIŞTIRMALIKLAR ALIN:
Yolculuğa çıkarken çocuğunuz uçun yiyecek çantası 
hazırlamayı ihmal etmeyin. Bu çantada bol su, çeşitli 
meyveler ve atıştırmalık olmalı. Yolculuk sırasında çocuklar 
çok sık acıkabilir ve susayabilir. Her zaman uçakta ya da 
otobüste servisin başlamasını sabırla beklemeyebilirler. 
Yanınıza alacağınız çubuk kraker ve balık kraker gibi 
atıştırmalıklar çocuğunuzu mutlu edecektir. 

RAHAT GİYSİLER GİYDİRİN:
Çocuğunuzla rahat, konforlu ve mutlu bir seyahat 
geçirebilmek için dikkat edeceğiniz bir diğer unsur da rahat 
giysiler giymesi olmalı. Yumuşak ve pamuklu giysilerle 
çocuğunuz terlemeden rahat bir seyahat geçirebilir. Arabayla 
seyahat ediyorsanız, arada bir çocuğun ayakkabısını 
çıkarmak da onu rahatlatacaktır. Ayrıca arada bir yerini 
değiştirerek de onun rahatlamasını sağlayabilirsiniz.
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Çocuklarla ya da yalnız seyahat etmek her durumda 
insanları yoran bir durum… Özellikle yoğun seyahatler, 
şehir hayatı ile birlikte koşuşturmacalı bir hal alan 
hayatımız bedenimizle birlikte ruhlarımızın yorulmasına 

neden oluyor. Çok sık seyahat eden kişiler seyahat ederken 
beden yorgunluğunun yanı sıra ruh yorgunluğu ile de karşı 
karşıya kalabiliyorlar. 
Özellikle de kış mevsimi ile depresiflik seviyesi artarken 
ruhu dinlendirip depresyondan nasıl korunursunuz? 
Psikolojik Danışman Bülent Gökmen seyahat ederken ruh 
yorgunluğu yaşamamak için şu önerilerde bulunuyor:

AYLIK PROGRAMINIZI BELİRLEYİN:
Uzun süreli seyahatler yapıyorsanız aylık programınızı 
bir takvimde işaretleyerek psikolojik olarak kendinizi 
seyahatlerinize ruhen hazırlayabilirsiniz. Aylık programın 
belirlenmesi ile birlikte, ayın kaç gününde nerelere 
gideceğinizi görerek seyahat stresinizi azaltabilirsiniz.

KEYİFLİ SAATLER YARATIN:
Seyahat esnasında kendinize işlerden uzaklaşabileceğiniz 
keyifli saatler yaratarak yolculukta ruh yorgunluğuna 
yakalanma ihtimalini azaltabilirsiniz. Çünkü seyahat 
esnasında yaratılacak keyifli vakitlerle, örneğin; yemek 
molası, kahve molası ya da film molası gibi küçük molalarla 
kendinize keyifli saatler yaratabilirsiniz. Böylece işlerden 
biraz da olsa uzaklaşarak ruhunuzu dinlendirme fırsatı 
yakalayabilirsiniz.

MÜZİK DINLEYIN:
Müzik ruhun gıdasıdır deyimi ruh 
yorgunluğunun müzikle giderilebileceğini 
bize öğütlüyor. Sevdiğiniz müzikleri 
seyahat boyunca dinleyerek hem keyifli 
vakit geçirip hem de stresinizden arınıp 
ruhunuzu dinlendirme fırsatını yakalamış 
olursunuz. Ancak dinleyeceğiniz müzikler 
sakin müziklerden oluşmalı. Ayrıca 
çevrenizdekileri rahatsız etmemek adına 
kısık sesle dinlemeniz öneriliyor. Özellikle de 
tren, uçak gibi toplu seyahatlerin yapıldığı ulaşım 
araçlarında çevrenizdeki seslerden de müzik dinleyerek 
kendinizi yalıtabilirsiniz.

Yoğun seyahat programları, insanların bedenlerinin yanı sıra ruhlarını da yoruyor. 
Uzmanlar beden yorgunluğunun kolay atlatılabildiğini ancak ruh yorgunluğunun 

etkilerinin daha zor ortadan kalktığını vurguluyor. 

SEYAHAT EDERKEN 
RUH YORGUNLUĞUNA DİKKAT!

KİTAP OKUYUN: 
Kitap okumak insanı okuduğu kitapla bütünleştirip farklı 
bir dünyaya götürmesi nedeniyle seyahatlerde zamanın su 
gibi akmasını sağlar. Yapılan seyahatten keyif alıp ruhunuzu 
dinlendirmeniz için de fırsat yaratan kitap okumak hem 
kültürel hem de ruh anlamında beslenmenize de olanak 
sağlar. Seyahatlerde kolay okunabilecek tarzda kitapları 
seçmeniz de öneriliyor.

HAYAL KURUN:
Hayal kurmanın insanın psikolojisine olumlu yansıdığı 
araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bir yerden başka bir 
yere seyahat ederken keyifli vakit geçirmenin bir diğer 
anahtarı da hayal kurmak oluyor. Seyahat esnasında hayaller 
kurarak mutlu olmanın yanı sıra ruh dünyanızı da beslemiş 
olarak gittiğiniz yere varabilirsiniz. Hayatta gerçekleştirmeyi 
istediğiniz şeyleri hayal ederek ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

YOLCULUK ANILARINI YAZIN:
Özelikle uzun yolculuklar sırasında seyahat anılarınızı kaleme 
alarak anılarınızı biriktirebilirsiniz. Bu yolla her yolculuk artık 
bir keyif haline gelir. Yolculuklar esnasında anı biriktirme 
düşüncesi de seyahati zorlu bir süreç olmaktan çıkarıp 
keyifli bir hal almasını sağlayacaktır.

/YAŞAM
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AVİZENİZ, ABAJURUNUZ YA DA DİĞER 
IŞIKLANDIRMA OBJELERİNİZ NE KADAR 
AKILLI? GELECEĞİN AYDINLATMA 
TEKNOLOJİLERİNİ MERAK EDİYORSANIZ, 
DOĞRU YERDESİNİZ…
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[ SELİN AKGÜN ]

Hemen hemen her sektörü etkisi altına alan inovasyon 
rüzgarı, aydınlatma teknolojilerine de farklı bir konsept 
katıyor. Dekoratif özellikleriyle öne çıkan ışıklandırma objeleri 
artık çok daha fonksiyonel. Akıllı telefonunuzla komuta 
edebileceğiniz avizeler, elinizin ısısıyla şarj olan el fenerleri 
ya da doğadan ilham alan çevre dostu ahşap aydınlatma 
grupları… Endüstriyel tasarımcılar, aydınlatma sistemlerine 
geleceğin ruhunu katıyor. Işığa ihtiyaç duyduğunuz her 
alanda kullanabileceğiniz, fütüristik tasarımıyla dikkat çeken 
ve sahip olduğu özelliklerle hedef kitlesine ihtiyaç duyduğu 
ışıktan çok daha fazlasını sunan aydınlatma gruplarına 
şimdiden hazırlıklı olun…

GELECEĞİ AYDINLATIYOR
IŞIĞIN RUHU

/GELECEĞİN TASARIMLARI/GELECEĞİN TASARIMLARI
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BİR AVİZEYLE YETİNMEK İSTEMEYENLERE…  
Paolo Manganaro’nun imzasını taşıyan Vialattea, evinde ya da 
ofisinde farklı bir konsept yaratmak isteyen kişiler için tasarlanmış. 
Genelde geniş bir salonu aydınlatmak için avize olarak aynı ürün 
grupları tercih edilir. İki avize alınır ve aralıklı bir şekilde monte edil-
ir. Peki ya birden fazla avize beğenmişseniz ne olacak? Klasik 
dekorasyon anlayışından sıkılan bireyler için aynı anda 4 farklı 
aydınlatma grubunu bir araya getirerek son derece modern bir 
ışıklandırma objesi tasarlayan Manganaro’nun Vialattea adlı 
tasarımına şimdiden son derece yoğun bir talep var.

BIRAKIN VÜCUT IŞIĞINIZ AYDINLATSIN 
Elektrik kesildiğinde ya da karanlık bir yerde olduğunuzda hayat 
kurtaran en önemli şeylerden biridir el fenerleri… Ama kaç kişi 
çantasında el feneri taşır? Bu da ayrı bir tartışma konusu… Fakat 
Lane Stith’in tasarladığı Lume adlı ergonomik el feneri sayesinde 
gelecekte herkes çantasında bu küçük objeye yer vermek için can 
atacak. El fenerleri genelde pille çalışır ve pilin ne zaman biteceği 
hiç belli olmaz. Yedek pil konusunda çok hassas değilseniz, o el 
fenerini çekmeceye kaldırıp bir daha kullanmamanız da çok olası 
bir senaryo. Oysa Stith’in tasarladığı Lume, pil derdini de ortadan 
kaldırıyor. Karanlıkta kaldığınızda Lume’u elinize almanız yeterli. 
Lume’un içindeki özel manyetikler, avuç içi sıcaklığınızdan güç 
alarak karanlık ortamları aydınlatmak için tasarlanmış. 
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TEK BİR NOKTAYI AYDINLATMAK DA MÜMKÜN
Öyle bir abajura sahip olmalısınız ki kitap okurken, özel bir araştırma yaparken, 
film seyrederken ya da bir şeyler yazarken ihtiyaç duyduğunuz ışığı size en iyi 
şekilde koordine ederek yansıtsın. Alessandro Zambelli’nin tasarladığı ‘Woods-
pot’ adlı ürün tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Ahşap bir konsepte sahip olan 
‘Woodspot’, o an için size gerekli olan ışığı, spot ışık mantığıyla yansıtıyor. Yani 
bulunduğunuz her yeri değil, sadece arzu ettiğiniz alanı aydınlatıyor. 
Woodspot’un yerini, sağa ya da sola dönüşünü, öne ya da arkaya gidip gelişini 
de rahatlıkla koordine edebilme imkânına sahipsiniz.

AKILLI TELEFON BAĞLANTISINA                            
NE DERSİNİZ?
Geleceğin akıllı aydınlatma sistemlerinin en güncel örneklerinden 
biri olan Ito son derece keskin, fonksiyonel, geometrik ve estetik bir 
forma sahip. OLED teknolojisine sahip olan Ito, ince bir ışıklandırma 
modülüyle dikkat çekiyor. Transparan görünümlü Ito’nun en önemli 
avantajlarından biri de sahip olduğu özel yazılım sayesinde akıllı 
telefonunuzla bağlantı içinde olması. Antonia Kuellmer’in tasarladı-
ğı Ito adlı ışıklandırma sistemini cep telefonunuz aracılığıyla açabilir, 
kapatabilir ve ışık kontrastını rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.

YILDIZLI GECELER İÇİN
Yu Yunjo ve Kim Seunghyun’un birlikte tasarladıkları ‘Like Stars On Eearth’ yani 
‘Dünyadaki Yıldızlar Gibi’ adlı obje, kamp meraklılarına farklı bir konsept vaat edi-
yor. İki ana aksamdan oluşan Like Stars On Earth, bu iki aksam sayesinde manye-
tik bir çekim gücü oluşturuyor. Kamp yaparken bir aksamı çadırınızın dışında, 
diğerini de çadırın içinde tutmanız gerekiyor. Işığa özel olarak adapte edilen 
magnetler, ışığı istediğiniz gibi ayarlamanıza yardımcı oluyor. Dış yüzeyinde farklı 
bir aydınlatma tekniği kullanılan bu obje sayesinde gökyüzündeki yıldızları anım-
satan bir ışıklandırmaya sahip oluyorsunuz. 

BU AĞAÇ EVİNİZE IŞIK SAÇIYOR 
Doğayla iç içe bir yaşam sürmekten hoşlanıyorsanız o zaman 
Volodymyr Karalyus’un tasarladığı Gilka adlı aydınlatma objesi sizin 
için biçilmiş kaftan. Neden mi? Çünkü Gilka’nın hammaddesi 
ahşap. Ev ve ofislere ağaçların zindeliğini taşıyan Gilka, sonbahar-
da yaprakları dökülmüş bir ağaç formuna sahip. Ağacın dallarını 
istediğiniz şekilde uzatıp kısaltmanız da mümkün. Avize olarak 
ağaç dallarından ilham alan Karalyus, Led teknolojili bu objeyle, 
doğa meraklılarına yepyeni bir konsept sunuyor.
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ
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IŞIK OYUNLARINA HAZIR OLUN 
Afillia adlı aydınlatma sistemini tasarlarken botanik dünyasından 
ilham alan Alessandro Zambelli, son derece zarif bir konsepte 
imza atmış. Ahşap el işçiliği ile tasarlanan Afillia, 3D baskı tekno-
lojisi sayesinde sanki her an kırılacakmışçasına bir inceliğe sahip. 
Doğayı ve yeşilliği anımsatan yeşil özel bir kabloya sahip olan Afil-
lia, aynı zamanda farklı ışık oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. 
Karanlık bir alanda ışık halkaları yayan Afillia, sıradan kalıpların 
dışına çıkıp çok daha eğlenceli bir dünyaya adım atmak isteyen 
kişilere hoş bir pencere açıyor.  

ÇEVRE DOSTU BİR IŞIKLANDIRMA 
Ahşap ve mukavva kombinasyonundan oluşan Muchen Lamp, 
Hong-Sheng Chen’in imzasını taşıyor. Genelde çoğu kişi son dere-
ce şık ve gösterişli aydınlatma gruplarını tercih ediyor olsa da 
Chen bu tasarımıyla bu klişeye bir son vermeyi hedefliyor. Muchen 
Lamp, geri dönüşüme olanak veren hammaddelerle tasarladığı 
bu abajur ile şimdiden çevre dostu ürünler kullanmayı tercih eden 
geniş bir hedef kitleye ulaştı. Chen bu ürünüyle gelecekte doğa 
dostu teknolojilerin çok daha hızlı bir yükselişe geçeceğini de 
ispatlamış oldu.
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[ MEHMET AKİF ATASOY ]

AUDI’NİN 
GELECEK NESLİ

/OTOMOTİV

Los Angeles Otomobil Fuarı, Audi DNA’sının vitrini oluyor. 
Audi’nin yeni tasarım döneminin başlangıcı olarak sunulan 
konsept model, fuarda sergileniyor. 2014 yılında Audi 

bünyesine katılan Marc Lichte’nin başlattığı yeni tasarım atağında 
temel strateji; ilericilik ve duygusallık konseptleri üstünde 
yoğunlaşıyor. Los Angeles’ta sergilenen konsept model de bunun 
ilk temsilcisi. Audi’nin sportif anlayışı, hafif tasarımı ve quattro 
sistemini temsil ettiğini belirten Macr Lichte, “Konsept otomobilde 
bu bilgi birikimini yeni bir şekilde ortaya koyuyoruz: Lüks 
segmentteki en sportif otomobili sunuyoruz. Ekibimiz, hem dış hem 
de iç tasarımda yeni yaklaşımlar benimsedi.” yorumunda bulundu. 
Konsept modelin teknolojisi, güç, konfor ve verimliliği de birleştiriyor. 
4.0 TFSI  motor, 605 hp kadar güç, 750 Nm tork üretiyor ve kalkıştan 
100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşıyor. Dinamik dört teker direksiyon 
sisteminde arka tekerler beş dereceye kadar açı yaparak sürüş 
sırasında yol tutuşu daha üst noktalara çıkarıyor. Konsept model, 
5.10 metre uzunluğu, 2.94 metre aks genişliği, 1.95 metre eni ve 1.39 
metre yüksekliğiyle mevcut A8 modellerine kıyasla daha kısa ve 
daha düz… Bir diğer yeni özellik de farların altında yer alan 
havalandırma girişlerinin heykelsi biçimi. Ayırt edici bir tasarıma 
sahip havalandırma girişlerinin iç kısımlarında elmas biçiminde 
filtreler yer alıyor. Konsept modelin arka bölümü de tüm tabuları 
yıkıyor. Sürüş yönüyle aynı açıda tasarlanan arka bölüm, lüks bir 
yatın ön ve arka görüntüsünü anımsatırken, arka panel ile çamurluk 
arasındaki orak biçimindeki ek yeri dinamizmi vurguluyor. Geniş iç 
mekan konsept modelin lüks bir salon gibi görünmesini sağlamış. 
Gran Turismo’nun tasarımını temel almış ve hem sportif sürüş hem 
de konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Ara yüzde görsel olarak 
özel sürüş tarzları yer alıyor.
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Rolls-Royce’un Türkiye’deki tek yetkili bayiisi Rolls-Royce Motor 
Cars İstanbul, 44 bin dış boyadan yıldız ışığı tavan döşemesinde-
ki fiber optik malzemelerin kişiye özel bir araya getirilmesine 
kadar kişiye özel sipariş alternatifleriyle kendi parmak iziniz 
kadar benzersiz bir otomobil oluşturma imkanı sunuyor. Rolls-
Royce Motor Cars, Phantom modeline daha fazla ayrıcalık 
kazandıran Phantom Metropolitan Collection modelini Paris 
Motor Show’da tanıttı. Lüks otomobiller arasında el yapımı mal-

zemelerin kullanıldığı ve özenle tasarlanan iç ve dış tasarımıyla 
özel bir yere sahip Rolls-Royce’un Phantom Metropolitan Collec-
tion modeli, üst düzey lüks konforunu yaşamayı sevenler için 
kişiye özel sipariş alternatifleri sunuyor. Son bir yıl içinde Türk 
müşteriler tarafından Rolls-Royce otomobillerin yüzde 60’ından 
fazlası kişiye özel siparişle hazırlandı. Kişiye özel sipariş otomo-
billerde tasarım adeta Rolls-Royce ve araba sahibinin arasındaki 
tutkuyu yansıtıyor. 

BMW M3 Sedan ve BMW M4 Coupé, showroomlarda yerini alalı 
birkaç ay olmasına rağmen Auto Bild okuyucuları tarafından ‘Sedan’ 
ve ‘Coupé’ segmentlerinde ‘Yılın Spor Otomobili’ ödüllerine layık 
görüldü. BMW M3 Sedan yüzde 30.21 oy oranı ile açık ara seri üretim 
sedan modeller sınıfında ‘Yılın Spor Otomobili’ unvanının sahibi olur-
ken, BMW M4 Coupé ise yüzde 16.67 ile seri üretim Coupé modeller 

sınıfının zirvesinde yer aldı. BMW M GmbH tarafından geliştirilen 
tamamen yeni  M TwinPower Turbo teknolojisine sahip sıralı 6 silin-
dirli motor ile donatılan BMW M3 Sedan ve BMW M4 Coupé üstün 
performansı, sürüş keyfi ve verimlikleriyle Auto Bild okuyucularının 
oylarını toplamayı başardı. BMW M3 Sedan ve BMW M4 Coupé 431 
bg çıkış gücü, 550 Nm azami torku ve 1.497 kg ağırlığı ile bir önceki 
modelden yüzde 25 düşük yakıt tüketimi ve emisyon sunmakla 
kalmıyor aynı zamanda M çift kavramalı şanzımanıyla etkileyici bir 
pist yeteneği de sunuyor. ‘Auto Bild Sportscars’ tarafından 13 yıldır 
verilen ve Alman spor otomobiller için yılın en önemli ödüllerinden 
biri olan ‘Yılın Spor Otomobili’ ödülü 17 kategoride 143 otomobil 
‘autobild.de’ adresinde okuyucuların oylarına sunuldu. 28 Kasım’da 
Essen Otomobil Fuarı 2014’te yapılan ödül töreninde BMW M3 
Sedan ve BMW M4 Coupé ödüllerini aldı.

KİŞİYE ÖZEL TASARIMLAR
Ford’un küresel ölçekte en çok satılan modeli olmasının yanı sıra, 
‘dünyanın en çok satılan otomobili’ unvanını koruyan Ford Focus’un 
yeni nesli Türkiye’de pazara sunuluyor. Yeni Ford Focus, sedan, 
hatchback ve station wagon gövde seçeneklerinde 1.0 litreden 1.6 
litreye uzanan, benzinli ve dizel motor opsiyonlarına sahip. Yeni Ford 
Focus’un lansmanında konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, 2014 yılını ‘ticari araç yılı’ ilan ettiklerini, 2015’i de ‘otomobil 
yılı’ olarak adlandırdıklarını ve bu stratejiyi ilk olarak yeni Focus ile 

başlattıklarını belirtti. Yenigün, “2015 yılında otomobil yeniliklerine 
ağırlık vereceğiz. Ford’un global tasarım diline göre yenilenmiş 
modellerin yanı sıra yepyeni modeller ile otomobil ürün gamımızı 
genişletiyoruz. 2014’ün sonu itibariyle Focus’la başlattığımız bu 
önemli değişimden güç alarak, önümüzdeki yıl yepyeni otomobille-
rimiz ile müşterilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Mustang, Yeni 
Mondeo, C-MAX, Grand C-MAX ve S-MAX gibi modeller ile otomo-
bil pazarındaki hedeflerimizi yüksek tutuyoruz.” şeklinde konuştu.

YENİ FORD FOCUS TÜRKİYE’DE 

BMW ÖDÜLE DOYMUYOR
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Nissan, crossover segmentinin lideri Qashqai modelinin 1.2 X-Tronic 
şanzıman seçeneğini kasım ayında satışa sundu. 74 bin 990 TL’den 
satışa sunulan yeni Nissan Qashqai 1.2 X-Tronic, yakıt tasarrufu ve 
kullanım rahatlığıyla crossover segmentinin standartlarını yeniden 
belirliyor. 2007’den bu yana dünyada 2 milyon adetten fazla satış 
rakamlarına ulaşan Qashqai, Türkiye’de de büyük başarı göstererek, 
55 binin üzerinde tüketici tarafından tercih edildi. Yüzde 22’lik büyük 
bir payla pazarının lideri olan Qashqai hem konfor hem de yakıt tasar-
rufu açısından geliştirilerek, 1.2 turbo benzinli otomatik şanzıman 
olarak üretildi. Üstün verimliliğe sahip yeni nesil Qashqai 1.2 turbo 
benzinli otomatik şanzıman; yakıt performansıyla dizel motorları 
aratmayarak sürücüsünün beklentilerinin de ötesine geçiyor. Yeni 

Qashqai 1.2 X-Tronic gelişmiş turbo şarjlı motoru 115PS (85kW) güç 
ve 165Nm tork sağlıyor. 1.2 litrelik motor, önceki 1.6 litreye göre daha 
hızlı ivme kazanırken esnek ve seri bir sürüş konforu sunuyor. Stop & 
Start teknolojisinin standart olarak sunulduğu 1.2 X-Tronic, 5.6lt/100 
km yakıt tüketimi ile dikkat çekerken, 129 g/km CO2 salımı ile 
Nissan’ın çevreci yönünü de yansıtıyor. Qashqai 1.2 X-Tronic seçene-
ğinde de sunulan Nissan Güvenlik Kalkanı, sürücülerin olduğu kadar 
yolcuların da güvenliğini en üst noktaya çıkartıyor. Nissan crossover 
ailesinin DNA’sını taşıyan yeni Qashqai, cesur ve sportif görünüşüyle 
segmentinde fark yaratıyor. İkonik V-motion ızgaranın gelecekteki 
tüm modellerde görülecek geliştirilmiş şekli, kaputun üzerinden 
omuza kadar uzanarak daha sportif bir görünüme katkıda bulunuyor. 

NISSAN, 1.2 X-TRONIC İLE ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ
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RANDEVUNUZA ASLA GEÇ 
KALMAYACAKSINIZ 
Intel ve Opening Ceremony tarafından geliştirilen akıllı bileklik 
Mica, konum bazlı hizmetleri TomTom’dan almak için anlaştı. 
TomTom, Mica bileklikle konum bilgileri sağlayacak ve kullanıcıla-
rın bir sonraki randevuya yetişebilmeleri için ‘gitme zamanı’ diye 
uyaracak. TomTom, Mica akıllı bilekliğin kişisel asistan özelliğini 
güçlendirmek için gerçek zamanlı konum bilgileri sağlayacak. Bu 
özellik, kullanıcıların belli bir lokasyona varış zamanını  tahmin 
edebilmeleri  ve aynı zamanda bir sonraki randevuya yetişebil-
meleri için yola çıkışı dikkate alan akıllı ‘Gitme Zamanı/Time to Go’ 
hatırlatmaları için gerçek zamanlı konum bilgileri veri-
yor. TomTom Lisanslama Yönetici Direktörü Char-
les Cautley, bu konu hakkında şu yorumda 
bulunuyor: “Bu anlaşma TomTom inovasyo-
nunun tüketiciler için giyilebilir teknoloji 
deneyimine yardımcı olduğunu gösteriyor. 
Teknolojimiz, içeriğimiz ve kaynaklarımız 
Intel gibi kurumsal müşterilerimizin, günü-
müzde mevcut olan en doğru ve kesin 
konum tabanlı hizmetleri sağlamasına ola-
nak tanıyor.” Intel Yeni Cihazlar Grup Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü Ayşe İldeniz ise, 
“Mica moda ve teknolojiyi, kadınların çalışma ve sos-
yal yaşamını tamamlayacak ve yükseltecek şekilde teknoloji özel-
likleri ve fonksiyonellik ile birleştiriyor. TomTom’un güçlendirdiği 
akıllı uyarılar (Time to Go) ile MICA, kadınların takvimde tepede 
olmalarına olanak tanıyor.” diyor. Yeni Mica bileziği, Aralık ayı 
başından itibaren sadece ABD’de satışa sunulacak.

[ SELİN AKGÜN ] /BİLİŞİM/BİLİŞİM

EN YENİ TEKNOLOJİLER, MOBİL 
UYGULAMALAR VE AKILLI ÜRÜN 
KONSEPTLERİ HEDEF KİTLESİNE 
YAŞAMIN HER ALANINDA FARKLI 
ÖZGÜRLÜKLER SUNUYOR.
Her gün hayatı kolaylaştıran yepyeni ürünlerle karşılaşıyoruz. 
Yurtdışında yapılacak bir toplantıya gitmenize gerek kalmıyor 
çünkü akıllı video konferans sistemleriyle dünyanın neresin-
de olursanız olun, o toplantının bir parçası olabiliyorsunuz. 
Randevularınızı sürekli unutuyorsanız, kolunuza taktığınız 
akıllı bileklik sayesinde bundan sonra akıllı asistanınız daima 
yanı başınızda olacak ve sizi geç kalıp kalmadığınıza dair uya-
racak. İçtiğiniz sıvılardan o gün içinde ne kadar kalori aldığınızı 
hesaplayan ve o gün yeteri kadar su içip içmediğinizi analiz 
eden akıllı bardaklar sayesinde günlük su tüketiminiz hak-
kında da net bilgi sahibi olabileceksiniz. Bunun için yapmanız 
gereken tek şey, arkanıza yaslanıp ileri teknolojinin bizlere 
sunduğu kolaylıkları gözlemlemek…

YAŞAMI 
KOLAYLAŞTIRMAK 
ELİNİZDE… VİDEO KONFERANS SİSTEMİYLE 

HAYAT DAHA KOLAY 
İş toplantıları nedeniyle şehir şehir ya da ülke ülke 
gezen işadamlarına büyük bir kolaylık sağlayan 
video konferans çözümleri, maliyet avantajıyla da 
öne çıkıyor. Tayvanlı üretici AVer’in ödüllü EVC Serisi 
video konferans sistemlerini satışa sunan Bircom, bu 
sistemle üretimden perakendeye, sağlıktan finans ve 
eğitime kadar pek çok farklı sektörde faaliyet göste-
ren şirketin toplantı için harcadıkları zamanı ve maddi 
kaynağı azaltmalarına yardımcı oluyor. Bu seri, nok-
tadan noktaya, 4 noktalı ve 10 noktalı olmak üzere 
oda tipi video konferans cihazlarının yanı sıra PC ve 
akıllı telefon uygulaması ‘EZMeetup’ ile ofis dışındaki 
kullanıcıları da toplantı odalarına taşıyor. Çift ekran 
desteği, tek tuş toplantı kaydı, kablosuz içerik paylaşı-
mı, ücretsiz mobil uygulamalar, 88 derecelik görüntü-
leme açısı, 16x optik yakınlaştırma yapabilen kamera 
ve 360 derece ses alan mikrofon düzeneği gibi birçok 
özelliğe sahip olan bu ürün, H.323 ve SIP iletişim pro-
tokollerini kullanıyor. Bu sayede tüm video konferans 
markalarıyla aynı dili konuşan ürünler, farklı marka-
larla da uyum içinde çalışıyor. Tüm özelliklerini Türkçe 
arayüz, basit kurulum ve kullanım ile bütünleştiren 
AVer, toplantıların neden olduğu seyahat ve iletişim 
maliyetlerini de kontrol altında tutuyor. 
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KABLOSUZ KULAKLIK ZAMANI 
Philips’in Bluetooth özellikli kablosuz kulaklığı 
SHB5500BK, ses kalitesini değil, kabloları orta-
dan kaldırıyor. Net bir kablosuz müzik deneyimi 
için Philips kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth 
cihazı ile eşleştirmeniz yeterli. Güçlü ve net bas 
için 32 mm yüksek yoğunlukta sürücülere sahip 
Philips kablosuz kulaklığın arkası kapalı tasarımı, 
müziği dış seslerden ayrı tutarak müziğin keyfini 
en ince detayları ve dinamik bazı ile çıkarmanıza 
olanak tanıyor.
Hareket halinde size en iyi deneyimi sağlamak, 
kolay taşınabilirlik ve saklama için Bluetooth 
kulaklıklar katlanabiliyor. Akıllı tasarımı, kulaklık 
parçalarının kolaylıkla hareket ettirilmesini sağ-
layan menteşeler dahil olmak üzere özenle 
seçilmiş bileşenler içeriyor. Ayarlanabilir kulak-
lıklar daima başınıza uyacak şekilde tasarlandığı 
için de kulağınızda olduğunu fark
bile etmiyorsunuz. Favori parçalarınızın keyfini 
çıkarmak için Philips kulaklık setinizi, Bluetooth 
etkin akıllı telefonunuzla veya tabletinizle eşleş-
tirmeniz yeterli. Ondan sonra tek yapmanız gere-
ken, ses seviyesini değiştirmek veya gelen-giden 
çağrılar sırasında dinlediğiniz şarkıyı durdurmak 
için kulaklıkların sezgisel kumandasına bir kez 
dokunmak...
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SAMSUNG’UN ARTIRILMIŞ 
GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ 
Samsung, Oculus VR desteği ile geliştirdiği 
artırılmış gerçeklik gözlüğü Gear VR’yi Aralık 
ayında satışa çıkaracağını resmileştirdi. Sam-
sung Gear VR, şimdilik sadece Samsung 
Galaxy Note 4’ün desteklediği bir ürün. 
Bunun altında yatan sebep ise Samsung’un 
Oculus mobil SDK’sı ile uyumlu çalışabilen tek 
cihazının Galaxy Note 4 olması. Her ne kadar 
bu Gear VR’ın satışlarına olumsuz etki edebi-
lecek gibi gözükse de, bu ürünün Samsung 
için bir başlangıç olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Samsung Gear VR’nin net fiyatı ise 
henüz belli olmadı.

BLABLACAR MOBİL UYGULAMASIYLA 
EKONOMİK SEYAHAT 
Yılbaşını şehir dışında yaşayan aileniz ve arkadaşlarınızla geçir-
mek istiyorsanız ya da yeni yıla farklı bir şehirde girecekseniz, yol-
culuğunuzu BlaBlaCar ile planlamaya ne dersiniz? 13 ülkede, 10 
milyon üyesi bulunan ve dünyanın en büyük şehirlerarası yolculuk 
paylaşım sosyal ağı olarak öne çıkan BlaBlaCar, aynı yöne gide-
cek sürücü ve yolcuları bir araya getiriyor, yol masraflarını kişiler 
arasında paylaştırarak seyahati herkes için daha ucuz hale getiri-
yor ve yollardaki araba sayısını azaltıyor. Üstelik yeni insanlarla 
tanışarak eğlenceli bir yolculuk yapma fırsatı da sunuyor! Ücretsiz 
iPhone ve android uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek 
BlaBlaCar’ın güvenilir topluluğuna katılabilir ve yılbaşında çıkaca-
ğınız yolculuğu hemen planlamaya başlayabilirsiniz. Sistem 
şöyle işliyor:  BlaBlaCar’da profilinizi yaratıyorsunuz,  Facebook 
profilinizle entegre ediyorsunuz, gideceğiniz yeri ve tarihi seçiyor-
sunuz ve hemen karşınıza potansiyel yol arkadaşlarınız çıkıyor. 
Eğer yılbaşında kendi arabanızla yolculuğa çıkıyorsanız da profili-
nize arabanızın modelini ekliyor, çıkacağınız yolculuğun detayla-
rını yazıyor ve arabanızdaki boş koltuk sayısını belirtiyorsunuz. 
Sistem size o yolculuk için en uygun fiyatı öneriyor. Bu doğrultuda 
koltuk başına bir fiyat belirliyorsunuz. Aynı yöne yolculuk edecek 
kişiler de sizinle iletişime geçiyor! BlaBlaCar ile yolculuk yapmanın 
kişi başı ortalama fiyatları ise şöyle: İstanbul-Bodrum arası 61 TL, 
İstanbul-Çeşme arası 51 TL,  İzmir-Bodrum arası 18 TL, İstanbul-
Bursa arası 18 TL, İstanbul-İzmir arası 43 TL, İstanbul-Ankara arası 
35 TL, Ankara- Antalya arası 41 TL, Ankara-Adana arası 37 TL, 
İzmir- Ankara arası 45 TL…

İş dünyasında ağırlıklı olarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarını gidermek için 
tasarlanan Toshiba Satellite Pro R50-B, KOBİ’lerin diledikleri yerde 
çalışma özgürlüğüne duydukları ihtiyacı anlıyor ve taşınabilirlik, sağ-
lamlık ve güvenilirlik gibi tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor. Bir notebook’un 
yaşam ömrünü taklit ederek ve farklı titreşim, ısı, kaza sonucu düşme 
ve basınç seviyelerine maruz bırakılan Satellite Pro R50-B, istenme-
yen durumlara karşı güvenilirliğini kanıtladı. İş yerlerini veri kayıpları-
na karşı korumak için, seçilen modellere hassas iş verilerinin yerel 
depolama sistemi üzerinde güvenli olarak saklanabilmesini sağla-
yan Güvenli Platform Modülü (TPM) güvenliğine sahip donanım ilave 
edildi. Cihaz daha da fazla veri güvenliği için ani düşme ve darbeler-

de sabit sürücüyü kitleyen HDDD 3D sensörüne sahip. Klavyedeki 
numerik alan kullanıcıların daha üretken olabilecekleri anlamına 
geliyor. Yansıma yapmayan HD ekran kullanıcıların parlamaların 
rahatsızlığını yaşamadan, ortam ne olursa olsun belge yaratabilme-
leri ve e-posta yazabilmeleri için yüksek tanımlı net görüntülerle çalı-
şabilmelerine imkan veriyor. 2.3 kg ağırlığa ve 24 mm inceliğe sahip 
olan notebook, geniş bağlantı seçenekleri ile hızlı ağ bağlantısı ve 
diğer cihazlara bağlantı seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, iki tanesi hızlı 
veri transferi için USB 3.0 olmak üzere üç adet USB girişi ve bir adet SD 
kart girişi sayesinde ofisteki çevre birimleri ile bağlantı kurma ve veri 
aktarma esnekliğine sahip.
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KOBİ’LERE ÖZEL NOTEBOOK
Bugüne dek sağlık alanında kalp ritmini, yürüme mesafesini, kan 
şekeri ölçen pek çok girişime imza atıldı. Akıllı bir bardak olarak öne 
çıkan Vessyl de sağlık sektöründe kullanılacak bir donanıma sahip. 
Akıllı bardak Vessyl, bardağınızın içinde ne olduğunu anlayarak, 
size pek çok konuda ipucu veriyor. Vessyl, içine konulan sıvıyı tanı-
ma teknolojisi ile dikkat çekiyor. Vessyl içine su, kahve veya kola koy-
duğunuzda bunu algılayarak, içtiğiniz sıvıların kalori hesabını 

sunuyor. Mobil uygulama aracılığıyla çalışan akıllı bardak Vessyl, 
günlük su ihtiyacınızı karşılama konusunda da size yardımcı oluyor. 
Farklı amaçlar doğrultusunda, hangi tür sıvılara ihtiyacınız olduğu 
ve ne kadar içmeniz gerektiği ile ilgili ölçümlemeler yaparak sizi 
yönlendiriyor ve teşvik ediyor. Şık tasarımı ve albenili görüntüsü ile 
kablosuz olarak şarj edilebilen Vessyl bardaklar kolayca yıkanabili-
yor. Vessyl seri üretime geçtiğinde 199 dolardan satışa sunulacak. 

SİZ İÇİN, KALORİ HESABINI VESSYL YAPSIN
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TTNET’TEN 12 YENİ SİNEMA KANALI
Toplam 24 sinema kanalı sayısına ulaşan Tivibu, Türkiye’nin en fazla sinema 

kanalına sahip TV platformu oldu.

TTNET 
PAZARLAMA GENEL 

MÜDÜR YARDIMCISI N. 
MERT BAŞAR: 

“5 YIL ÖNCE TİVİBU İLE YENİ BİR 
TEKNOLOJİ KULLANARAK 

GELENEKSEL TV YAYINCILIĞINI 
TAMAMEN 

DEĞİŞTİRMİŞTİK.”

EN ÖNEMLİ STÜDYOLAR VE YAPIM ŞİRKETLERİYLE 
İŞBİRLİĞİ
Bugüne kadar Tivibu için, BKM, TAFF, Çamaşırhane, Fida, 
Avşar, TMC, Boyut Film gibi Türkiye’nin en önemli yapım-
cı firmaları ve 20th Century Fox, Walt Disney, Warner 
Bros, Paramount, MGM, NBC Universal gibi dünyanın en 
iyi stüdyoları aracılığıyla 5000 filmin alımı gerçekleştirildi. 
Yeni dönemde Tivibu, dijital televizyon yayıncılığı alanındaki 
iddiasını her geçen gün yeni projelerle ve uluslararası işbir-
likleriyle arttıracak. 
Tivibu’da Seç İzle servisine, Sinema TV, Film Tivi ve MGM 
kanallarına ek olarak içeriği zenginleştirmek üzere hayata 
geçirilen Sinetivi kanallarında, komediden bilim kurguya, 
dramdan aksiyona kadar yerli sinemanın en iyi örnekle-
ri, gişe rekortmeni filmler ve Hollywood yapımları başta 
olmak üzere geniş kitlelere seslenecek birçok film yayında 
olacak.  

YENİ MOZAİK KANALLAR TİVİBU’DA
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek aynı anda 6 farklı maç 
yayınını tek bir ekran üzerinden sunan 
Spor Mozaik kanalını yayına alan 
Tivibu, 1 Kasım’dan itibaren Haber 
kanalları ve Fox kanallarının Mozaik 
yayınına da başladı.
Basın toplantısında bir konuşma 
yapan TTNET Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı N. Mert Başar 
şunları söyledi: “5 yıl önce Tivibu ile 
yeni bir teknoloji kullanarak geleneksel 
TV yayıncılığını tamamen değiştirmiş-
tik. Kullanıcılarımıza pek çok ilki yaşatmıştık 
ve yaşatmaya devam ediyoruz. IPTV, Web TV 

ve Mobil TV yayıncılığı alanında sektörümü-
ze öncülük ediyoruz. Tivibu platformu-

muzu bugüne kadar 2.8 milyon kişi 
deneyimledi. Televizyonu evlerin 

salonundan çıkartarak, zamandan 
ve mekândan bağımsız yayıncı-
lık anlayışı ile 4 ekran deneyimi 
sunan ilk platformuz. Kısa süre 
öncesine kadar sadece hayal 
edebileceğimiz bu özellikler, 

Tivibu ile hayatımızın bir parçası 
haline geldi. Bu yenilikçi vizyon ile 

içeriğimizi güçlendirmek adına önemli 
bir yatırım yaparak bugün kendi sinema 

kanallarımız olan 12 yeni sinema kanalını 
kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz.  Yeni 

sinema kanalları ile birlikte 24 sinema kanalı sayısına 
ulaşan Tivibu, Türkiye’nin en fazla sinema kanalına sahip 
TV platformu oldu. Bu zengin sinema içeriğini en uygun 
fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerimize sunuyoruz. 
Tivibu’da ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz, yeni içerikler 
ve uygulamalar ile müşterilerimizin TV izleme deneyimini 
zenginleştirmeye devam edeceğiz.”

SİNETİVİ KANALLARI:
Sinetivi kanallarında 7 gün 24 saat, en yeni ve en popüler 
filmler, orijinal ya da Türkçe dublajlı olarak, Türkçe altyazı 
seçeneği ile birlikte yayında olacak. “Sinetivi”, “Sinetivi 2”, 
“Sinetivi Adrenalin”, “Sinetivi Adrenalin 2”, “Sinetivi Karna-
val”, “Sinetivi Karnaval 2” adlı kanallara Maxi Paket, Sinema 
Paketi ve Full Paket kullanıcıları ulaşabilecek. 
Maxi Paket:
“Tivibu Maxi Paket”te (SD ve HD) 150’ye yakın yerli ve 
yabancı kanal ve 2500’ün üzerinde video içeriği yer alıyor. 
Tivibu kullanıcıları, Maxi Paket’e aylık 9.90 TL’den başlayan 
fiyatlarla üye olabiliyor.
Sinema Paketi:
“Tivibu Sinema Paketi”nde (SD ve HD) 10’dan fazlası Sine-
ma kanalı olmak üzere 170’e yakın yerli ve yabancı kanal ve 
aralarında 500’ün üzerinde filmin de bulunduğu 3000’in 
üzerinde video içeriği bulunuyor. Tivibu kullanıcıları, Sine-
ma Paketi’ne aylık 15.90 TL’den başlayan fiyatlarla üye ola-
biliyor.
Full Paket:
“Tivibu Full Paket”te (SD ve HD) 40’a yakını sinema, belge-
sel ve dizi kanalları olmak üzere 190’a yakın yerli ve yaban-
cı kanal, içerisinde 1000’in üzerinde film, dizi ve belgeselin 
de bulunduğu 3000’in üzerinde video içeriği sunuluyor. 
Tivibu kullanıcıları Full Paket’e 22.90 TL’den başlayan fiyat-
larla üye olabiliyor.

TİVİBU WEB, CEP VE SMART TV SERVİSLERİ BİR 
ARADA: TİVİBU GO!
Tivibu Web, Cep ve Smart TV servislerini tek bir çatı altında 
toplayan ve 4 ekran keyfini artıran Tivibu Go! ile Tivibu’nun 
zengin içerikleri her an kullanıcılarının yanında hazır bulu-
nuyor. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve Smart TV üzerin-
den ulaşılabilen Tivibu Go!’da Web ve Cep servisi ayda 4,90 
TL, Web, Cep ve Smart TV servisi ise ayda 9,90 TL’ye sunu-
luyor. Ayrıca tüm Tivibu Ev kullanıcılarının aboneliklerine 
göre Tivibu Go paketleri ücretsiz veriliyor. Tivibu kullanıcı-
ları, Tivibu Web üzerinden tüm Sinetivi kanallarının yayınına 
ulaşabiliyor. 

Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte yayında olacak. Sinetivi 
kanalları 2014 sonuna kadar tüm Tivibu üyelerine açık 
olarak yayın yapacak. 2015 yılında, Tivibu’daki tüm sinema 
kanallarında 2500 film yer alacak. Bunlardan 1000 tanesi 
ise Sinetivi kanallarında yayında olacak.
Dijital ürün ve servisleri ile kullanıcılarının hayatını zenginleş-
tiren TTNET, 2009 yılından bu yana “4 Ekran”, “Seç İzle” ve 
“Tekrar İzle” gibi özellikleri sunarak ilkler yaşatan Türkiye’nin 
ilk IPTV platformu Tivibu servisine yönelik içerik ve altyapı 
yatırımlarına devam ediyor. Tivibu’da “Sinetivi” adı ile yayına 
başlayan 12 yeni sinema kanalı, TTNET Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı N. Mert Başar ve Tivibu İçerik Direktörü 
Volkan Üst’ün sözcülüğünde düzenlenen bir basın toplan-
tısıyla tanıtıldı. 

Türkiye’nin yeni dönem TV platformu Tivibu ile tele-
vizyon izleyicisini pek çok “ilk” ile tanıştıran TTNET, 
HD yayınlarıyla birlikte 12 yeni sinema kanalını kul-

lanıcılarının beğenisine sunuyor. Dünyanın önde gelen 
stüdyoları ve Türkiye’nin önemli yapımcı firmalarıy-
la yapılan işbirliğiyle; “Sinetivi”, “Sinetivi 2”, “Sinetivi 
Adrenalin”, “Sinetivi Adrenalin 2”, “Sinetivi Karnaval”, 
“Sinetivi Karnaval 2”, Türkiye’nin ilk IPTV platformu 
Tivibu’da izleyicilerle buluşuyor. Toplam 24 sinema kanalı 
sayısına ulaşan Tivibu, Türkiye’nin en fazla sinema kanalı-
na sahip TV platformu oldu. 
Tüm içerik alımı ve yönetiminin TTNET tarafından gerçek-
leştirileceği Sinetivi kanallarında; 7 gün 24 saat, en yeni 
ve en popüler filmler, orijinal ya da Türkçe dublajlı olarak, 
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Bugüne kadar istihdam, sosyal sorumluluk, ürün ve 
çözümler gibi alanlarda engellilerin hayatını kolay-
laştırmak adına pek çok projeye imza atan Turkcell, 

Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle geliştirdiği ve 
engelli aboneleri hayata bağlamayı hedeflediği servisi 
“Hayal Ortağım”a yeni bir hizmet daha ekledi. Turkcell, 
görme engellilere yol arkadaşlığı yapacağı bu yeni hizmetle 
toplu yaşam merkezlerinde onların hayatını kolaylaştırma-
yı amaçlıyor.
Türkiye’ye getirdiği dünyaca ünlü markalar ve sunduğu 
ayrıcalıklı hizmetle sektörün geleceğine yön veren marka-
lardan olan İstinyePark iş birliğiyle hayata geçirilen sistem, 
görme engellilerin herhangi birinden yardım almadan, tüm 
alışveriş merkezini rahatlıkla kendi başlarına gezmesini 
sağlıyor. “Hayal Ortağım” uygulaması içinde yer alan bu 
sistem sayesinde görme engelli kişi, alışveriş merkezindeki 
mağazalar, sinema, yeme-içme bölümü, tuvalet, acil çıkış 
veya asansör gibi alanlara sesli komutlar ile kolayca ula-
şabiliyor. Uygulamanın en önemli özelliği ise; görme engelli 
kullanıcının bu teknoloji sayesinde başka birinden yar-
dım almasına gerek kalmadan kendi bulunduğu lokasyonu 
öğrenip, gitmek istediği yere rahatça ulaşmasını sağlaması.

“YOL ARKADAŞIM” NASIL İŞLİYOR?
Genel sistem bluetooth teknolojisi ile POI tarafından üre-
tilen yol gösterici cihazlar (beaconlar) sayesinde çalışıyor. 
Bu yol göstericilerden dış alan ve İstinye Pazarı hariç, 
İstinye Park’taki tüm mağaza, sinema, yeme-içme bölü-
mü, asansör, acil çıkış ve tuvaletlere olmak üzere 320 
adet yerleştirildi. Bu sayede görme engelli aboneler, akıllı 
telefonlarından bluetooth özelliğini açtıktan sonra “Hayal 
Ortağım” uygulaması içerisindeki Yol Arkadaşım katego-
risinden İstinye Park menüsüne giriyor ve istedikleri yere 
sesli komutlar ile varabiliyor. Turkcell Hayal Ortağım kulla-
nıcıları, internet bağlantı ücreti ödemedikleri için, bu uygu-
lama içerisinde tüketilen data için de ücretlendirilmiyor.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, Hayal 
Ortağım’ın yeni özelliği konusunda şunları söyledi: “Turkcell 
olarak şimdiye kadar engelliler için geliştirdiğimiz ürün, ser-

TURKCELL, GÖRME 
ENGELLİLERE YOL 
ARKADAŞLIĞI YAPACAK
“Hayal Ortağım” uygulamasıyla             
görme engelli kişi, mağazalar, sinema, 
yeme-içme bölümü, tuvalet, acil çıkış 
veya asansör gibi alanlara sesli komutlar 
ile kolayca ulaşabiliyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
BURAK SEVİLENGÜL: 

“TURKCELL OLARAK ŞİMDİYE KADAR 
ENGELLİLER İÇİN PEK ÇOK PROJEYE 

İMZA ATTIK.”
vis, istihdam ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda pek çok 
projeye imza attık. Kurum kültürümüz gereği fırsat eşit-
liği sağladığımız takdirde insanların ufuklarını çok ötelere 
taşıyabileceklerini, imkânsızı başarabileceklerini biliyoruz. 
Bu felsefeden hareketle istihdamda, bilgiye erişimde, sos-
yal hayata katılımda mobil iletişim teknolojilerinin sundu-
ğu fırsatlarla engelli vatandaşlarımızın önündeki pek çok 
engeli ortadan kaldırıyoruz. İstinyePark’la yaptığımız iş 
birliği kapsamında kurulumu ve cihaz donanımıyla engelleri 
ortadan kaldıracak bir paket haline getirdiğimiz bu sistem 
için; diğer toplu yaşam merkezlerine ‘gelin, siz de yol arka-
daşımız olun’ diyoruz.”

Türk Telekom, ‘KOBİ Dolu Anadolu Teknoloji Buluşmaları’ 
kapsamında Samsunlu KOBİ’lerle bir araya geldi. Zirve’de 
konusunda uzman isimler, Samsunlu KOBİ’lere dijital 

dünyada daha güçlü bir marka olmanın yollarını anlattı.
KOBİ’lerin her alanda çözüm ortağı olan Türk Telekom, KOBİ’leri 
teknolojiyle buluşturmak ve markalaşma sürecinde 
onlara yol göstermek için Samsun’daydı. Açılış 
konuşmasını Türk Telekom Kuzey 1 Bölge 
Müdürü Ünal Sade’nin yaptığı Zirve’de, 
konusunda uzman isimler, Samsunlu 
KOBİ’lere dijital dünyada iş yapmanın 
avantajlarını ve markalaşmanın yollarını 
anlattı.
Zirve’de Türk Telekom KOBİ Satış 
Direktörü Esra Şimşek, Marketing 
Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli 
Ocakoğlu ve Dijital Pazarlama Uzmanı 
Cüneyt Devrim katılımcılarla deneyim-
lerini paylaştı. “Marka, Markalaşma Nedir, 
Neden Önemlidir” ve “KOBİ’lerin İyi Bir Marka 
Olma Yolunda Yapması Gerekenler” başlıklı konuşma-
ların gerçekleştirildiği Zirve’de bölgenin önde gelen markaları 
başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

“KOBİ’LERE HIZ KAZANDIRACAĞIZ”
Dünya standartlarında, katma değeri yüksek, kaliteli ileti-
şim hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdükle-
rini belirten Türk Telekom KOBİ Satış Direktörü Esra Şimşek, 

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Türkiye ekonomisine yatı-
rım ve istihdam anlamında önemli katkılar sağlıyor. Türk 
Telekom olarak bu işletmelerle bir araya gelmek bizim için 
çok önemli. Uzman kadrolarımız, kendileriyle bire bir görüşüp 
teknoloji danışmanlığı yapıyor. Gelişmiş fiber optik altyapı-

mız üzerinden sunduğumuz uçtan uca teknoloji 
çözümlerimiz ile KOBİ’lerin yanında yer alı-

yoruz. İletişim teknolojileri ile KOBİ’lerin 
ticari etkinliklerini büyük ölçüde artır-

ma olanakları var. Teknolojik altya-
pımız, gelişmiş ses ve genişbant 
çözümlerimiz ile KOBİ’lere hız ve 
verim kazandırmayı, böylece glo-
bal anlamda da rekabet güçlerini 
artırmalarına katkıda bulunmayı 

amaçlıyoruz.” dedi. 
Samsun’un ekonomik anlam-

da Karadeniz Bölgesi’nin lokomotif 
şehirlerinden biri olduğunu ifade eden 

Türk Telekom Kuzey 1 Bölge Müdürü Ünal 
Sade ise “Dijital dünyada daha güçlü bir marka 

olmanın yollarının paylaşıldığı ve başarılı KOBİ hikâyelerinin 
örneklerle anlatıldığı bu zirvenin, KOBİ’ler başta olmak üzere 
Samsun’da tüm işletmelere değer katacağına ve onlara ilham 
vereceğine inanıyoruz.” diye konuştu.
Marketing Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen KOBİ Dolu 
Anadolu Teknoloji Buluşmaları, Samsun’un ardından Eskişehir 
ve Antalya’yı ziyaret ederek noktalanacak.

TÜRK TELEKOM, KOBİ’LERLE BULUŞUYOR
Türk Telekom,‘KOBİ Dolu Anadolu Teknoloji Buluşmaları’ kapsamında 

Samsun’da KOBİ’lerle buluştu.

TÜRK TELEKOM 
KOBİ SATIŞ DİREKTÖRÜ 

ESRA ŞİMŞEK:
 “GELİŞMİŞ FİBER OPTİK 

ALTYAPIMIZ ÜZERİNDEN 
SUNDUĞUMUZ UÇTAN UCA 
TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİMİZ 

İLE KOBİ’LERİN YANINDA 
YER ALIYORUZ.”
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PTT, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF arasında, 
Türkiye’deki yaklaşık 4 bin gönüllü Suriyeli öğretmene 
UNICEF tarafından temin edilen fonlardan maddi destek 

verilmesine ilişkin protokol imzalandı. 
“Türkiye’deki Yaklaşık 4 Bin Gönüllü Suriyeli Öğretmene 
UNICEF Tarafından Temin Edilen Fonlardan Maddi Destek 
Verilmesine İlişkin Protokol” konulu imza töreni-
ne MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Osman Tural ve UNICEF Türkiye 
Temsilci Vekili Lieke Van de Wiel katıldı. 
UNICEF Türkiye Temsilcisi Vekili Lieke 
Van de Wiel törende yaptığı konuş-
mada, imzalanan protokolle Suriyeli 
çocukların geleceğiyle ilgili çok önemli 
bir adım atıldığını, Türkiye’deki Suriyeli 
gönüllü öğretmenlerin büyük bir özve-
riyle görev yaptığını, bu öğretmenlere hak 
ettikleri teşvikin verilmesinin zamanının gel-
diğini ifade etti. Wiel, eğitime yönelik kaynak ayır-
dıkları ve eğitime destek verdiklerinden dolayı PTT A.Ş. 
yetkililerine teşekkürlerini sundu. 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman 
Tural da Türkiye’de 500 bin Suriyeli çocuğun bulunduğuna 
işaret etti. Tural, MEB’ in bu çocukların eğitimi için pek çok 
çalışma yürüttüğünü, ancak UNICEF’in de bu çalışmalara 
katkıda bulunmasının olayın kavranması açısından önem 
taşıdığını ifade etti. PTT A.Ş.’nin yaklaşık 4 bin Suriyeli öğret-

mene ücretlerinin ödenmesi için ücretsiz “PTTkart” verece-
ğini, ödemelerin ise sistemden sorgulama yapılmak sure-
tiyle PTT A.Ş. işyerlerince ve “PTTmatik”ler ile diğer banka 
ATM’lerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
MEB Müsteşar Yardımcısı Büyük ise kamplardaki gönüllü 
öğretmenlere 150 dolar karşılığı Türk Lirası, kamp dışında 

UNICEF’in yaptığı okullarda görev alan öğretmen-
lere de 200 dolar karşılığı Türk Lirası ödeme 

yapılacağını ifade etti. Büyük, gönüllü öğret-
menlerin, herhangi bir karşılık bekleme-

den, kalbi duygularla eğitim verdiklerine 
işaret ederek, “Protokol kapsamında, 
MEB, UNICEF’ e öğretmen sayılarını 
bildirecek ve bu sayılara göre ihtiyaç 
olan fonun PTT’nin protokol kapsamın-

da açtığı hesaba aktarılması sağlana-
cak. PTT A.Ş., MEB’den edindiği listede yer 

alan Suriye vatandaşlarına ücretsiz olarak 
kartlar dağıtacak. Protokol süresince bu faa-

liyet devam edecek ve Suriyeli öğretmenler her 
ay düzenli olarak desteklenecek. Protokole göre, PTT A.Ş. 
tarafından hak sahiplerinden kart ücreti dışında herhangi bir 
ücret ya da masraf alınmayacak. Hak sahiplerinin ödemeleri, 
diğer banka ATM’lerinden alması durumunda ise masraflar 
hak sahibine yansıtılacak. PTT A.Ş. personeli, hak sahip-
lerinin beyan ettiği kimliğin kontrolünü yapmakla sorumlu 
olacak, PTT A.Ş. işyerlerinden PTTkart’sız ödeme yapılma-
yacak.” dedi. 

PTT’DEN SURİYELİ ÖĞRETMENLERE DESTEK
PTT A.Ş., Suriye vatandaşlarına ücretsiz olarak kartlar dağıtacak. Suriyeli öğretmenler 

her ay düzenli olarak desteklenecek.

OSMAN TURAL: 
“PTT A.Ş. YAKLAŞIK        

4 BİN SURİYELİ 
ÖĞRETMENE 

ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ 
İÇİN ÜCRETSİZ PTTKART 

VERECEK.”

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriy-
le Türkiye’de herkese ilham vermeyi misyon edinen 
Vodafone Türkiye, alışverişte dijitalleşmeyi hızlandıra-

cak Vodafone Cep Cüzdan’la bir ödül daha kazandı. Sürekli 
zenginleşen ve tüketicilere mobil temassız ödemelerde 
benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Vodafone 
Cep Cüzdan, Türkiye’de ve Avrupa’da iBeacon teknolojisini 
temassız ödeme için kullanan ilk uygulama olarak 7. Mobile 
Money & Digital Payments Global Awards 2014’te “En 
Yaratıcı Temassız Ödeme” ödülüne layık bulundu.
Apple ve Google Play marketlerden indirilebilen Vodafone 
Cep Cüzdan’a Vodafone aboneleri herhangi bir kredi kart-
larını tarayarak, kredi kartı numaralarını elle girmelerine 
gerek kalmaksızın, kolayca ekleyebiliyor. Vodafone Cep 
Cüzdan üzerinden, kullanıcılar daha sonra en yakınların-
daki restoranları listeleyerek, arkadaşlarının ilgili restoran 
hakkında değerlendirmelerine erişebiliyor, ilgili restoranda 
indirim varsa görüntüleyebiliyor ve seçtikleri restorana 
en hızlı gidebilecekleri rotayı çizdirebiliyorlar. Anlaşmalı 
Multinet restoranlarında kullanıcılar telefonlarının kamera-
ları ile hızlı ve kolay bir şekilde QR kod okutarak ödemele-
rini tamamlayabiliyorlar.
NFC teknolojisini destekleyen telefona sahip Vodafone’lular 
ise Cep Nakit NFC özelliğine sahip yeni SIM kartlarını 
Vodafone Cep Merkezlerinden edinerek 50 TL’nin altın-
daki alışverişlerini temassız ödeme noktalarından şifre 
girmelerine gerek kalmadan sadece telefonlarını temassız 
POS cihazlarına yaklaştırarak saniyeler içinde tamamlaya-
biliyor. Böylece Vodafone’lular, banka kartlarını yanların-
da taşımaya gerek duymadan alışverişlerini telefonlarıyla 
gerçekleştirebiliyor. 50 TL’nin üzerindeki alışverişler içinse 
4 haneli Cep Nakit NFC Kart şifresi girilerek ödemeler 
güvence altına alınıyor. 

ABONELERİN HAYATI KOLAYLAŞACAK
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender 
Buruk şunları söyledi: “Bireylerden kurumlara, sosyal 

VODAFONE CEP 
CÜZDAN’A EN YARATICI 
TEMASSIZ ÖDEME 
ÖDÜLÜ
Vodafone’un nakit taşıma derdine son 
veren mobil ödeme servisi Cep Cüzdan,       
7. Mobile Money and Digital Payments 
Global Awards 2014’te ödül aldı. 

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU 
BAŞKAN YARDIMCISI ENDER BURUK: 

“İNOVATİF MOBİL ÖDEME 
TEKNOLOJİLERİYLE ABONELERİMİZİN 

HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER 
GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ.”

hayattan ekonomik yaşama kadar Türkiye’nin uçtan uca 
dijital kalkınması hedefiyle ilan ettiğimiz ‘Dijital Dönüşüm 
Hareketi’ doğrultusunda, insanların hayatlarında değer 
yaratabilecek altyapılara yatırım yapmaya devam ediyo-
ruz. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda teknoloji, 
hizmet, pazarlama, insan kaynakları gibi birçok kategoride 
kazandığımız 130’un üzerinde ödüle Vodafone Cep Cüzdan 
ile yaratıcı temassız ödeme ödülünü eklemenin gururunu 
yaşıyoruz. Mobil ödemelere yeni bir soluk getirdiğine inan-
dığımız Vodafone Cep Cüzdan’ı nakit paradan, kredi kar-
tından, banka kartından ve fiziksel cüzdandan bağımsız bir 
hayat için en son temassız ödeme teknolojileriyle sürekli 
zenginleştiriyoruz. İnovatif mobil ödeme teknolojileriyle 
Türkiye’de abonelerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler 
geliştirmeyi sürdüreceğiz.”
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Bilmezlikten 
gelme

Telefonda sesli 
mesaj kaydedildi

Tümör

Bir işin yapıldığı an

Tepi 

Ferdası

İnce, uzun 
metal

Susamlı çörek 

Geç olmayan

Kötü, fena
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Gönül alıcı 
davranış

Yargıcı

Evin erkeği

Ateşten 
artakalan

Yıkanma örgüsü 

Çıplak resim

Boyacılıkta bir 
tür cila

Anlam

Davranış, tavır

Bir tür dağ keçisi
Gözde sarıya çalan 

kestane rengi

Meyve olgunlaştırıcı 
bir gaz

Dayanarak

Bildirme, anlatma

Sümerlerde su 
tanrısı

İnek sesi

Bir tür cetvel

Saik

Gelir

Mağara

Yaramaz çocuk

Hakimiyet altında 
bulunma

Dalavere

Çözümlemeli

Bağırma, seslenme

Girişim, hamle 

Cezire

Kosova taşıt 
plaka kodu

Duman lekesi

Resimde 
gördüğünüz 
Vodafone 

Türkiye CEO’su

Açık hava 
toplantısı

Üstün, yüksek

Selenyum simgesi

Kayserispor (ksc)

Açık Öğretim (ksc)

Öncesizlik

Hamalların 
arkalığı

Kötü tanımı 
(mcz)

Kapıya vurma sesi

Böcek öldürücü 
ilaç

Gensoru (esk)

Kırmızı

Farsçada üç

İyi pişmemiş, yarı 
pişmiş (mcz)

Dünya üzerindeki 
ilk insan

Ölen hastalar için 
kullanılan ifade

Türk Lirası
Sıkıntısız, rahat 

(mcz)

Yeşil olmayan 
yiyecek

Macun

İneğin bir yaşına 
kadar olan 
yavrusu

Bir ucu keskin 
çelik araç

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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