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ETKİLEYİCİ BİR HAYAT 
HİKÂYESİ…
ERBAKAN MALKOÇ, 10 YAŞINDA ÇIRAK 
OLARAK GİRDİĞİ ARABA 
TAMİRHANESİNDE GECE GÜNDÜZ 
ÇALIŞTI. 25 SENELİK EMEĞİNİN 
KARŞILIĞINI İSE SADECE TÜRKİYE’DE 
DEĞİL, TÜM DÜNYADA İZ BIRAKAN 
OTOMOBİL TASARIM MARKASINA 
SAHİP OLARAK ALDI.  

Her insanın hikâyesi vardır ama bazı insanlar 
yaşamları, başarıları ile örnek niteliğindedir. 11 
çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen 
Erbakan Malkoç’un yaşamı tam da bu türden bir 
hikâye… 10 yaşında ağabeyinin desteği ile çırak 
olarak girdiği araba tamirhanesinde gece gündüz 
çalıştı. 25 senelik emeğinin karşılığını ise sadece 
Türkiye’de değil, tüm dünyada iz bırakan otomobil 
tasarım markasına sahip olarak aldı.  
Kapak haberimizde detaylarını okuyacağınız 
şekilde Erbakan Malkoç, fabrikadan çıkan araçları, 
birikimini, tasarımdaki yeni fikirlerini kullanarak 
yeniden dizayn ediyor. Bunları yaparken müşterisinin 
ihtiyaçlarına göre hareket etmeyi göz ardı etmiyor. 
Ortaya son teknoloji ile donatılmış, konforlu araçlar 
çıkıyor. Erbakan’ın yeniden düzenlediği araçlarda; 
talep doğrultusunda koşu bandından bisiklete 
kadar bir spor salonunda bulunan egzersiz aletleri, 
duş kabinleri bulunabiliyor. Erbakan’ın müşterileri 
arasında otomotivden hazır giyime, turizmden 
bankacılığa kadar kendi branşlarında dünya devi olan 
global markaların CEO’ları, dünya siyaset arenasında 
söz sahibi olan üst düzey isimler, ünlü sporcular, 
dünyanın her noktasında fanatik bir hayran kitlesine 
sahip olan şarkıcılar bulunuyor. Yakaladığı başarılar 
bir yana Malkoç’un hayali ise yüzde 100 yerli bir araç 
tasarımına imza atmak… Yakaladığı başarıya bakarak, 
bu hayalinin kendisine uzak olmadığını söyleyebiliriz. 
Kapak haberimiz dışında dergimizde iletişim ve 
teknoloji alanında yaşanan son gelişmelerle ilgili de 
haberleri okuyup, gündemi yakalayabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile…  

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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İNTERNETİ M-TİCARET,  
MOBİLİ ANDROİD 

SIRTLIYOR 
Mobil cihazlardan e-ticarete 

erişim bilgisayarlara göre 
yüzde 8 arttı. Mobil ticaretin 

jeneratörü ise android 
cihazlar. Yine 2014’ün ilk iki 

ayında mobilde android cihaz 
kullanımı, ios’u ikiye katladı.

SAĞLIK

26

HAMİLEYSEN UÇAKTAN 
KORKMA! 

Uçak yolculuğu; Kanama, şeker 
hastalığı, yüksek tansiyon ya 
da erken doğum öyküsü gibi 

yüksek risk faktörleri 
bulunmayan hamileler için son 

derece güvenli.

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

28

FACEBOOK’TA EN ÇOK ARKADAŞI 
OLAN ÜNLÜLER KİMLER?

Türkiye’de en yaygın sosyal paylaşıım ağı olan Facebook, ünlülerin 
de hayranları ile buluştuğu en etkin mecra... 

ŞEHİR MEKTUPLARI

34

DOĞA

36

ORMANLARA UYDU TAKİBİ
Orman ve su işleri bakanlığı, toplumun ormanlardan talep ettiği 

ihtiyaçları karşılamak maksadıyla ormanlarda yapılması gereken 
faaliyetleri uydu yolu ile tespit ediyor.
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İnternette güvenli 
alışveriş: Cep Cüzdan
Vodafone Cep Cüzdan uygulamasıyla,
internette güvenli alışverişin keyfini
çıkarmak işte bu kadar kolay!

Vodafone

nli alışverişin keyfini
u kadar kolay!

Cuzdan 9000
Cep Cüzdan’ı SMS ile indirmek için:

Vodafone Cep Cüzdan Servisi’nden, Vodafone Kaara Liste ve Kredi Kartı Kara Listede yerrr ar ar r arr ar lanlanlanlan ababababoneoneoneeelerlerlere fffaffafaffafafaaydaydaydaydaydydaydydalanlanamaam yaccaktaktır.r. AbAboneonenenenenenenen nnnnnn, n, nnuumaumauuumum rasrasınını bbbbbabbb şka bir operratöatöre taşıdığınındada veyveyveya hattını kullanıma
kapattığında Cep Cüzdan Servisi iptal edilir ve kaartında kalan bakiyeyi 7 gün içerisindeee ee çe çee ee çekmekmekmekmesiesiesisie gegegegegerekrekrekrekre tiğtiğtiğiğtiği ki ki ki ki konuonuoonusunsunsunsununsunsunundadadadada daddaa bilbibbilbilllbilbilllllbilb llllgilgilgilgilgilgilggggilgilgggggggilggg enendnnnnendennnennnn iriirilirlir. V. Vodaodadafonfonff e ae abobooonoooo eleri Cep Cüüzdazdan uygugulamlamasını iOS işletim sistemli 
telefonlar icin Apple Store, Android işletim sisteemli telefonlar içinse Google Play’den innnndirdirdirdirir.ir.ir UyUyUyUyygulgulgulgulgulamaamaamaamaama ininninindirdirdirdiriliiliil rkerkerkek n an an an abobonooononoboooboooo e,ee,ee,e,, e,, VodVodVoVoVoVoVoVoVVoVoVoVoVooo afoafone ne şebşebşebebekeekesi si üzeüzezzezeüzzzeeeeerinrinrinrinrinrinrininiinrindenddendendendedeneedennn babbbbbbbbbaağlağğ ndınddığığı tatakdirde kendi tarifesi üzerinden 
ücretlendirilir. Uygulamanın Vodafone şebekessi üzerinden olmaksızın kablosuz bir iinintntntinternerernernet et ettet ağıağıağağıağı üzüzüzüüzü erieriereririndendendendend n inn in indindindid rilrillmesmesesesemeseesesesi dddi ddddde mmmmmmmümkümküüüüüüüüüüüüü ündündn ür.ür.ü AbAbAbAboneoneneninninn , C, C, Ceep p p CüCüCüüüzüCü dan uygulamasını kullanması ücretsizdir. 
Uygulama içinden sanal Cep Nakit Kart yaratmmak ücretsizdir. Sanal Cep Nakit Kart tt ileilelele yayayayapılpılpılpılanaanana onlonlononlon ineinenneine alalaalışvışvvışvverieririir şleşleşlelerderderderderdrdedderddddrddeddd dddeddddd  işlemlemlemlemlemmmmmmmmlemmlemmml m ücücretretetsizsizzdirdirdir. S. SSSanaanaananaal kl kl kl arttta t ilili e e e PPPPe OS’ta işlem gerçekleştirilemez. Cep Nakit 
Servisi’nin verilebilmesi amacıyla ve bu servisle sınırlı kalmak üzere, abone bilgilerinnnninnininin 3.3.3.3. papapapartirtirtitrtilerlerlerlerler ililiiile pe pe pe pe paylaylaylaylaşıaşıaşş lmalmamlml sısıııııı içiiçiiçiiiiiçiiçç nnn sn nn ervisssstststs en en eneeeeeeeeeeeeen yaryararlarla anaanan cakcakcakca ababbboneoneoneonelerlerlerl cececeeeee muvafakat verilmesi gerekmektedir. 
Ayrıntılı bilgi: vodafone.com.tr

VF MobilCepCuzdan_215x275.indd   1 10.04.2014   14:45

OTOMOBİL DİZAYNI 
ONDAN SORULUYOR:
ERBAKAN MALKOÇ
Tamamen kişiye özel otomobil iç 
dizaynlarına imza atan Dizayn 
VIP Yönetim Kurulu Başkanı 
Erbakan Malkoç’un hedef kitlesi 
dünyaca ünlü CEO’lar, sporcular, 
siyasetçiler ve sanatçilardan 
oluşuyor.  

HAVAMIZ YERİNDE
Biz çeyrek yüzyıl önce leylek öldüren cinsinden olmasa da ona 

benzer soğuklara tanık olmakla birlikte artık Ankara’nın havasının 
kışın bile mutedil sayıldığına tanıklık ederiz.
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ÜCRETSİZ İNTERNETTE  TÜRK OTELLERİ  
DÜNYA DEVLERİNİN ÖNÜNDE 

Türkiye’deki oteller ücretsiz kablosuz internet hizmetiyle ABD, 
İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkeleri geride bıraktı. 

EMLAK

40

METRO, ANKARA’DAKİ KONUT FİYATLARINI PATLATTI
Metronun yapılmasıyla birlikte uzak mesafelerin kısalacağını 

görerek konut satın alan yatırımcılar, sosyal donatıların da 
yarattığı değerlenme sayesinde yüksek karlar elde etti.

ÇEVRE
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YEŞİL 
HAVAALANLARININ 
SAYISI ARTIYOR
Son günlerde dünyayı iyiden 
iyiye tehdit eden karbon 
salımına karşı havacılık sektörü 
de elini taşın altına koymaya 
başladı.

İŞ DÜNYASI

44

EN FAZLA STRAJYER ALIMI 
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE
Yaz aylarını deneyim kazanmak 
için staj yaparak geçiren gençler, 
iş hayatına başlarken avantajlı 
konuma ulaşıyor. 

ARAŞTIRMA

46Y KUŞAĞI, TV İZLİYOR, 
MARKALARLA ONLINE 
AŞK YAŞIYORX
Y kuşağı’nın beğenileri ile ilgili 
yapılan araştırma ilginç 
sonuçlar ortaya çıkardı. Buna 
göre; Y kuşağı gençleri akıllı 
telefonlarına duydukları ilgi 
kadar tv izlemekten de 
vazgeçmiyor. 

OTOMOTİV

54

/İÇİNDEKİLER

GELMİŞ GEÇMİŞ EN HIZLI SUBARU: WRX STI
305 HP gücündeki motoruyla WRX serisinin en hızlısı olan yeni 

WRX STI, “Kontrolünüz Altındaki Saf Güç” sloganının hakkını 
son noktasına kadar veriyor. 



ÖZEL DOKTOR MUAYENELERİNDE 
“MOBİL” RANDEVU DEVRİ!
Mobil sitesini kullanıma alan Doktorburada.com, artık tüm 
ceplerde aktif. Doktorburada.com’un akıllı telefonlar ve 
tabletler için geliştirdiği mobil site ile kullanıcılar, özel 
hastane ve muayenehane randevularını  art ık cep 
telefonlarından internete girerek zahmetsizce alabiliyor. 
Özel hastane ve doktor muayenehanelerine hızlı ulaşmayı 
sağlayan ve randevu almak için telefonla görüşme 
zorunluluğunu ortadan kaldıran Doktorburada.com, 
kullanıcıların ücretsiz yararlanabileceği bir platform. Yeni 
siteyle birl ikte artık doktor ve hastane lokasyonları 
tıklandığında haritaya yönlendirmesi ve muayenehane ya 
da hastaneye giderken size online yol tarifi verebilmesi. 
Böylece ilk kez gidiyor olsanız bile, aradığınız hastane ya 
da kliniği elinizle koymuş gibi buluyorsunuz. 

ARDA’NIN MUTFAĞI PEGASUS CAFE’DE
Pegasus Hava Yolları, geniş ürün yelpazesine sahip olan 
Pegasus Cafe menüsüne, ünlü şef Arda Türkmen’in özel 
tariflerini ekledi. Bir yıl boyunca 4 farklı tarif ile Pegasus Cafe 
menüsünde yer alacak Arda Türkmen’in lezzetlerinden ilki  
Elmalı Tarçınlı Kek, 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren yurt içi 
ve  yur t  d ı ş ı  tüm uçuş la rda  sa t ı lmaya  baş land ı . 
Misafirlerden gelecek geri bildirim ve kendine has 
yorumlarıyla menüye biskotti, fıstıklı kurabiye ve ıspanaklı 
muffin gibi farklı seçenekleri ekleyecek olan Arda Türkmen, 
Pegasus misafirlerini yıl boyunca havada farklı tatlarla 
buluşturarak, lezzet yolculuğuna çıkaracak. 

ŞİRKETLERİN YÜZDE 83’Ü SİBER 
TEHDİTLERE HAZIR DEĞİL
Şirketlerin yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile 2014 yılı başında 
yapılan “Yöneticiler siber tehditlere hazır mı?” konulu araştırmanın 
sonuçları açıklandı. Economist Intelligence Unit ve Arbor Networks iş 
birliğiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 77’si 
son iki yıl içinde bir siber tehditle karşı karşıya kaldı, bunların yüzde 
38’inin bir müdahale planı yoktu. En sık karşılaşılan olaylar ise yüzde 
28,6 ile kazaen veri kaybı, yüzde 26,7 ile çalışan kaynaklı veri kaybı, 
yüzde 18,1 ile çalışanın nitelikli veri hırsızlığı olarak sıralanıyor. 

SONY XPERİA Z1, YILIN SELFİE’SİNİ SEÇTİ 
Sony Mobile Türkiye’nin Facebook sayfası üzerinden 
başlattığı “Benim Tarzım, Benim Selfie’m” yarışması sona 
erdi. Xperia Z1’in AR Effect uygulamasından ilham alan çeşitli 
efektleri kullanarak en yaratıcı “Selfie” fotoğrafı oluşturan 
Burçay Bal, yarışma birincisi olarak Sony Xperia Z1 kazandı. 
Yarışma ikincisi Mesut Tanyeri Sony QX10 Lens, üçüncüsü 
Gülşah Kara ise Sony SmartWatch 2 sahibi oldu. “Benim 
Tarz ım,  Benim Sel f ie ’m” yar ışmasında kul lanıc ı lar 
fotoğraflarına Xperia Z1’in AR Effect uygulamasından ilham 
alan çeşitli efektleri ekleyerek en yaratıcı “Selfie” fotoğraflarını 
oluşturdular. Selfie’ler yaratıcılık, kurgu, fotoğraf kalitesi ve 
al ınan beğeni sayısına göre Sony Mobile özel jürisi 
tarafından değerlendirildi.

RADYOLAR İNTERNETE TAŞINIYOR
Medianova tarafından sunulan çözüm, radyoların yayınlarını 
internete taşıyarak çok daha geniş dinleyici kitlelerine 
ulaşmalarını sağlıyor. Medianova CEO’su Serkan Sevim, 
radyo yayınını internet üzerinden gerçekleştirmenin dinleyici 
kitlesini yüzde 30’a varan oranlarda artırabileceğini belirtti. 
Dinleyici sayısının ölçülebilmesi ve raporlandırılabilmesinin 
de yayıncılara önemli bir avantaj sağladığına dikkat çeken 
Sev im,  bu  durumun radyo lar ın  rek lam ge l i r le r in i 
artırmalarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

/HABER TURU
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WHATSAPP HIZLA BÜYÜYOR
Kısa bir süre önce Facebook tarafından satın alınan 
WhatsApp, 500 milyon aktif kullanıcı rakamına ulaştı. Mobil 
cihazların en çok kullanılan bedava uygulamalarından olan 
WhatsApp, 5 yıldan az bir sürede 500 milyon kullanıcıya 
ulaştığını açıkladı. Son birkaç ayda özellikle Brezilya, 
Hindistan, Meksika ve Rusya’daki kullanıcılarının arttığını 
belirten WhatsApp, her gün 700 milyon fotoğraf ve 100 
milyon video paylaşıldığını vurguladı. Facebook, şubat 
ayında Whatsapp’i 16+3 milyar dolara satın aldığında 
uygulamanın 450 milyon kullanıcısı vardı. Facebook, 
kuruluşunun 6. yılı 2010’da 500 milyon kullanıcı rakamına 
ulaşmıştı. WhatsApp’in bu hızla giderse çok daha kısa 
sürede 1 milyar kullanıcıya ulaşması bekleniyor.

GOOGLE MAPS’TE ZAMAN YOLCULUĞU
Google’un haritalar uygulaması Street View, yeni geliştirdiği bir 
özellikle sokak ve mahallelerin bugününe ve 7 yıl önceki halini 
sunarak zaman içinde kadar değiştiğini gözler önüne seriyor. 
Google Street View artık bir zaman makinesi görevi de görüyor. 
Uygulama, yeni geliştirdiği özellik sayesinde kullanıcıları farklı 
yerlerdeki farklı zaman dilimlerine götürebiliyor. Bu yeni özellik, 
kırsal alanlar, binalar, mahalle ve sokakların bugünkü 
görünümü ile 2007’den başlayarak geçmişteki halini görmeyi ve 
karşılaştırmayı mümkün kılıyor. Google, uygulamayla yakın 
tarihin dijital bir çizelgesini çıkarıyor.

SEÇİMLERİN ARDINDAN TATİL 
SATIŞLARINA TALEP PATLADI
tat i lsepeti.com’un veri leri ,  seçimlerin ardından tati l 
satışlarına olan talepte büyük artış yaşandığını ortaya koydu. 
Seçim öncesinde yaşanan belirsizlikle birlikte avro kurundaki 
artış nedeniyle yurtdışı planlarını erteleyen tatilciler, seçimin 
ardından seçenekleri değerlendirmeye başladı. tatilsepeti.
com’un verilerine göre, yurtiçi otellere olan talep ise adeta 
pa t lad ı .  Seç im sonras ında yaşanan hareke t l i l iğ i 
değerlendiren tatilsepeti.com Yönetim Kurulu Başkanı Kaan 
Karayal, kurdaki hafif gerileme ile birlikte yurtdışı turlara 
talebin artmaya başladığına dikkat çekti. Her dönem olduğu 
gibi yeni dönemde de yurtdışı tatil satışlarında Roma, Paris 
ve Prag’ın başı çektiğini belirtti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
büyük şehirlerden gelen rezervasyonlarda artış olduğunu 
kaydeden Karayal, “Yurtiçinde en çok tercih edilen tatil 
bölgeleri Kemer, Belek ve Bodrum olarak sıralanıyor.” dedi. 
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İPHONE İÇİN AKILLI KILIF ÜRETİLDİ
Lunacase adlı ‘akıllı kılıf’ iPhone’a gelen çağrı ve 
mesajlardan yayılan elektromanyetik dalgaları 
algılayarak bildirim ışığı yayıyor. Ukraynalı bir grup 
genç girişimci tarafından üretilen Lunacase adlı ‘akıllı 
kılıf’ iPhone’a gelen çağrı ve mesajlardan yayılan 
elektromanyetik dalgaları algılayarak bildirim ışığı 
yayıyor. Telefondan gelen elektromanyetiği algılayan 
akıllı kılıf, bu sayede çağrı ya da mesaja göre kılıfın 
arkasında yer alan simge aracılığıyla bildirim ışığı 
yayıyor. Kılıfın bir başka özelliğiyse verdiği bildirim 
ışığını telefonunuzun şarjından almıyor oluşu. Kılıf 
kendi elektromanyetik enerjisini oluşturuyor ve böylece 
telefonun enerjisine ihtiyaç duymuyor. Lunecase adlı 
iPhone kılıfı telefonun arkasına takılıyor ve şık tasarımı 
ile neredeyse kılıf olduğu hiç anlaşılmıyor.

DEMET AKALIN’IN “REKOR”U İLK KEZ 
VE SADECE TTNET MÜZİK’TE 
Türkiye’nin lider dijital müzik platformu TTNET Müzik’te, yılın en 
çok beklenen albümlerinden biri daha müzikseverlerle buluştu. 
Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın 2014 yazına damgasını vurması 
beklenen yeni albümü “Rekor”, dijital platformlar arasında ilk kez 
ve sadece TTNET Müzik’te müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 
TTNET Müzik kullanıcıları, Demet Akalın’ın yepyeni şarkılarını ilk 
kez dinlemenin ayrıcalığını yaşayacaklar. Kullanıcılar şarkıları 
indirme imkânına da sahip olacak.

HAVA FİLTRELERİ, ARAÇ KULLANICILARINI 
TEHDİT EDİYOR 
Bahar aylarında, polen ve tozları araç içerisindeki havadan 
ayrıştıran filtreler mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde 
araç kullanıcılarının sağlığı ve aracın performansı olumsuz yönde 
etkilenebilir. Hedef Filo uzmanları, havaların ısındığı bu dönemde, 
araç kullanıcılarının dikkatini araçların periyodik bakımları, klima ve 
polen filtre değişimlerinin önemine çekiyor. Uzmanlara göre 
mevsimlerden bağımsız olarak belirli sürelerle değişimi yapılan 
klima filtreleri aracın verimliliğini ve aynı zamanda sürücünün 
sağlığını yakından ilgilendiriyor. Kış şartlarında kısa sürede kirlenen 
filtreleri değiştirilmediği takdirde otomobillerin motor performansı 
düşürüyor ve yakıt tüketiminde de artışa sebep oluyor. 

/HABER TURU

KASETLER GERİ DÖNÜYOR
90’ l ı  y ı l lara damgasını  vuran kaset ler  bugün 
popülerliğini kaybetmiş olsa da, bu manyetik kasetler 
hala bazı şirket ve istihbarat ajansları tarafından veri 
depolamak için kullanılıyor. Sony ise bir ilke imza 
atarak Blu-Ray disk’ten yaklaşık 4 bin kat daha büyük 
veri toplayabilen 185 TB’lık hafızası olan manyetik 
kaset gel işt i rdi .  Sony’nin bu ürünü, piyasada 
kul lanı lan kaset lerden 74 kat daha fazla veri 
depolama imkânı sunuyor. Sony’nin yeni manyetik 
kasetinin ne zaman satışa çıkacağı ve tasarımı henüz 
bilinmiyor. Veri saklamak için kasetler hem daha ucuz 
bir seçenek sunuyor hem de mevcut taşınabilir 
hafızalardan daha güvenilir olduğu düşünülüyor.
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İWATCH ÜRETİM AŞAMASINA GEÇTİ
Apple’ın uzun süredir gündemde olan akıllı saati 
iWatch’a dair ortaya çıkan son haberlerde, merakla 
beklenen saatin üretimine başlandığı belirtiliyor. Apple 
tarafından henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da 
geçtiğimiz aylarda teknoloji dünyasının gündemini 
sıklıkla meşgul eden ve bugüne kadar hakkında birçok 
haber yapılan iWatch’un üretimine nihayet başlandığı 
söyleniyor. iWatch‘a dair ortaya çıkan bu önemli haberin 
kaynağı ise, Apple’ın yeni akıllı saatini üretmesi için 
yönelmesi beklenen Çin’de yayınlanan bir haber.

TÜRKİYE’NİN İLK “SANAL KIYMETLER 
BORSASI” AÇILDI
Social Group tarafından açılan ve Türkiye’nin ilk Sanal 
Kıymetler Borsası olan SanalKiymetler.com sitesinde dijital 
dünyanın tüm ürünleri alınıp satılabiliyor. Borsa gibi fiyatlar 
oluşuyor, teklif alınabiliyor ve açık arttırma ile ürünlerin alım 
satımı gerçekleştirilebiliyor. Dileyen satıcılar sabit bir fiyat 
belirleyerek ‘hemen al’ seçeneğini tercih edebiliyor. Borsada 
alım-satımı yapılan ürünler; alan adları, aktif web siteleri, 
mobil uygulamalar, grafik ve logo tasarımları, markalar, 
patentler, sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook, 
Pinterest, Google Plus sayfaları vb.), girişim fikirleri ve 
projeler, bitcoin (sanal para birimi) şeklinde sıralanıyor.

MİCROSOFT’TAN EXPLORER İTİRAFI
Yazılı devi Microsoft internet tarayıcısı Internet Explorer’ın büyük 
güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Internet 
Explorer’ın en fazla Windows XP kullanıcılarında sorun çıkardığı 
iddia edildi. Microsoft, siber saldırganların internet tarayıcıları 
Internet Explorer’ın zayıf noktalarını bulduklarını ve saldırı 
düzenlediklerini açıkladı. Microsoft’tan yapılan açıklamada, 
Internet Explorer’ın 6’ıncı versiyonundan sonra piyasaya sürülen 
versiyonların saldırıda hedef alındığını belirtti. Microsoft, 
saldırganların bilgisayarlara uzaktan bağlanarak, kullanıcılara 
zarar verdiğini itiraf etti.

BANA NE YEDİĞİNİ SÖYLE, SANA 
ÜNİVERSİTENİ SÖYLEYEYİM 
Onl ine yemek s ipar iş  s i tes i  Yemeksepet i  Türk iye’deki 
kampüslerin yeme alışkanlıklarına ışık tuttu. Araştırmaya göre 
Türkiye’de üniversiteli öğrencilerin vazgeçilmeyen tatlarının 
başında hamburger ve lahmacun gel iyor.  Tercihler ini 
çeşitlendirmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri en çok 
kajunlu tavuk ve pizza siparişi veriyor. İTÜ’lülerin tercihi ise 
Adana dürüm ve tavuk şiş. İstanbul Üniversitesi daha hafif tatları 
tercih ediyor ve piliç bonfileyi seçiyor. ODTÜ’lülerin ise başkentin 
soslu et dönerinden yana zaafı var. Kahvaltıda menemenden 
patatesli gözlemeye, lahmacundan ıslak hamburgere varan bir 
yelpazede tercih yapan üniversiteliler sabaha karşı en çok çiğ 
köfte dürümü tercih ediyor. Tatlı olarak ise sufle ve künefe birçok 
kampüslerin favorisi.
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/GÜVENLİK

Teknoloji geliştikçe, bilgisayar ve akıllı 
telefonlarının güvenliği de sorun oluşturuyor. 

Uzmanlar bu durumu engellemenin basit yöntemleri 
olduğunu belirtiyor. 

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, iki dakikada yapılacak 
küçük hamlelerle, dizüstü bilgisayarlarının ve akıllı cep telefonlarının güvence 

unsurlarını geliştirmenin mümkün olduğunu söyledi. Akkoyunlu, hızla uygulanabilecek 
4 tavsiyede bulunuyor: 

1. AKILLI TELEFON ŞİFRENİZİN HATIRLANMASI KOLAY MI? DEĞİŞTİRİN!
Akıllı telefon kullanıcılarının büyük çoğunluğu hala 1, 2, 3, 4 ya da 1111 gibi çok açık olan parolaları 

seçmektedir. Siber suçlular bu parolaları kolaylıkla tahmin edeceklerdir. Parolanızı elde eden suçlular, sizin 
bütün verilerinizi elinde tutar. Zaman kaybetmeden değiştirin.

2. ÜNLEM (!) VE NUMARA İLE BİTEN ŞİFRELERDEN KURTULUN!
İnternette başta bankacılık sayfaları olmak üzere pek çok site, kullanıcılarını ara sıra parolalarını değiştirmek 

için zorlar. Kullanıcılar bu isteği parolanın sonuna karakter, ünlem ya da numara ekleyerek yerine getirirler. Eğer 
parolanıza sızıldıysa, şifre kırıcıların ilk deneyecekleri yöntem budur. Şifrenizi mümkün olduğu kadar güçlü hale 

getirin. Ekleme yapmayın, tamamen değiştirin!
 

3. ŞU ANDA SİSTEMİNİZDE VİRÜS OLMADIĞINI KONTROL EDİN!
Ücretsiz antivirüs yazılımlar ya da anlık kontroller, bilgisayarınızın 7/24 koruma altında olmasını sağlamaz. 

Eğer yanlış bir linki tıkladığınızdan endişeleniyorsanız ya da size yanlış gelen bir şeyler varsa ücretsiz 
online scanner seçenekleriyle sisteminizi taratın. 

 
4. CAFE’LERDEN İNTERNETE GİRERKEN İKİ KERE DÜŞÜNÜN!

Ücretsiz Wi-Fİ ağları size internete girmeniz için uygun yolu sağlar. Ancak dizüstü 
bilgisayarınızı ve akıllı telefonunuzu, Wi-Fi ile paylaşmak oldukça risklidir. Halka 

açık ağlarda, çevrimiçi bankacılık gibi parola girerek erişmeniz gereken 
sitelerde veriye müdahale edilip edilmediğini söylemek zordur. 

Korunma programınız yoksa bu riske girmeyin!

Uzmanlar, basit önerilerle bilgisayar ve akıllı telefonunuzda temel 
dijital güvenlik için önlem alınabileceğini belirtiyor.

İKİ DAKİKADA 
SİBER GÜVENLİK
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ERBAKAN MALKOÇ
TAMAMEN KİŞİYE ÖZEL OTOMOBİL İÇ DİZAYNLARINA İMZA ATAN 

DİZAYN VİP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERBAKAN MALKOÇ’UN HEDEF 
KİTLESİ DÜNYACA ÜNLÜ CEO’LAR, SPORCULAR, SİYASETÇİLER VE 

SANATÇILARDAN OLUŞUYOR.  

OTOMOBİL DİZAYNI ONDAN SORULUYOR
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CİRONUN ORTALAMA YÜZDE 15-20’Sİ AR-GE’YE AYRILIYOR
2014 yılında üretim kapasitelerini yüzde 100’ün üzerinde artıracaklarının altını çizen Erbakan Malkoç, “Ciddi teknoloji yatırımları yaptık. 
Bu yatırımlar bizi 2014’te daha hızlı üretim yapmaya sevk edecek. Ar-Ge’ye her yıl ciromuzun ortalama yüzde 15-20’sini ayırıyoruz. En 
büyük hayallerimden biri Türkiye’de tanınmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. İkinci hayalim Ortadoğu’ya ihracat yapmaktı. Bunu da 
başardım. Üçüncü hayalim ise tasarladığım araçları Avrupa’ya satabilmekti. Bu hayalim de gerçek oldu. 2013’ü yaklaşık 15-20 milyon 
TL ciroyla kapattık. 2014 yılı ciro hedefimiz ise 2013 cirosunun minimum 2 katını gerçekleştirmek.” diyor.

> Türkiye’nin değil, dünyanın da yakından tanıdığı 
bir tasarımcısınız. Ne gibi dönemlerden geçerek 
bugünkü başarınıza ulaştınız?
Yeşilköy’deki tamirhanede çıraklık yapmaya başladığımda 
küçücük bir çocuktum. Daha 10 yaşındaydım. Çocukluğumun 
en önemli oyuncakları pense, tornavida ve yan keskiydi. O 
dönemde otomatik camlar yoktu. Silecek motoruyla cam-
lar, civayla oto alarmları yapıyordum. Bu icatlarım zamanla 
ustalarımı rahatsız etmeye başladı. Hiç unutmam, 1989 
sonunda Mercedes marka bir otomobile araç telefonu takı-
yorduk. Araca anteni takarken yanlışlıkla elimdeki matkap-

la aracın çamurluğuna ciddi bir hasar verdim. 
Ustamdan sıkı bir dayak yedikten sonra da 

kovuldum. İşte o gün kariyerimde yep-
yeni bir sayfa açıldı. 1992’de Suudi 

Arabistan’da klima işi yapan giri-
şimci ortağımla kendi atölyemi 

kurdum. İnsanların hayal bile 
edemeyecekleri otomobil 
tasarımlarını hayata geçir-
mek için kolları sıvadım. 
Kişiye özel araç tasarımına 
da ilk kez bu dönemde baş-
ladım. Örneğin, bana gelen 

bir Porsche’yi koltuğundan 
müzik sistemine kadar komp-

le değiştiriyordum.

> Peki, Dizayn Vip’i kurmaya 
nasıl karar verdiniz?

1995’te askere gidip döndüm ve 1997’de 
Dizayn Vip’i kurdum. Müşterilerim tüm pre-

mium araçlarını bana teslim edip, farklı bir tasarım yap-
mamı bekliyordu. 2000 yılında bu işi kalıcı hale getirme-
ye karar verdim. Bu çerçevede premium marka araçları 
satın alıp, A’dan Z’ye değiştirip satmaya yönelik projelere 
odaklandım. İlk başta kimse bana inanmadı. Ama ben bu 
hayalimi de gerçekleştirdim. 2001’de Mercedes Viano 
marka bir minibüs alıp, 4 ay boyunca gece-gündüz bu 
aracın içini komple yeniden tasarladım. Bu araçla katıl-
dığım otomobil fuarından çılgınca sipariş aldım. Fakat bu 
konuya yönelik bir altyapım yoktu. Gerçek kırılma nok-
tasını işte o gün yaşadım ve bu altyapıyı kurmaya yönelik 
yatırımlara hız verdim.

izayn Vip Yönetim Kurulu Başkanı 
Erbakan Malkoç, Ardahan’ın Göle 
ilçesine bağlı Dengeli Köyü’nde 11 
çocuklu bir ailenin ferdi olarak dün-

yaya geldi. En büyük hayali bir otomobil tamirhanesin-
de çıraklık yapmaktı. 10 yaşında İstanbul’a gelen Malkoç, 
Yeşilköy’de bir otomobil tamirhanesinde ağabeyinin des-
teğiyle çırak olarak işe başladı. 25 yıldan bu yana gece-
gündüz demeden çalışan Malkoç, bugün sadece Türkiye’de 
değil, dünyada da iz bırakan otomobil tasarımlarına imza 
atıyor. Dizayn Vip’i 1997 yılında Avcılar’da kuran Malkoç,  
fabrika çıkışı araçları teknoloji ve tasarım odaklı 
vizyonuyla yeniden tasarlıyor. Premium 
segmentte yer alan her aracın iç ve dış 
tasarımını A’dan Z’ye değiştiriyor. 
Diyelim ki ünlü bir futbolcusunuz 
ve trafik nedeniyle idmana geç 
kaldınız. Malkoç’un tasarla-
dığı özel araçlar ile trafikte 
olduğunuzu unutup, ısınma 
hareketlerinize otomobili-
nizde başlayabilme lüksü-
ne sahipsiniz. Koşu ban-
dından bisiklete kadar bir 
spor salonunda bulunan her 
egzersiz aletini otomobille-
re adapte edebilen Malkoç’un 
iddialı uygulamaları bunlarla 
da sınırlı değil. Turneden turneye 
koşturan sanatçılara özel tasarımlar 
da yapan Malkoç, bu sanatçıların konser 
sonrasında ya da öncesinde duş alabilecekleri 
ya da dinlenebilecekleri özel dizaynlarıyla da adından söz 
ettiriyor. Malkoç, tasarımlarıyla otomotivden hazır giyime, 
turizmden bankacılığa kadar kendi branşlarında dünya devi 
olan global markaların CEO’larından, dünya siyaset are-
nasında söz sahibi olan üst düzey isimlere, milyon hatta 
milyarca dolara transfer edilen ünlü sporculardan dünya-
nın her noktasında fanatik bir hayran kitlesine sahip olan 
şarkıcılara kadar son derece geniş bir hedef kitleye hitap 
ediyor. Türk otomotiv sektöründe yüzde 100 yerli bir araç 
tasarımı yapılacaksa, bu araçta kendi imzasının olmasını 
hayal eden Malkoç ile Türk otomotiv sektöründe fark yara-
tacak yeni projeleri hakkında konuştuk.
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MALKOÇ, 
OTOMOBİLİN YANI SIRA 

MİNİBÜS, OTOBÜS, 
KARAVAN, YAT, HELİKOPTER VE 

JETLERE YÖNELİK KONSEPT 
TASARIMLARLA DA ADINDAN 

SÖZ ETTİRİYOR

“YÜZDE 100 TÜRK 
MÜHENDİS VE 

USTALARIN EL İŞÇİLİĞİNİ 
TAŞIYAN KİŞİYE ÖZEL ARAÇ 

TASARIMLARININ YÜZDE 95’İ 25 
ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR. 2013’Ü 

YAKLAŞIK 15-20 MİLYON TL 
CİROYLA KAPATTIK.”
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> Türkiye’de başarılı olduktan sonra marka bilinirliği 
açısından kendinize nasıl bir hedef koydunuz?
Ortadoğu, Azerbaycan, Rusya ve Suudi Arabistan özel 
tasarım araçlar satmaya başlamıştık. Ama o dönemde 
en büyük hayalim Avrupa’ya araç satmaktı. 2009 yılında 
TÜVTÜRK’ün araçları muayene hakkını elde etmesiyle 
her şey altüst oldu. Dizayn Vip olarak zorlu bir döneme 
girdik. TÜVTÜRK, Dizayn Vip’in yaptığı imalatları tama-
men durdurdu. Bu işi yapamayacağımızı ve merdiven altı 
çalıştığımızı söylediler. Dizayn Vip’in hayatta kalabilmesi 
ve onlarca insanın ekmeğini kaybetmemesi için tek yol 
standartlara uygunluk belgelerinin alınmasıydı. Bu süreç 
zarfında üretim yapılması da yasaklandı. Avrupa standart-
larında üretilen otomobillerin TÜVTÜRK’ten geçip, üreti-
min kusursuz olduğunu yansıtan bu belgeyi Ankara Araç 
Proje Müdürlüğü’nün verdiğini öğrendik ve oraya gittik. 
Müdürlük, Türkiye’de böyle bir sistem olmadığını söyledi. 
Nereye gittiysem tüm kapılar yüzüme kapandı. Bu süreç 
8.5 ay boyunca devam etti.

> Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlediniz? 
Araçlarımı Avrupa’ya satmaya son derece kararlıydım. Daha 
sonra Türk otomobil firmalarının üst düzey yöneticilerinin 
desteğiyle Avrupa’ya gittim ve Avrupalı otomobil üreticile-
rinin ‘crash test’ raporlarına ulaştım. Bu belgeleri alıp, yeni-
den Ankara Araç Proje Müdürlüğü’ne gittim ve Türkiye’de 
de bu standartları uygulamaya koydukları takdirde Avrupa 
standartlarına uygunluk belgesinin alınabileceğini ifade 
ettim. Aslına bakarsanız üretime geçebilmek için gerek-
li olan AİTM Seri Tadilat Tip Onay Belgesi uygulamasını 
Türkiye’ye getiren kişi benim. Bana crash test raporlarında 
yer alan maddeleri gerçekleştiremeyeceğimi söylediler.  Bu 
konuda gerekli hazırlıkları yapacağımı, başaramazsam da 
işi bırakacağımı söyledim. Çok uzun süre çalıştım. 4-5 ara-
cım perte çıktı. Uzun bir mücadelenin ardından tüm testleri 
hazırladık ve hepsinden yüzde 100 kusursuzlukla geçtik. 
Daha sonra Avrupa’nın bize bakış açısını değiştirecek ve 
yüzde 100 kusursuz araç sunabilecek bir noktaya geldik. 
Dizayn Vip bugün Almanya’daki bayisi üzerinden İngiltere, 
Fransa, İtalya, Avusturya ve Polonya’ya ihracat yapabilen 
bir güce ulaştı. Araçlarımızı Malezya, Dubai, Abu Dhabi, 
Azerbaycan, Ukrayna, Irak, Katar ve Bahreyn’de dünyanın 
en zengin insanları kullanıyor. 

> Dizayn Vip, bugün aldığı ödüllerle de adından söz 
ettiriyor. Bu ödüller hakkında bilgi verebilir misiniz?
Son olarak Kasım 2013’te Lob’in Europe tarafından altıncısı 
Frankfurt’ta düzenlenen ‘International Leaders Of Branding 
Intelligence Summit’te Avrupa Diplomatlar Birliği Başkanı 
Gunther Meinel’den ‘Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarım 
Ödülü’nü aldık. Dizayn Vip, tamamen butik ve el işçiliğine 
dayanan özel araç tasarımlarıyla müşterilerinin hayallerini 
hayata geçiriyor. ‘Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarım Ödülü’nü 
almamızda dünya genelindeki otomobil fuarlarında kazan-
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SARAY LÜKSÜNE SAHİP OTOBÜS TASARLADI
İki yıl önce Suudi Arabistan Kralı’ndan lüks bir otobüs siparişi alan Erbakan Malkoç, bu proje üzerinde 8 ay çalıştı. 50 metrekarelik 
otobüsü 2 milyon Euro değerinde yürüyen bir saraya dönüştürdü. Malkoç ve ekibi tarafından el işçiliği ile hazırlanan otobüste bir 
süit yatak odası, bir salon, 2 tuvalet ile banyo ve mutfak da bulunuyor. 
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dığımız başarıların önemli bir rolü bulunuyor. 2013 Cenevre 
Fuarı’nda tasarladığım ve imalatını yaptığım otomobil, en çok 
ilgi gören ve beğenilen tasarım oldu. Volkswagen’in özel bir 
minibüs tasarımıydı. Daha sonra Monaco Fuarı’nda Monaco 
Prensi 2. Albert, aracımıza bindiğinde bu şekilde tasarlan-
mış bir otomobille daha önce hiç karşılaşmadığını belirtti. 
Frankfurt Fuarı’nda ise özel olarak kesip, biçip uzattığım ve 
limuzin olarak yaptığım araç, ‘en iyi tasarım ve teknolojiye 
sahip araç’ seçildi. Tüm bu başarılar Dizayn Vip’e ‘Avrupa’nın 
en iyi otomobil tasarımı’ ödülünü kazandırdı.

>Nasıl bir tasarım vizyonuna yatırım yaparak 
ilerliyorsunuz?
Dizayn Vip’in tasarladığı hiçbir otomobil birbirine benzemi-
yor. Çünkü her müşterinin hayali farklı… CEO ve üst düzey 
yöneticiler için iş hayatının gerektirdiği her türlü teknolojik 
altyapıya sahip olan, yürüyen ofis konseptinde 
otomobiller tasarlıyoruz. Avcılar’daki 6 bin 
500 metrekarelik fabrikamızda, 100 
kişilik ekibimizle tamamen el işçi-
liğine dayanan butik bir konsept 
doğrultusunda üretim gerçek-
leştiriyoruz. Tasarımlarının 
yüzde 95’ini 25 ülkeye ihraç 
ediyoruz. Otomobil tasarımı-
nın yanı sıra minibüs, otobüs, 
karavan, yat, helikopter ve 
jet iç dizaynı da yapıyoruz. 
Altın kaplamadan deve kuşu 
derisine, LED aydınlatmalar-
dan elektronik yiyecek-içecek 
bölmelerine, gökyüzünün key-
fini çıkarabileceğiniz panoramik 
sunroof’lardan, dokunmatik panel-
lere, araç içine monte edilen espresso 
makinesinden kablosuz internete, surro-
und ses sisteminden buzdolabına, sinema key-
finden masaj yapabilen özel tasarım ısıtmalı-soğutmalı kol-
tuklara kadar pek çok ince ayrıntı Dizayn Vip tasarımlarıyla 
hayat buluyor. Engelliler için uzaktan kumanda aracılığıyla 
hareket ederek araç dışına çıkabilen özel koltuk tasarımları 
da yapıyoruz. 2013’te Dizayn Vip Dubai’yi kurduk. Almanya, 
Dubai, Suudi Arabistan, Rusya ve Malezya’da showroomla-
rımız bulunuyor.

> Kişiye özel araç tasarımlarının ortalama fiyat 
aralığı nedir?
Avrupalının ürettiği otomobili alıp, baştan sona yeniden 
tasarlayıp, Dizayn Vip markasıyla yine Avrupalılara 3-4 
katı fiyatına satıyoruz. Araç 50 bin Euro ise Dizayn Vip’in 
çalışmalarının ardından 200 bin Euro’ya satılıyor. Kişiye özel, 
el yapımı, butik araçlar tasarlıyoruz. Yılda 300 araç üretebi-
liyoruz. Ama bu sayıyı 200 adet artırabilecek bir kapasiteye 
sahibiz. Müşterilerin isteğine göre bir aracı 20 günde de 

hazırlayabiliriz, 9 ayda da… Teslimat zamanı tamamen müş-
terilerin beklentilerine göre değişiklik gösteriyor. Araçların 
fiyatı ise 100 bin- 2 milyon Euro arasında değişiyor.

>  Otomotiv sektörünün global oyuncularından 
Hamann-Motorsport ve Mansory ile yaptığınız 
işbirliği Dizayn Vip’in gelecek hedeflerine nasıl bir 
katma değer sağlayacak?
İlk olarak Hamann-Motorsport ile anlaştık. Ardından 
Almanya’daki iş ortağımız Mansory ile işbirliği yaptık. Bu 
anlaşma çerçevesinde Mansory, Dizayn Vip markalı araç 
tasarımlarını yurtdışında satacak. Dizayn Vip ise Mansory ile 
birlikte tasarladıkları araçları Türkiye ve Ortadoğu’ya pazarla-
yacak. Bu tarz büyük işlere imza atan tasarımcı ve markalarla 
işbirliği ya da ortaklık yapabilmek çok kolay değil. Çünkü tüm 

dünyanın gözü onların üzerinde… Mansory markasının 
kurucu ve tasarımcısı Kourosh Mansory; Rolls-

Royce, Bentley, Aston Martin, Mercedes-
Benz, Lamborghini, Maserati ve Ferrari 

gibi premium kategoride yer alan 
markaların araçlarını yeniden 

tasarlıyor. Mansory markası 
karbondan otomobil yapan tek 
firma. Örneğin Lamborghini 
Aventador  marka bir oto-
mobili alıp, aracı komple 
değiştirip, bütün parçala-
rını yeniden üretip, o araca 
Mansory Carbonado adını 

veriyorlar. Araç Avrupa’da 
500 bin Euro’ya satılıyorsa, 

Mansory’nin elinden çıktıktan 
sonra 3.5-4 milyon Euro’ya alıcı 

buluyor. Dünyanın en önemli isim-
lerinin peşinden koştuğu ve otomobil-

lerini tasarlatmak istedikleri bir partnerimiz 
var. Bundan sonra proje, tasarım, plan, çizim, üre-

tim ve fuarlarımızı birlikte yapacağız. Satışlarımızı ise bölgesel 
olarak ayırarak yolumuza devam edeceğiz. www.mansory.
com.tr ve www.hamann-motorsport.com.tr üzerinden sıra-
dışı çalışmalara imza atacağız.

> Otomotiv sektöründe gerçekleştirmek istediğiniz 
en büyük hayaliniz nedir?
Türkiye’nin marka üretmeye ihtiyacı var. ‘Made in Turkey’ 
ibaresini gururla dünyaya yansıtmak istiyorum. En büyük 
hayalim, bir gün Türkiye’de otomobil üretilecekse, bu oto-
mobilde Erbakan Malkoç’un imzasının olması. Türkiye’de 
en büyük sorun buna cesaret edecek kişilerin olmaması. 
Devletin bu konuya ciddi bir destek vermesi gerekiyor. 
Erbakan Malkoç olarak yüzde 100 yerli bir Türk otomo-
bili üretip üretemeyeceğimi zaman gösterecek. Havanda 
su dövmeyi çok sevmem. Çok büyük hayallerim var. 
Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır.

“MADE İN TURKEY 
İBARESİNİ GURURLA 

DÜNYAYA YANSITMAK 
İSTİYORUM. EN BÜYÜK HAYALİM, 
BİR GÜN TÜRKİYE’DE OTOMOBİL 
ÜRETİLECEKSE, BU OTOMOBİLDE 

ERBAKAN MALKOÇ’UN 
İMZASININ OLMASI.”

“DÜNYANIN 
EN ZENGİN 

İNSANLARIYLA 
ÇALIŞIYORUM. DOLAYISIYLA 

OTOMOBİLİNİ YAPTIĞIM 
İNSANLARIN JETLERİNİ, 
HELİKOPTERLERİNİ VE 
EVLERİNİ DE DİZAYN 

EDİYORUM.”
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rakamlar ayrıca mobil cihazların kullanım oranının sadece 
iki ayda 2013 yılı ortalaması olan yüzde 14’ten, yüzde 22’ye 
çıktığını gösteriyor.

MOBİL TİCARETİN JENERATÖRÜ ANDROİD CİHAZLAR
Mobil ticarette Android işletim sistemine sahip cihazlar başı 
çekiyor. Android işletim sistemi kullanan cep telefonları ve 
tabletlerden Sanalpazar.com’a erişim 2013’te 2012’ye göre 
5 kat arttı. iOS içinse bu rakam 4 kat seviyesinde kalıyor. 
Android işletim sistemini kullanan cihazlardan internete erişim 
2012’de de iOS’tan fazla idi. Ancak Android bu oranı 2013’te 
iyice açarak yüzde 60’a yüzde 40 seviyesine taşıyor. 

2014 ŞUBAT’TA ANDROİD İOS’U İKİYE KATLADI
2013 ve 2014’ün ilk iki aylık dönemi karşılaştırıldığında ise, 
Android işletim sistemini kullanan cihazların 1 yılda 0,3 mil-
yondan 1,2 milyona yükseldiği görülüyor. iOS işletim siste-
minde ise bu rakam 0,3 milyondan 0,6 milyona yükseldi. Yani 
Android cihaz kullanımı 1 yılda 3 kat artarken, iOS kullanımı 
yalnızca 2 kat arttı ve Şubat 2014 itibariyle iOS cihaz kullanı-
mını ikiye katladı.

2013 yılından beri e-ticaretteki en revaçta konu, müş-
teri eğilimlerinin giderek mobil ticarete kayıyor oluşu. 
E-ticaret siteleri geçtiğimiz yıldan beri bu konudaki 
yatırımlarına hız verdi. Sanalpazar.com, üzerine sık sık 

konuşulan bu konuyu gerçek rakamlarla ortaya koyan bir 
araştırma gerçekleştirdi. Rakamlara göre mobil, büyük bir 
ivme ile gelişiyor ve selefi diz üstü ve masaüstü bilgisayarların 
e-ticaretteki yerini sarsmaya hazırlanıyor. Mobil ticarette başı 
çeken işletim sistemi ise, açık ara Android cihazlar.
E-ticaret siteleri bir yandan alışveriş alışkanlıklarını dönüş-
türürken, bir yandan da internet kullanıcılarının tercihleri ve 
eğilimleri hakkında istatistiklere temel olabilecek verilerin 
toplanmasında önemli rol oynuyor. 5 yılı aşkın süredir ‘inter-
netin pazar yeri’ konseptiyle kullanıcı sayısını sürekli artıran 
Sanalpazar.com, 2013 yılında 27 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 
Türkiye’deki toplam internet kullanıcı sayısının 35 milyon 
civarında olduğu düşünüldüğünde, Sanalpazar.com verileri ile 
ülke genelindeki internet kullanıcılarının davranışlarına ilişkin 
anlamlı analizler yapmak mümkün.  

MOBİL MASAÜSTÜ VE DİZ ÜSTÜ İLE YARIŞIYOR
Sanalpazar.com’un verileri, Türkiye’nin mobil cihazlara yönelik 
eğilimini net olarak ortaya koyuyor. 2012 yılında Sanalpazar.
com’a yapılan ziyaretlerin kaynağına bakıldığında, oranın 
yüzde 94’e yüzde 6 şeklinde bilgisayarlar lehine olduğu 
görülüyor. 2013’te ise masaüstü ve dizüstü oranı yüzde 86’ya 
düşerek, cep telefonu ve tabletlerin oranı 8 puan artışla yüzde 
14’e yükseldi. 

MOBİL KULLANIMI SON 2 AYDA YÜZDE 8 ARTTI
2013’ün ilk iki ayında masaüstü ve dizüstü bilgisayar üze-
rinden bağlanan ziyaretçilerin oranı yüzde 90, cep telefonu 
ve tabletlerden bağlananlarınki yüzde 10 iken, 2014’ün ilk 
iki ayında bu rakam yüzde 78’e yüzde 22 olarak değişti. Bu 

Mobil cihazlardan e-ticarete erişim bilgisayarlara göre yüzde 8 arttı. Mobil 
ticaretin jeneratörü ise android cihazlar. Yine 2014’ün ilk iki ayında mobilde 

android cihaz kullanımı, IOS’u ikiye katladı.

İNTERNETİ M-TİCARET, 
MOBİLİ ANDROİD SIRTLIYOR 
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2013’ÜN İLK İKİ AYINDA MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN 
BAĞLANAN ZİYARETÇİLERİN ORANI YÜZDE 90, CEP TELEFONU VE TABLETLERDEN 
BAĞLANANLARINKİ YÜZDE 10 İKEN, 2014’ÜN İLK İKİ AYINDA BU RAKAM YÜZDE 

78’E YÜZDE 22 OLARAK DEĞİŞTİ.

/MOBİL TİCARET

Ocak-Şubat döneminde değişim ...................2013 .........................2014
Masaüstü&Dizüstü bilgisayar ...........................90% .......................... 78%
Cep telefonu&Tablet ................................................10% .......................... 22%
Internet’e Erişiminde Kullanılan Cihazlar (2013-2014 Ocak-Şubat dönemi)

Ocak-Şubat döneminde değişim ...................2013 .........................2014
Android .............................................................0,3 milyon ...............1,2 milyon
iOS .......................................................................0,3 milyon ............. 0,6 milyon
Mobil Internet’e Erişiminde Kullanılan İşletim Sistemleri 
(2013-2014 Ocak-Şubat dönemi)
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hamilelerin mümkün olduğunca son dönemlerde yolculuktan 
kaçınmaları gerekiyor. Bir de gittikleri yerde olan sağlık 
hizmetlerini de göz önüne alarak seyahat etmeleri lazım. 
Aniden sancı ve doğum durumu oluşmasına karşın gidecekleri 
yerin sağlık kurumlarını araştırılıp mümkünse adres ve 
telefonlarını kaydetmeleri önemli.” uyarısında bulundu.

KAPI DEDEKTÖRLERİ BEBEĞE ZARAR VERMEZ
Uzman doktor, havaalanı geçişlerinde kullanılan kapı 
detektörlerinin de hamile kadınların korkularından biri 
olduğunu dile getirdi. Ancak detektörlerin X ışını ile 
çalışmadığını o yüzden de hamilelerin buralardan korkusuzca 
geçebileceğini söyledi.

KABİN BASINCI OLMAYAN KÜÇÜK UÇAKLARA BİNMEYİN
Karabacak, kabin basıncının zararlı olup olmadığına ilişkin 
olarak da şunları söyledi: “Uçaktaki kabin basıncı bebeğinize 
zarar vermez. Birçok ticari havayolu şirketi uçaklarındaki 

kabin basıncını belirli bir seviyede tutmak zorundadır. 
Bu yasal bir zorunluluktur. Gerçekte asıl sorun kabin 
basıncı olmayan küçük uçaklar ile yapılan yolculuklarda 
yaşanıyor. Kabin basıncı sağlanmadığında örneğin 10 
bin feet yükseklikte uçarken sanki yüksek bir dağın 
zirvesinde gibi olursunuz. Bu yükseklikte Oksijen basıncı 

çok azalmıştır ve vücudunuz sizin ve bebeğiniz için 
yeterli oksijeni sağlayabilmek için daha fazla 

çalışmak zorundadır.”

Uçak yolculuğu; kanama, şeker hastalığı, 
yüksek tansiyon ya da erken doğum öyküsü 

gibi yüksek risk faktörleri bulunmayan hamileler 
için son derece güvenli.

HAMİLEYSEN 
UÇAKTAN KORKMA!

ÜÇÜNCÜ TRIMESTER’DAN SONRA UÇAĞA BİNMEYİN
Karabacak, herhangi bir tıbbi komplikasyonu olmayan 
hamilelerin, ikiz ya da üçüz bebek bekleme durumları yoksa 
ya da daha önceden erken doğum hikâyesine sahip değillerse 
36. haftaya kadar kabin basıncı ayarlı uçaklar ile yolculuk 
yapılabileceğini belirtti. Karabacak, “Zaten 36. haftadan sonra 
pek çok havayolu şirketi hamile kadınları uçaklarına kabul 
etmiyor. Bunun nedeni ise anne ya da bebek açısından ortaya 
çıkabilecek olan riskler değil olası bir doğum durumunda 
havayolu şirketinin havadayken yaşanacak olan bir doğum 
durumuna karşı risk almak istememesi.” şeklinde konuştu. 

BİLET ALIRKEN HAMİLE OLDUĞUNUZU SÖYLEYİN
Karabacak şu uyarılarda bulundu: “Bilet acenteleri rezervasyon 
sırasında hamile olunup olunmadığını ya da beklenen doğum 
tarihinin ne zaman olduğunu sormazlar. Ancak kişi uçağa 
binmek üzere kapıya yöneldiğinde tatsız bir sürprizle 
karşılaşabilir. Doktorumuza göre eğer beklenen 
doğum tarihine 1 hafta ya da daha az süre kalmış 
ise havayolu şirketi o kişiyi uçağa almama 
hakkına sahip. Buna rağmen yine de uçakla 
seyahat etmeyi zorunlu gören kişiler, uçağa biniş 
sırasında sorun yaşamamak ve hatta uçuşu 
kaçırmamak için doktorundan, uçak yolculuğu 
yapmalarında bir sakınca olmadığına dair rapor 
alıp bunu tüm uçuşlarında yanında taşımalı. 
Bu raporda, muayene olduğunun ve 72 
saat içinde doğumun başlayabileceğine 
ilişkin bir bulguya rastlanmadığının 
belirtilmesi gerekiyor.”

SAĞLIK DESTEĞİ 
ALABİLECEĞİNİZ YERLERE 
SEYAHAT EDİN
Yolculuk sırasında havayolu şirketinin 
politikalarının dikkate alınması gerektiğine 
işaret eden Op. Dr. Karabacak, rahatsız 
koltuklarda yapılan uçak yolculuğunun 
sıkıcılık oranı hamilelerde daha fazla 
olabildiğini hatırlattı. “O yüzden 

Uçakla seyahat etmeyi herkes çok seviyor. 
Çünkü hem istenilen yere en hızlı şekilde 
gidebiliyor hem de erken bilet alımıyla 
neredeyse karayolu taşıtlarına yakın ücretlerle 

seyahat edebiliyor. Son yıllarda artan yolcu sayısı 
bunun en önemli kanıtı. Ancak uçaklar bazıları için hala 
büyük bir korku kaynağı. Bu tedirginlik ve korkuyu 
yaşayanların başında ise hamileler yer alıyor. Uçak 
firmalarının hamile olduğunu beyan eden kadınlardan 
‘uçabilir’ raporu istemesi ise kadınların bu korkuları 
şiddetlendiriyor Peki, hamileler bu korkularında 
gerçekten haklı mı? Konya Özel Selçuklu Hastanesi 
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hikmet Karabacak, bu 
sorunun yanıtını verdi. 

UÇAK YOLCULUĞU HAMİLELİĞİN HER 
DÖNEMİNDE YASAK DEĞİL
Karabacak, uçak yolculuğunun kanama, şeker 
hastalığı, yüksek tansiyon ya da erken doğum 
öyküsü gibi yüksek risk faktörleri bulunmayan 
hamileler için son derece güvenli olduğunu söyledi. 
Hamilelikte seyahat etmek için en keyifli dönemin 14 
ila 27’nci haftalar arası yani ikinci ‘trimester’ olduğunu 
belirtti. Bu dönemde sabah bulantıları geride kalmış, 
uyku hali kaybolmuş, düşük olasılığı azalmış ve 
hamileliğe alışılarak gezmek, dolaşmak ve halinin 
keyfine varmak için tüm şartların uygun hale gelmiş 
olduğunu aktardı.

/SAĞLIK
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HAMİLELER UZUN UÇAK YOLCULUKLARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

 Herhangi bir yerde uzun süre oturmak bacaklarınızdaki kan 
dolaşımını etkiler ve ayak ile bileklerde şişmelere neden olabilir. Bu 
nedenle her 1,5-2 saatte bir ayağa kalkıp koridorda yürüyüş 
yapmalı ve kan dolaşımınızı canlandırmalısınız. Bu kısa yürüyüşler 
sırasında bacaklarınıza germe egzersizleri de yaptırabilirsiniz. 

 Yolculuk sırasında otururken de bazı germe hareketleri yaparak 
uzun süreli oturmanın olumsuz etkilerini azaltabilirsiniz. Bunun için 
oturur pozisyondayken bacaklarınızı iyice ileriye doğru uzatın, 
topuklarınız merkez olacak şekilde ayağınızı yavaşça kendinize 
doğru kuvvetlice çekerek baldır kaslarınızı gerin. Daha sonra ayak 
bileklerinizi sağa sola çevirin ve parmaklarınızı açıp kapatın.

 Uzun süre rahatsız bir pozisyonda hareketsiz oturmak tromboz 
(damar içinde kan pıhtısı) ve varis riskini arttırır. Uçuş süresince 
özel varis çorabı giymek bacaklarınızdaki kan dolaşımını 
destekler ve şişmiş damarları rahatlatır.

 Eğer yanınızdaki koltuk boşsa ya da uçak içinde yan yana iki 
boş koltuk bulabilirseniz uzun oturmak suretiyle ayaklarınızı 
kaldırabilirsiniz. Uçaktaki kabin basıncı ayaklarınızda şişmeye 
neden olabilir. Ayakkabılarınızı çıkararak kendinizi daha iyi his-
sedebilirsiniz. Yürüyüş sırasında rahat ve sağlıklı olmasa da 
uçuş süresince terlik giymeniz rahatlamanıza yardımcı 
olacaktır.

BAZI HAVAYOLLARININ HAMİLE YOLCU 
TAŞIMA POLİTİKASI ŞÖYLE:

7 ayını ( 28 hafta ) bitirmiş hamile yolcular, kendi 
doktorlarından aldıkları, ‘uçakla seyahatinde sakınca 
yoktur’ ibaresi yer alan bir rapor ile seyahat edebilirl-
er. Bu raporun tarihi 7 günden eski olamaz. 7 aya (28 
hafta) kadarki hamile yolcuların seyahatinde yolcu 

beyanı esastır. Hamileliğiniz sırasında uçak 
yolculuğuna çıkarken dönüş zamanında kaç haftalık 

olacağınızı ve yeni bir rapor gerekip gerekmediğini 
kontrol etmeyi unutmayın.

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



Sosyal ağlar arasında 32 milyon Türk kullanıcının bulunduğu Facebook ünlü 
isimlerin de en çok rağbet gösterdiği kanal.

Sosyal ağlar, sanatçılara hayranları ile iletişim kurmak için çok 
önemli fırsatlar sunuyor. Bu sayede, az sayıda kişinin varlığından 
haberdar olduğu bir grup ya da herkesin şarkılarını ezbere bildiği 

bir kişi, daha geniş kitlelere seslenme veya var olan kitle ile etkileşimini 
pekiştirme fırsatına sahip olabiliyor.
Bu sosyal ağlar arasında 32 milyon Türk kullanıcının bulunduğu Face-
book ünlü isimlerin en çok rağbet gösterdiği kanal. Bazı verilerden aldı-
ğımız bilgilerden yola çıkarak Türkiye’nin en çok takip edilen 5 popüler 
kişi sıralamasını sizler için hazırladık. Oyuncular ve müzisyenlerin ege-
men olduğu listeye bir de futbolcu girmeyi başardı.

FACEBOOK’TA 
EN ÇOK ARKADAŞI OLAN ÜNLÜLER KİMLER? 
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[ hilal baysal / hilalbaysal@baglantinoktasi.com.tr ]/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

CEM YILMAZ

Twitter’da da olduğu gibi 
Türkiye’nin en çok 
beğenilen Facebook 
sayfası Cem Yılmaz’a ait. 
Twitter’ın aksine Cem 
Yılmaz’ın Facebook 
sayfası aktif bir şekilde 
güncelleniyor. 6,4 milyon 
kişinin beğendiği 
sayfanın güncel 
konuşulma sayısı ise 150 
bin 852.

CEM YILMAZ
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Hayranlarının sosyal 
medyada yalnız 
bırakmadığı Emre Aydın 
Türkiye’nin Facebook’ta 
en çok takip edilen 
müzisyeni. 5 milyon 
civarında beğeniye sahip 
olan Facebook sayfası 
hakkında 35 bin 402 kişi 
konuşuyor.

EMRE AYDIN 
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Sıralamadaki diğer tanınan 
kişi ise müzik dünyasının 
kadın isimlerinden Sıla.  
4 milyonun üzerinde kişi 
tarafından beğenilen Sıla‘nın 
Facebook sayfasını 
açtığımızda bizi şarkıcının 
konser programı karşılıyor. 
Sanatçının sayfası hakkında 
ise 63 bin 659 kişi 
konuşuyor.

SILA
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

Her ne kadar resmi fan 
sayfası ibaresiyle bizleri 
karşılasa da listedeki tek 
futbolcu olan Arda Turan’ın 
bu ilginç durumundan 
bahsetmeden geçmek 
istemedik. Sayfadaki 
paylaşımlardan ve 
görsellerden hayranları 
tarafından yönetildiğini 
çıkarabildiğimiz sayfa yine de 
2 milyon kişiye ulaşmayı 
başarmış.

ARDA TURAN

Manga grubu 3 milyonu aşan Facebook hayranına sahip. 
Ancak grup isminden dolayı ilginç bir durum ile karşı karşıya. 
Zira Socialbakers verilerine göre Manga’nın Facbook sayfasını 
beğenenlerin 1 milyonu Türkiye dışından. Grubun güncel 
konuşma sayısı ise 13 bin 352 kişi.

MANGA
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Maşallah deyin, nazar değmesin, havamız yerinde, 
hava değişiminden Allah korusun, niyetimiz havamıza 
cıvamıza dair bir yazı yazmak değil, Ankara’nın 
havasına dair yaşadığımız döneme denk gelen 

durumları bir denemecikle de olsa dile getirmekten ibarettir. 
Ankara’nın havası deyince, yahu birader burada yakın 
zamana kadar kışları ayaz ve beyaz, yazları sarı ve tozlu bir 
iklim hüküm sürerdi, hatta “Anakara ayazı” diye bir soğuk 
türü de kayıtlara geçti, adamcağızın biri “Leylek Dondu 
Ben Donmadım” diye kitap da neşretti, vaktiyle direklerin 
başına yuva yapan leylekler sabaha karşı ayazdan donup 
yere düşerlerdi diye geçmişi hatırlayanlar olabilir. Biz çeyrek 
yüzyıl önce leylek öldüren cinsinden olmasa da ona benzer 
soğuklara tanık olmakla birlikte artık Ankara’nın havasının 

kışın bile mutedil sayıldığına tanıklık ederiz. Küresel ısınma 
denen küresel salgının Ankara’ya ettiği iyilik eski Ankara 
kışlarını tarihe gömmekle kalmadı, neredeyse kışını yaza da 
çevirdi. E, ne var bunda, Ankara için olan hava değişimi diğer 
dünya şehirleri için de eşit ölçüde geçerli diye sözümüzü 
kesmeyin lütfen, ben yoğurdu şeker kaşığıyla yemeyi, 
kaşığın uç kısmını doldurmayı, ağızda bir miktar bekletmeyi 
severim; Ankara’nın küresel ısınmayı karşılaması da Zeybek 
havasıyladır, böyle biline…
Başlığı okuyup, birader sen de bilirsin ki, bir zamanlar 
sabah uyandığınızda genziniz yanmış kömür kokusuyla 
dolardı; karbonlu dioksitli bir duman neredeyse sis tabakası 
gibi şehrin üzerine çökerdi, ailesinde bel fıtığı olanlar üst 
katlardan ev almazlar, üst katlardan ev kiralamazlardı; 

Biz çeyrek yüzyıl önce leylek öldüren cinsinden olmasa da ona benzer 
soğuklara tanık olmakla birlikte artık Ankara’nın havasının kışın bile mutedil 

sayıldığına tanıklık ederiz.
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[ mehmet saim değirmenci ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

meşhur “Zühtü” türküsü kömürlükten doldurdum 
da kömürü de Zühtü’ye dönüşmüştü diye doğal gazsız 
zamanları hatırlayanlar da Ankara’nın havasına dair bir şey 
söylüyorlardır; şimdiki gençler oh ne güzel sabah erken 
kalkarlarsa yıldızı, vaktinde kalkarlarsa güneşin doğuşunu, 
batışını, mavi gökyüzünü, mavi gökyüzünde Esenboğa’ya 
giden ve Esenboğa’dan kalkan uçakların çizdiği tek renkli 
gök kuşağını, yağmur sonrası çok renkli gök kuşağını 
görebilirler ve oturdukları apartmanda kendi dairelerine ait 
bodrum katta kömürlük diye bir şeye de artık yabancıdırlar.
Havamız yerinde diye başlık atmışsın ya, artık Ankaralı 
olmuşsun, başkentlisin, elbette havan yerinde olacak, 
şu 81 vilayet içerisinde sırtını en fazla devlete dayayan 
şehrin kimliğini yaka cebinde taşıyorsun, elbette havan 

yerinde olacak geyiklerinin gerçeklik payı olsa da, o hava 
da eski resmiyetinden, eski ağırlığından, eski korkutucu 
değişmezliğinden yıl geçtikçe vazgeçiyor, açılıyor, hatta 
saçılıyor; olması gereken doğal havasına bürünüyor denebilir… 
Sözü fazla havalandırmayalım, kanatlandırmayalım anlamında 
havalandırmayalım, yoksa bir yazı yazıldıktan ve yayımlandıktan 
sonra, her okunuşta yeniden havalanacaktır zaten, Ankara 
havasına alışanlar, çok sıcak, çok soğuk ne bileyim belli bir nem 
oranının üzerindeki hava şartlarında bunalırlar, üşürler yahut 
terlerler; Ankara’nın havasını özlerler; Ankara havası alışan için 
vazgeçilmez havadır, onca araca, onca uçağa, onca kirliliğe 
karşın “temiz” bir havadır, insanı güzelleştirir, gençleştirir, tabii, 
fazla havaya girip şımarmamanız koşuluyla…
Havanız yerinde olsun…

KÜRESEL ISINMA DENEN KÜRESEL SALGININ ANKARA’YA ETTİĞİ İYİLİK ESKİ ANKARA

KIŞLARINI TARİHE GÖMMEKLE KALMADI,NEREDEYSE KIŞINI YAZA DA ÇEVİRDİ.
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GÜNCEL UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN FAYDALANILIYOR
Ormanları koruma, geliştirme ve ormanlarımızdan en iyi 
şekilde faydalanmayı sağlayacak doğrultuda durum tespitini 
yapan OGM, gelecek yıllar için yapılacak işleri mevcut duruma 
göre analiz ederek ekosistem planlaması yapıyor. Ayrıca, 
bu tespitlerle geçmişte yapılan ormancılık çalışmalarının ve 
orman gidişatının yönü de belirleniyor. Bütün bu tespitleri 
gerçekleştirilirken 60 cm çözünürlüklü güncel uydu 
görüntülerinden faydalanılıyor. 

GÜNCEL ORMAN HARİTALARI OLUŞTURULUYOR
Ormanı oluşturan her ağaç türü kendine özgü bir yapıya 
sahiptir bu sebeple de güneş ışınlarını her ağaç farklı yansıtır. 
Bir ağaç türünün yaşlı bireyi ile genç bireyinin yansıma 
değerleri arasında bile bariz farklar vardır. Bunun için, yaz 
aylarında çekilen uydu görüntülerinde ormanı oluşturan 
ağaçların güneşin yakın kızılötesi ışık bandındaki yansıma 
verilerinden yararlanılır. Ancak bu yansıma gerçek görüntü 
denilen RGB (Kırmızı, Yeşil, Mavi) renklerinden oluşmaz, 
bunun yerine yapay renklerden görüntü oluşur. Yani, uydu 
görüntüsünde, insan gözünün göremediği, ışık yansımaları 
dönüştürülerek insan gözünün görebileceği “yapay 
görüntüler” oluşturulur. 
Bu yapay görüntülerdeki ton farklılıklarından faydalanılarak 
ormanların güncel karakteristikleri tespit ediliyor. Böylece, 
güncel orman haritaları üreterek, konuyla ilgili bir veri tabanı 
da oluşturuyor.

VERİLER ULUSAL VE KÜRESEL ORMAN ENVANTERİNE 
KAYNAK SAĞLIYOR
Ormancılık çalışmalarında son teknolojinin kullanıldığını ifade 
eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise 
uydulardan elde edilen görüntüler neticesinde ormanlarda 
temel bir altlık oluşturulduğunu söyledi.
Uydu verilerinden oluşturulan bu temel altlıkla birlikte 
orman planlayıcıları tarafından arazide yapılan çalışmalar ve 
ölçümlerle birlikte o bölge için orman işletme planının ortaya 
çıkarıldığını vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bu planla 
birlikte söz konusu orman bölgesine ait bütün güncel bilgilere 
sahip olduklarını belirtti. 
Prof. Dr. Eroğlu, yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen 
verilerin, ülke ormanlarına ve dünya ormancılığına ilişkin 
bütün verilere, yani ulusal ve küresel orman envanterine esas 
teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, toplumun ormanlardan talep ettiği ihtiyaçları 
karşılamak maksadıyla ormanlarda yapılması gereken faaliyetleri uydu 

yolu ile tespit ediyor.

ORMANLARA UYDU TAKİBİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 
(OGM), ormanları uydudan takip ediyor. Uydulardan 
elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler ile 
yapılacak orman çalışmaları tespit ediliyor. OGM, 

toplumun ormanlardan talep ettiği ihtiyaçları karşılamak 
maksadıyla belirli bir dönem içinde ormanlarda yapılması 
gereken faaliyetleri tespit ediyor. Bu faaliyetler tespit 
edilirken ise yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinden 
faydalanılıyor. Bu görüntüler ile alanda ne kadar ağaç var, 
ne kadar orman alanı var, bu ormanların ne kadarı genç, 
ne kadarı yaşlı, ne kadarı iyileştirmeye muhtaç, nereye 
tohum ekilecek, nereye fidan dikilecek, hangi ormana bakım 
yapılacak veya hangi orman parçası gençleştirilecek gibi 
soruların cevapları alınıyor.

/DOĞA

mayıs 2014 /37

BAKAN VEYSEL EROĞLU, UYDULARDAN 
ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLER NETİCESİNDE 
ORMANLARDA TEMEL BİR ALTLIK 
OLUŞTURULDUĞUNU SÖYLEDİ.
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/İNTERNET

mayıs 2014 /39

TÜRK OTELLERİ 
DÜNYA DEVLERİNİN ÖNÜNDE

ÜCRETSİZ İNTERNETTE 

Yaşamımınız tam da ortasında olan internetten 
uzak duramıyoruz artık; kafamızı dinlemek, yoğun iş 
yaşantısının stresinden, kalabalıktan kurtulmak için 
kaçmak için fırsat aradığımız tatillerimizde bile… Hatta 

gittiğimiz yerde internete rahat ve ucuz bağlanmak tatil 
seçeneklerimizi belirlememizde oldukça etkili. Tüm dünyada 
ücretsiz internet hizmeti veren oteller, tatil köyleri var ancak 
Türkiye, gelişmiş ülkeleri bile bu noktada geride bıraktı. 
Türk turizm sektörü, misafirlerine ücretsiz internet hizmeti 
sunma konusunda daha cömert davranıyor.  
Ziyaretçilerine dünya genelinde 500 binden fazla otel arasında 
tercih yapma imkânı sunan ve yakın zamanda Türkiye’de 
de hizmet vermeye başlayan “akıllı seyahat” sitesi Kayak, 
100’ün üzerinde ülkeden toplanan verilerin değerlendirildiği 
bir araştırmaya imza atarak, bu ülkelerdeki otellerinin hangi 
oranda ücretsiz kablosuz internet hizmeti sunduğu belirledi.
Araştırma, bilinçli bir şekilde seyahat etmek isteyen 
turistlere ve seyahat dönüşü telefon faturalarında veya 
banka hesaplarında acı sürprizlerle karşılaşmaktan endişe 

eden gezginlere yardımcı olmayı hedefliyor. Kayak’ın 
ücretsiz internetten vazgeçmeyen seyahat tutkunlarına 
gelecekteki rotalarını belirlerken faydalanmaları için 
sunduğu tavsiyelerse şöyle:

‘YENİ DÜNYA’ ÖNDE, ‘ESKİ KITA’ TAKİPTE
Dünya genelinde otellerin yüzde 90’ı, konuklarına 
ücretsiz Wi-Fi bağlantı hizmeti sunuyor. Kıtalar ölçeğinde 
incelendiğindeyse Amerika’daki otellerin yüzde 94’ü, 
Avrupa’dakilerin yüzde 90’ı, Asya’dakilerin yüzde 88’i, 
Afrika’dakilerin yüzde 81’i ve son olarak Okyanusya’daki 
otellerin yüzde 55’i ücretsiz bağlantı sağlıyor.

ROMANYA ÜCRETSİZ İNTERNETTE DÜNYA LİDERİ
Otellerinin yüzde 99’unda ücretsiz bağlantı sunan Romanya, 
bu alanda dünya lideri. Romanya’yı yüzde 1’in altında bir 
farkla Vietnam, yüzde 98’le Tayvan, Kamboçya ve Polonya 
takip ediyor. İlk 10’da yer alan diğer ülkelerse, sırasıyla Fas, 
Slovakya, Japonya, Kolombiya ve Karadağ.

AVUSTRALYA VE ALMANYA DİBE VURDU
Listenin son sıralarındaki ülkelerse oldukça şaşırtıcı. Avustralya 
yüzde 56’yla son sırada yer alırken,  Yeni Zelanda, Almanya, 
Hindistan, Güney Afrika, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 
İsviçre, Birleşik Krallık ve İspanya da otellerinde en düşük 
oranda ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunan ülkeler arasında.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN LİDERLERİ ARASINDA
Müşterilerin otellerin yüzde 96’sında ücretsiz bağlantıdan 
yararlanabildiği Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Romanya, 
Polonya, Slovakya, Karadağ ve Çek Cumhuriyeti’nin ardından 
altıncı sırada yer alıyor. Türkiye, bu oranla İngiltere, Almanya, 
Fransa, İtalya, Rusya gibi Avrupa’nın önde gelen ülkelerinin 
yanı sıra otellerinin yüzde 93’ünde ücretsiz internet hizmeti 
veren ABD’yi de geride bırakıyor.

ADANA ZİRVEYİ ZORLUYOR
Türkiye’nin büyük şehirleri arasında, otellerinin yüzde 95’inde 
ücretsiz internet bulunan İstanbul lider konumda. Adana 
yüzde 93’le ikinci sırada yer alıyor. Ankara’daki otellerin yüzde 

91’i, Antalya’daki ve İzmir’deki otellerinse yüzde 90’ında 
müşteriler ücretsiz Wi-Fi hizmeti alabiliyor. Bu oranlar, 
Türkiye’nin büyük şehirlerinin ücretsiz internet hizmetinde 
Paris, Berlin, Roma, Londra, Madrid, Viyana ve Moskova gibi 
Avrupa başkentlerini geride bıraktığını da ortaya koyuyor.

AVRUPA’NIN DEVLERİ SINIFTA KALDI
Avrupa’nın en düşük oranda ücretsiz bağlantı sunan ülkesi 
ise yüzde 73’le Almanya. Almanya’yı yüzde 79’la Avusturya, 
yüzde 85’le Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi, yüzde 87’yle İsviçre ve yüzde 88’le Birleşik 
Krallık takip ediyor. İspanya, İtalya, Portekiz, Danimarka ve 
Finlandiya ise son 10 sırada bulunan diğer ülkeler.

Türkiye’deki oteller ücretsiz kablosuz internet hizmetiyle ABD, 
İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkeleri geride bıraktı. 
Türkiye’nin büyük şehirleri arasındaysa istanbul ilk sırada yer 
aldı.

DÜNYA GENELİNDE 
OTELLERİN YÜZDE 
90’I, KONUKLARINA 
ÜCRETSİZ Wİ-Fİ 
HİZMETİ SUNUYOR. 
KITALAR ÖLÇEĞİNDE 
İNCELENDİĞİNDE 
ABD’DEKİ OTELLERİN 
YÜZDE 94’Ü 
ÜCRETSİZ BAĞLANTI 
SAĞLIYOR.
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Araştırmaya göre, yapım çalışmaları devam eden Kızılay-
Çayyolu metro hattı üzerinde kalan Eskişehir Yolu ve 
çevresindeki bölgelerde ise son on yıl içerisinde hızla 
gerçekleşen konutlaşma bölgeyi kısa sürede değerli 
hale getirdi. Analize göre, 2011’de 1200 TL olan ortalama 
metrekare fiyatları 2013’te 1650 TL ile daha çok orta sınıf ve 
üstünün ikamet ettiği bölgeler olmaya başladı. 
emlakjet.com’un verilerine göre, yatırım amaçlı alınabilecek 
gayrimenkullerin sayısı Çayyolu, Beytepe, Ümitköy, Bilkent, 
ODTÜ, Beysukent, Yaşamkent ve Eskişehir çevresinde 
oldukça artmış durumda.

HIZLA DEĞERLENEN BÖLGELERDEN BİRİ DE KEÇİÖREN
emlakjet.com’un araştırmasına göre, hızla değerlenen 
bölgelerden bir diğeri ise yine yapımı süren bir başka hat olan 
Tandoğan, Keçiören metro hattı nedeniyle Keçiören. emlakjet.
com Genel Müdürü Okan Arı, konut fiyatları 3+1 daireler 
için 1115 TL metrekare fiyatıyla oldukça makul düzeyde olan 
Keçiören’in, bugünlerde tam da bu nedenle ileride yaşayacağı 
artışla yüksek kar marjı sağlayacağı için yatırımcılar için 
oldukça uygun bir seçenek olarak görüldüğünü söyledi. 
Ayrıca şu bilgileri ekledi: “Ankara gayrimenkul piyasalarındaki 
hareketlenme daha çok yapılmakta olan ya da yeni hizmete 
girmiş metro hatları etrafında şekillenirken, Ankara’nın 
merkezi bölgelerinde yer alan Ulus, Kurtuluş, Cebeci, Kolej, 
Küçükesat, Ayrancı gibi semtlerde ise gayrimenkuller değerini 
korumaya devam ediyor.”

Metronun yapılmasıyla birlikte uzak mesafelerin kısalacağını görerek konut 
satın alan yatırımcılar, sosyal donatıların da yarattığı değerlenme 

sayesinde yüksek karlar elde etti.

METRO, ANKARA’DAKİ KONUT 
FİYATLARINI PATLATTI

EN ÇOK DEĞERLENEN YERLERİN BAŞINDA ERYAMAN 
GELİYOR
emlakjet.com’un Genel Müdürü Okan Arı, Ankara’da 
değerlenen yerler ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Kızılay-
Batıkent metrosunun devamı niteliğinde yapılan Batıkent-
Sincan/Törekent hattında yer alan bölgeler ilk değerlenen 
yerler olarak karşımıza çıkıyor.  Bu yerlerin başında Eryaman 
geliyor. Yapımının hızlandığı 2011 yılından başlayarak bu 
bölgedeki gayrimenkullerde başlayan hareketlenmenin, 
yapımında sona yaklaşılan 2013 yılında ise ivmesi arttı. 
Eryaman’da konut fiyatları 2011 yılında yüzde 12, 2012 
yılında yüzde 14, 2013 yılında ise yüzde 17 artış gösterirken, 
2014 yılında hattın kullanıma açılmasıyla hem satılıklarda 
yüzde 19 artış hem de kiralıklarda yüzde 23 artış görüyoruz. 
Kullanıma açılan hat ile birlikte yapılan diğer konut ve AVM 
projeleriyle birlikte de fiyatlardaki artışın iyice yükselmesi 
bekleniyor. Bu hatta yer alan Batıkent, İstanbul Yolu çevresi, 
Eryaman, Fatih ve Törekent’teki gayrimenkuller yatırımcılar 
için uygun alternatifler gibi görünüyor.”

Başkent Ankara son yıllarda ulaşıma yapılan 
yatırımların artmasıyla giderek gelişmiş dünya 
başkentleri ile yarışır bir duruma geldi. Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 

büyük bir kısmı tamamlanan bir kısmının yapımı ise devam 
eden metrolar, Ankara’nın ulaşım sorununu büyük ölçüde 
çözdü. Ancak metro sadece ulaşım sorununa çare olmakla 
kalmayıp, emlak sektörünü de büyük ölçüde etkiledi. 
Emlak sektörünün nabzını tutan şirketler, Ankara konut 
piyasasında yaşanan hareketlilik ile ilgili olarak da detaylı 
bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, Ankara’da metronun 
yapılmasıyla birlikte uzak mesafelerin kısalacağını görerek 
konut satın alan yatırımcılar, bölgeye hızla inşa edilen diğer 

sosyal donatıların da yarattığı değerlenme sayesinde 
yüksek karlar elde etti.
emlakjet.com, Ankara konut piyasasındaki hareketliliği analiz 
ederek, artan konut fiyatları hakkında detaylı bir araştırma 
yaptı. Araştırmaya göre, Ankara konut piyasasında şehir 
merkezinden uzak bölgelere doğru süren metro inşaatları 
ile 2010 yılından beri başlayan hareketlilik, merkezden 
uzak bölgelere doğru inşa edilen yeni konut projeleri ile 
de destekleniyor. Analizde, metronun yapılmasıyla 
birlikte uzak mesafelerin kısalacağını görerek konut satın 
alan yatırımcıların, bölgeye hızla inşa edilen diğer sosyal 
donatıların da yarattığı değerlenme sayesinde yüksek 
karlar elde ettiği vurgulanıyor.

ERYAMAN’DA KONUT FİYATLARI 2011’DE 
YÜZDE 12, 2012’DE YÜZDE 14, 2013’TE İSE 

YÜZDE 17 ARTIŞ GÖSTERDİ. 2014’TE 
METRONUN KULLANIMA AÇILMASIYLA 

HEM SATILIKLARDA YÜZDE 19 ARTIŞ HEM 
DE KİRALIKLARDA YÜZDE 23 ARTIŞ 

GÖRÜLDÜ.

/EMLAK
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Son günlerde dünyayı iyiden iyiye tehdit eden karbon salımına karşı 
havacılık sektörü de elini taşın altına koymaya başladı.

YEŞİL HAVAALANLARININ 
SAYISI ARTIYOR

“Yeşil Havalimanı Belgesi” veriliyor. Bu koşulların yanı sıra 
ortak belirlenen bazı kriterlerin de sağlanmasıyla birlikte 
Adıyaman, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Bursa 
Yenişehir, Elazığ, Erzurum, Hatay, Isparta Süleyman Demirel, 
Nevşehir Kapadokya, Şanlıurfa GAP ve Uşak havalimanları 
“Yeşil Kuruluş Unvanı” almaya hak kazandılar. Böylelikle 
yeşil havaalanlarının sayısı 11’e yükselmiş oldu. Ayrıca teşvik 
edilmesi adına bu unvanı alan işletmelere, projede belirtilen 
logoyu kullandıkları takdirde, işletme yetki belgesi, ruhsat 
ve sertifika gibi belgelerin temdit ücretleri gibi işlemlerde 
indirimler sağlanıyor. Yine ilgili kuruluşların personellerine, 
konuyla ilgili çeşitli eğitimler verilerek çevreye duyarlılık 
bilinci ve farkındalığı yaratılıyor. 
Özellikle hava yollarına yönelik denetimlerin arttırılmasıyla 
birlikte caydırıcı cezaların uygulanması ve hizmet 
tarifelerinde indirimler sunulması ülkemiz havacılık 
sektörüne önemli katkılar sağladı. Türk Hava Yolları da bu 
amaçla geliştirilen yeni uçak modellerini kullanarak bir ilke 
imza atmış oldu. Kullanılan yeni uçak modelleriyle yakıt 
maliyetinde yüzde 4 azalma sağlarken; karbon 
salımında yılda 900 ton azalma ve görev 
kabiliyetinde 100 deniz miline 
varan artış sağlandı. 

 İklim değişikliğinin dünyayı etkilemeye başlaması 
sonucu küresel ısınma ve sera emisyonun artışı 
gibi konular gelecek nesiller açısından bir tehdit 
oluşturmaya başladı. Bu sorunun ciddi boyutlara 

ulaşması, çözümler konusunda kamuoyunda bir farkındalık 
oluşturma zorunluluğunu doğurdu. 
İstanbul Karbon Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Doç. 
Dr. Etem Karakaya, dünyada küresel karbon piyasalarının 
hızla gelişip büyüdüğünü ve artan kamuoyu bilinci sayesinde 
sürdürülebilir karbon yönetimi, emisyon ticareti ve temiz 
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların öneminin 
daha fazla anlaşıldığını belirtti. Karakaya, dünyada hızla 
büyüyen havacılık sektörünün sera gazı emisyonlarının 
artışına katkısının ciddi miktarlarda olduğunu ve bu konuda 
acil önlemlerin alınması konusunun özellikle Avrupa Birliği 
ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) 
tarafından sürekli dile getirildiğini bildirerek, şunları söyledi: 
“Uçak yolculuğu ile seyahat bireylerin ciddi şekilde sera gazı 
emisyonuna yol açmakta. Örneğin İstanbul-New York arası 
bir uçuş yapan kişinin neden olduğu emisyon miktarı aynı 
kişinin bir yıl boyunca ısınma amaçlı yakıt kullanımı sonucu 
neden olduğu emisyon miktarı ile aynı. AB bu konuya önem 
verdiği için Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemine kendi 
hava sahasına gelen ve bu sahada kalkan tüm havayolu 
şirketlerini de dâhil etmeyi planlamakta. 2016’ya kadar 

bu konuda ciddi somut yaptırımlar getirilecek. Bu durum 
Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere ülkemizin tüm 
havayolu şirketlerini yakından ilgilendirmekte.”
Karakaya, İstanbul Karbon Zirvesi ile çok sayıda sektörde 
olduğu gibi havacılık sektöründe de dikkatleri karbon 
salımına çekmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Gelişen, 
yaşanabilir bir dünya içinde yer üstü kadar havada da  
emisyonların azaltılması gerekiyor.” dedi. 
Karakaya’nın verdiği bilgilere göre Türkiye havacılık 
sektöründe ise, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 
(SHGM) 2009 yılının Aralık ayında başlattığı, 2010 yılında 
da yeni düzenlemeler yaparak geliştirdiği “Yeşil Havaalanı 
Projesi”yle modern ve çevre dostu kuruluşların sayısı 
her geçen gün artıyor. Bu projeyle, doğaya ve insanlara 
verilebilecek zararların azaltılması, mümkünse bu zararların 
tamamen ortadan kaldırılması amaçlanırken, uygulanan 
Katı Atık Yönetimi’yle de, çeşitli atıkların doğaya tekrar 
kazandırılmasını planlanıyor. 

YEŞİL HAVAALANI SAYISI 11 OLDU 
TSE ile yapılan işbirliği sonucunda, TS EN ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemini kurmak, Sera Gazı Envanter 
Raporu’nu TS ISO 14064-3 standardına 
göre doğrulatmak gibi koşulları 
sağlayan ilgili kuruluşlara 

DOÇ. DR. ETEM KARAKAYA: “DÜNYADA 
HIZLA BÜYÜYEN HAVACILIK 

SEKTÖRÜNÜN ŞU AN ÇEVRESEL ÇÖZÜM 
KONUSUNDAKİ GİRİŞİMLERİ UMUT 

VERİCİ.”

/ÇEVRE

“İSTANBUL-NEW YORK ARASI BİR UÇUŞ 
YAPAN KİŞİNİN NEDEN OLDUĞU EMİSYON 
MİKTARI AYNI KİŞİNİN BİR YIL BOYUNCA 
ISINMA AMAÇLI YAKIT KULLANIMI 
SONUCU NEDEN OLDUĞU EMİSYON 
MİKTARI İLE AYNI.”
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Gençler yaz aylarını eğitim gördükleri 
alanlarda staj yapmak için değerlendi-
riyor. Bu yönde adım atan gençler için 
yapılan araştırmaya göre önümüzdeki 

yaz için en çok perakende ve bilişim sektör-
lerinde stajyer aranıyor. İnsan kaynakları 
sitesi Yenibiris.com son araştırmasını sek-
törlerin stajyer alımına yönelik yaptı. Veriler, 
şirketlerin yaz dönemi için stajyer alımlarının 
hangi sektör ve iş alanlarında hareketli olaca-
ğını ortaya koydu. 
Araştırmaya göre, bu dönemde şirketlerin 
önemli bir kısmı, başvuracak adaylarda staj 
mecburiyeti olmasına dikkat ediyor. Staj-
yerler en çok insan kaynakları, mali işler, 
satış, bilgi teknolojileri ve satınalma bölümle-
rinde görev yapmak üzere seçiliyor.  

STAJYER ALIM PLANLARI
Denizbank: “Deniz’in İncileri” adı verilen staj 
programına katılacak adaylarda üniversite 
3-4. sınıf veya MYO (Meslek Yüksekokulu) 
2. sınıf öğrencisi olma ve zorunlu staj şartı 
arıyor. Seçilenler genel yetenek sınavına, 
ardından  video mülakat, grup mülakatı ve 
grup çalışmasına katılıyor. Stajyerler Deniz 
Akademi ile birlikte belirlenen e-öğrenme 
eğitimlerini tamamlayıp, staj yaptıkları 
bölüm hakkında bölüm yöneticilerinden 
bilgi alıyor. Staj süreleri öğrencinin zorunlu 
staj süresine göre değişiyor. Eğitimde 
başarılı olanlar, “Deniz’in İncileri” online staj 
simülasyonuna katılma hakkı kazanıyor. 
Simülasyona katılanlar, aldıkları puana göre 
sıralamalarını görüyor. Denizbank’ta geçen 
yıl yaklaşık 600 üniversite öğrencisi staj 
yaptı. 2014’te bu sayının 800’e yaklaşması 
planlanıyor.

Finansbank: Bu yıl şube ve Genel Müdürlük 
birimlerine staj için yaklaşık 600 kişinin alın-
ması planlanan Finansbank’ta, stajyerler 
oryantasyon, sınıf içi ve online eğitimlere 
dahil edilecek. Program boyunca kendilerine 
staj danışmanı eşlik edecek. Şube stajyerle-
rinin, oradaki bütün görevleri tanımaları için 
şube içinde rotasyon ve müşteri ziyaretleri 
yapılacak. Genel Müdürlük birimlerinde staj-
yerlere proje konusu verilerek program 
sonunda proje sunumu yaptırılacak. Stajyer 

ilanları 13 Nisan’a kadar internet sitesinde ve 
Facebook sayfasında yayınlandı. Adaylarda, 
tercihen İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühen-
dislik fakültelerinde, 3. veya 4. sınıfa geçmeye 
hak kazanmış olma şartı arandı. Genel 
Müdürlük stajyer adayları için ise en az 2,50 
ortalama isteniyor. 2013’te Finansbank’ta 
staj yapan 521 kişinin 102’si işe alınmış. 

Mercedes-Benz Türk: Şirket, 2 kategoride 
staj programı düzenliyor. Biri yaklaşık 20 
işgünü süreli standart yaz staj programı; 
diğeri PEP adlı, kurumda geliştirilen 1 yıl 
süreli program. Yaz stajı için 250 genç alına-
cak. Adaylar, elektronik ortamda doldur-
dukları başvuru formundan sonra 
görüşmeye ve sınava çağırılacak. PEP için 
ise İngilizce ve Almanca bilen, mühendislik/
işletme 3. sınıfta okuyan 125 öğrenci alına-
cak. Stajyerlerde, gelecekteki çalışanlar 
olabilecekleri öngörüsüyle başarılı bir öğre-
nim geçmişi, iyi düzeyde yabancı dil ve geliş-
miş sosyal yetkinlikler aranıyor. Ayrıca 
şirket ve ilgili bölümde görev yapma istek ve 
motivasyonuna da bakılıyor. Staj yapmak 
isteyenlere, performans ve sonuç odaklı 
çalışma prensiplerini benimsemeleri, iş ve 
şirket ile ilgili yüksek aidiyet duygusuna 
sahip olmak için çaba sarf etmeleri ve staj 
fırsatını iyi kullanmaları öneriliyor.

Mudo: Bu yıl Hazır Giyim, Mudo Concept, 
Strateji ve Pazarlama, İnovasyon ve Teknolo-
ji birimleri başta olmak üzere çeşitli depart-
manlarda yaklaşık 30 stajyer alımı planlayan 
Mudo’ya başvuru yapmak için ise zorunlu 
stajı bulunan 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak, 
tercihen Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler 
eğitimi görmek, iletişimi güçlü, öğrenmeye 
ve ekip çalışmasına açık olmak gerekiyor. 
Şirket, analitik becerileri kuvvetli ve yaratıcı 
düşünebilen gençleri arıyor.

Yapı Kredi: Üniversite staj başvurularını her 
yıl Nisan-Mayıs aylarında alan Yapı Kredi, 
geçtiğimiz yıl 639 öğrenciye staj imkânı verdi. 
Bu yıl da ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapı-
lacak. Kurumda yaz dönemi stajları 1 veya 2 
ay sürüyor. Üniversite işbirlikleri kapsamında 
6 aylık programlar da var. Staj zorunluluğu 
olan bölümlerde okuyanlar tercih ediliyor. 
Özgeçmiş değerlendirmesini geçen adaylar, 
ilgili bölüm yöneticileriyle mülakata çağrılı-
yor. Başarılı stajyerlere, ihtiyaçlar doğrultu-
sunda işe alım önceliği veriliyor.

Yaz aylarını deneyim kazanmak için staj yaparak geçiren gençler, 
iş hayatına başlarken avantajlı konuma ulaşıyor. 

STAJYER İLANI VERİLEN 
SEKTÖRLERİN 
İLK BEŞ SIRASI: 

/İŞ DÜNYASI
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VERİLERE GÖRE BU 
DÖNEMDE EN FAZLA 
STAJYER ALIMI PERAKENDE 
VE BİLİŞİM SEKTÖRLERİNDE 
YAPILIYOR. 

Perakendecilik-Toptancılık, Bilişim, İK 
Danışmanlık, Turizm-Otelcilik, Gıda

EN ÇOK STAJYERİN ARANDIĞI
İLK BEŞ POZİSYON: 
İnsan Kaynakları, Mali İşler-Finansman, 
Satış-Pazarlama, Bilgi Teknolojileri ve 
Satınalma

EN FAZLA STRAJYER ALIMI 
BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE
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net üzerinden iletişime geçen gençlerin oranı ise aynı, 
yüzde 61. Yüzde 41’lik bir kesim ise son 24 saat içinde 
gazete de okuduğunu belirtiyor.” dedi.  

GENÇLERİN VAZGEÇİLMEZ MARKALARI
Araştırmaya katılan Y Kuşağı gençlerinin vazgeçilmez olarak 
gördükleri üç markadan ikisinin spor giyim, diğerinin ise 
elektronik markası olduğunu kaydeden Alp, “Gençler bu 
markaları özgün, yaratıcı ve teknolojiyi iyi kullanan mar-
kalar oldukları için kendilerine yakın gördüklerini söylüyor. 
Gençlerin yüzde 60’ı zaman kazandıran ürünlere ekstra 
para ödeyeceğini, yüzde 62’si ürün özgün ve orijinal ise daha 
fazla para ödemeye değeceğini belirtiyor. Ürün özelliklerine 
odaklanan reklamları sevmediğini söyleyenlerin oranı ise 
yüzde 33’ü buluyor.” ifadelerini kullandı. 

Hitay Yatırım Holding’e bağlı online araştırma şirke-
ti DORinsight tarafından gerçekleştirilen “Yeni Nesil 
Tüketicileri Anlamak” başlıklı araştırma, Y Kuşağı’na 
ilişkin ilginç bulguları ortaya koydu. 15-34 yaş aralığında 

250’si kadın 250’si erkek 500 kişiyi kapsayan araştırmaya 
göre, Y Kuşağı gençleri akıllı telefonlarından olduğu kadar 
televizyondan da vazgeçmiyor. Gençler beğendikleri marka-
larla ise internette adeta “aşk” yaşıyor.
DORinsight Genel Müdürü Vezire Alp, 1980-1999 yıl-
ları arasında doğanların Y Kuşağı olarak adlandırılabile-
ceğini söyleyerek, araştırmayla ilgili bilgi verdi. Üreten 
ve parayı elinde tutan bu kesimin 2025 yılında çalışan 
nüfusun yüzde 70’ini oluşturacağına dikkat çeken Alp, 
“Araştırmamız, Y Kuşağı’ndaki gençlerin yüzde 84’ünün 
beğendiği ürünlerden başkalarına bahsettiğini göste-
riyor. Harcama gücünü elinde bulunduran bu kuşağın 
markalarla olan ilişkisi de oldukça ilginç. Facebook’ta 
herhangi bir markanın sayfasını beğenenlerin oranı yüzde 
40, Twitter’da markaları takip edenlerin oranı ise yüzde 
18 seviyesinde bulunuyor. Yine Facebook’ta ortalama 
marka beğeni sayısı 18’ken, her 2 kişiden birinin en az 7 
markayı beğendiği görülüyor.” diye konuştu.

MARKANIZIN TAKİP EDİLMESİ İÇİN SADECE 
PROMOSYONLAR ETKİLİ DEĞİL
Y Kuşağı’nın markalarla sosyal medyada olan ilişkisinin 
pasif bir çerçevede ilerlediğini belirten Alp, “Bu platform-
larda markaları takip eden her 10 Y Kuşağı gencinden 6’sı, 
beğendikleri markaların yaptıkları paylaşımlarda geri plan-
da durmayı tercih ediyor. Yüzde 33’lük kesim diğerlerinin 
yazdığı yorumları okurken, yüzde 26’sı sadece markanın 
gönderisini okumakla yetiniyor. Araştırmamız, Y Kuşağı 
gençlerinin sosyal medyada markaları takip etmelerinin 
en önemli nedeninin promosyonlar olduğu düşüncesini de 
ortadan kaldırıyor. Ağırlıklı olarak markalar hakkında bilgi 
almak ya da beğendikleri markayı desteklemek için onları 
sosyal medyada takip eden Y Kuşağı gençlerinin sade-
ce yüzde 8’i bunu sadece promosyonlardan yararlanmak 
amacıyla yapıyor.” dedi. 
DORinsight’ın araştırmasının Y Kuşağı’nın televizyondan 
vazgeçmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Alp, “Son 24 
saat içinde TV izlediğini söyleyen gençlerin oranı yüzde 
71. Aynı süre içinde yataktayken akıllı telefonunu kontrol 
edenlerin oranı ise yüzde 64 seviyesinde. Sosyal ağlarda 
bir mesaj paylaşan ya da beğenen, arkadaşlarıyla inter-

Y Kuşağı’nın beğenileri ile ilgili 
yapılan araştırma ilginç sonuçlar 
ortaya çıkardı. Buna göre; Y Kuşağı 
gençleri akıllı telefonlarına 
duydukları ilgi kadar tv izlemekten 
de vazgeçmiyor. 

Y KUŞAĞI, TV İZLİYOR, MARKALARLA 

ONLİNE AŞK YAŞIYOR

/ARAŞTIRMA
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GENÇLERİN YÜZDE 60’I ZAMAN 
KAZANDIRAN ÜRÜNLERE EKSTRA PARA 
ÖDEYECEĞİNİ, YÜZDE 62’Sİ ÜRÜN ÖZGÜN 
VE ORİJİNAL İSE DAHA FAZLA PARA 
ÖDEMEYE DEĞECEĞİNİ BELİRTİYOR.  

Y KUŞAĞI NEDİR?
1980-1999 arası doğan ve insan kaynakları literatürüne ‘Y 
Kuşağı’ olarak geçen kuşak Türkiye nüfusunun yaklaşık 
yüzde 25’ini kapsıyor.
1925-1946 ylları arasında doğanlar “Gelenekseller”, 1946-
1963 yılları arasında doğanlar “Baby Boomers”, 1963-1981 
arasında doğanlar X Jenerasyonu olarak adlandırılmakta-
dır. Günümüz dünyasındaki iş gücünün yarıdan fazlasını 
tüm dünyada X jenerasyonu oluşturmaktadır. Bu biçimde 
adlandırılan segmentlerin tüketim, iletişim vb. konulardaki 
tercihleri ve çalışma yaşamı içindeki davranışları ile bek-
lentileri birbirlerinden farklılaşmaktadır. Son olarak bu 
kategoriye 1981-2000 yılları arası doğumlular eklenmiştir. 
Y Jenerasyonu olarak adlandırılan bu grup adını İngilizce-
deki WHY kelimesinden almıştır. Y jenerasyonuna sorgu-
layan yapılarından dolayı bu adın verildiği belirtilmektedir.
1981-2000 yılları arası doğanlardan oluşan Y Jenerasyo-
nunun iş yaşamında ortaya çıkan en önemli değerleri, sos-
yal sorumluluk, özgüven, hedef odaklılık ve farklılıklara 
saygıdır. Teknoloji anlamında çalışma hayatındaki en okur-
yazar grup olan Y’ler, fark yaratmak, fark edilmekten hoş-
lanmakta, değişime açık, destekleyici tavırlar 
sergilemekte, işyerinde de her anlamda esneklik istemek-
tedirler. Kıyafetten çalışma saatlerine, düşünce ve iş yapış 
tarzlarına kadar tercihlerinde değişiklik ve farklılık görülen 
Y jenerasyonuyla iletişim ve işbirliğinde en önemli nokta, 
takdir ve geribildirim olarak ortaya çıkmaktadır.

Jenerasyon X: 1961 ve 1981 arası doğumlu
Jenerasyon Y: (Millenials) 1970 sonları ve 21.yüzyılın ilk 
yılları
Jenerasyon Z: (Digital Natives) 2000 ve sonrası doğumlu

GENÇLERİN YÜZDE 60’I ZAMAN 
KAZANDIRAN ÜRÜNLERE EKSTRA PARA 
ÖDEYECEĞİNİ, YÜZDE 62’Sİ ÜRÜN ÖZGÜN 
VE ORİJİNAL İSE DAHA FAZLA PARA 
ÖDEMEYE DEĞECEĞİNİ BELİRTİYOR. 
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Wow Clear ile görüntünüz 
çok daha net 
Eğer gözünüz biraz bozuksa, klavyelerin üzerindeki minicik 
harf ve komutları görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Yu-
Cheng Lin, Wei-Hsiang Tang ve Yen-Kai Chiu tarafından 
tasarlanan ‘wow clear’ adlı klavye, benzeri klavyelerden çok 
daha farklı bir sistematiğe sahip. Klavyenin üzerindeki 
tuşların ebatlarını biraz daha büyüterek klavyenin üzerine 
yapıştırabilme şansına sahipsiniz. Bu formdan sıkıldığınız 
zaman yapmanız gereken tek şey ise yapışkanı kaldırmak. 
‘Wow clear’, hedef kitlesinin çok daha rahat işlem yapabilm-
esine olanak tanıyan bir teknolojiye ve forma sahip.

Bulmaca formuna ne dersiniz? 
Wan Fu Chun’un tasarladığı ‘puzzle keyboard’ (bulmaca klavye), 
bir klavyede yer alan her tuşa gerçekten ihtiyaç duyup duymadı-
ğımızı sorgulamamıza neden oluyor. Klavyede en çok kullandı-
ğınız tuşları yerinden çıkarıp, üst taraflarda bir yerlerde 
konumlandırmaya ne dersiniz? Bu uygulama tamamen kişiye 
özel… Kişinin kullanım alışkanlıkları doğrultusunda farklı bir 
konfor alanı yaratılıyor. Kullanıcısının isteğine göre şekillenen 
‘puzzle keyboard’, ergonomik ve fonksiyonel açıdan da farklı bir 
konsept vaat ediyor.

Artık tüketiciler akıllı telefon, tablet ya da laptop alırken klavye 
açısından da farkli seçenekler bekliyor…

KLAVYENLE 
FARK YARAT

/GELECEĞİN TASARIMLARI
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Tabletlerimiz, akıllı 
telefonlarımız, dizüstü-masaüstü 

bilgisayarlarımız… Artık bir günümüz bile 
bu ürünler olmadan, daha doğrusu bu ürünleri 

kullanmadan geçmiyor. Farklı inovasyonlar beraberinde 
farklı ihtiyaçları getiriyor. Her geçen gün yeni tablet 

modelleri ya da akıllı telefonlar piyasaya çıkıyor. Bu ürünler, 
hedef kitlesine en konforlu hizmeti sunma konseptine yatırım 

yaparak ilerliyor. Tüm bu ürünlerin ortak noktası gerçekten 
de fonksiyonellik. Bu ay, bu ürünleri farklılaştıran bir unsurdan 
bahsetmek istiyoruz. Klavyelerden… Evet, aslına bakarsanız 

kullandığımız her üründe küçük de olsa, büyük de olsa bir klavye 
var. Teknoloji geliştikçe bu klavyeler de değişiyor. Hedef kitlenin 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen klavyeler, sanal formlardan 

bulmaca formuna kadar farklı kombinasyonlara sahip. 
Taşınabilir ekranlara eşlik eden klavyeler olduğu gibi 

klavyeli telefon bilgisayarların da yıldızı parlıyor. 
Dünyada en çok ilgi gören yeni nesil 

tasarımların klavye eşleşmelerini 
özel olarak araştırdık…
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Kısa yolları ezberlemek 
zorunda değilsiniz… 
Daishao Yun, Zhang Shuo, Liu Wei, Liang Yakun ve Liu-
pei Pei’nin imzasını taşıyan ‘hot-key board’, illustrator, 
InDesign, Flash gibi programları kullanan kişilere, bu 
programların klavye üzerindeki kısa yollarına kolayca 
erişilebilmesini sağlayan bir dinamiğe sahip. Böylece 
tüm komutları tek tek aklınızda tutmak zorunda kal-
mayacaksınız. Hangi program ya da yazılım kullanılı-
yorsa o programa adapte olan akıllı klavye, birden 
fazla programla çalışan kişileri için biçilmiş kaftan.

Taşınabilir ekran ve klavye 
Taşınabilir dizüstü bilgisayarlar olduğu gibi taşı-
nabilir masaüstü ekranlar da olamaz mı? Lee 
Dano, bu soruya ‘cover keyboard’ adlı tasarı-
mıyla yanıt veriyor. Dano’nun yarattığı bu özel 
monitor, son derece ince bir tasarıma sahip. 
Katlanabilir forma sahip olan ‘cover keyboard’ 
ile dünyanın her noktasına seyahat edebilir ve 
istediğiniz her yerde çalışabilirsiniz. Özel dona-
nımı sayesinde küçük bir el çantasına dönüşen 
‘cover keyboard’, Bluetooth bağlantılı taşınabilir 
klavyesiyle işlerinizi her an, her yerde yapabil-
menize olanak tanıyor.

Sanal klavye farkı
Ultra ince, kompakt ve kablosuz bir klavyeden 
daha fonksiyonel bir tasarım örneği olabilir mi? 
Sung-Hyeon Yoo’nun tasarladığı sanal klavyeye 
eşlik eden iki özel mouse, normal klavyelerin han-
tallığına bir son veriyor. ‘Mouse’ların en önemli 
özelliği ise üçlü bir hareket sensörüne sahip olma-
sı. Direkt projektör ve optik sensörler, kullanıcının el 
hareketlerini özümsüyor. Sanal klavye, mouse ile 
birlikte hareket ediyor. Bu nedenle aynı hareketi 
arka arkaya tekrarlamanıza da gerek kalmıyor.

Dijital yüzey uygulaması
Dokunmatik tabletlerde deneyimi en üst seviyeye taşımayı 
hedefleyen yepyeni bir uygulamadan bahsetmenin tam 
zamanı… PC digital skin yani dijital yüzey adlı tasarımıyla dik-
kat çeken Sono Mocci; tablet, akıllı telefon ve kertenkele formlu 
dijital yüzey kombinasyonuna imza atarak farklılaşıyor. Aynı 
zamanda Bluetooth klavye kullanımı ve paylaşımı da sunan bu 
ürün, hedef kitlesine sahip olduğu bu özelliklerle en üstün 
deneyimi sunmayı hedefliyor. 
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Plumage fanatikleri artacak 
Klavye deyip geçmemek gerek. İleri teknoloji ürünü pek 
çok tasarım aslında klavye seçenekleriyle farklılaşıyor. 
Jet Ong’un tasarladığı ‘plumage’ adlı konsept telefon, 
dünya genelinde yaygın bir marka bilinirliliğine sahip 
olan cep telefonu markalarının pabucunu dama 
atacağa benziyor. Plumage her şeyden önce inovatif 
dizaynıyla farklılaşıyor. Telefonun üst kapağı önce 
arkadan yarıya kadar açılıyor, daha sonra komple 
y a t ı r ı l ı y o r .  B u  s a y e d e  s i z i  t ü m  i ş l e m l e r i n i z i 
gerçekleştirebileceğiniz inovatif bir klavye karşılıyor.
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Telefon bilgisayarlar… 
Var olan hiçbir tasarımdan etkilen-
meyen ve tamamen kendine özgü 
yeni bir ürün grubuna öncülük eden 
telefon bilgisayarlar, ünlü tasarımcı 
Imran Sheikh’in imzasını taşıyor. ‘TIP 
VIPNI’ adlı bu tasarım; dual kamera, 
k l a v y e ,   m o u s e ,  3 D  k a m e r a 
yerleşimi, oyun seçenekleri ve diğer 
t ü m  f o n k s i y o n l a r ı y l a  h e m 
bilgisayarın hem de akıllı bir telefo-
nun sahip olduğu tüm özelliklere 
sahip. ‘TIP VIPNI’nin en önemli farkı 
ise tüm işlemlerin tek bir yerden 
yapılmasına yön veren orij inal 
klavyesi… Bu ürün sayesinde artık 
tek bir noktadan tüm işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.
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GELMİŞ GEÇMİŞ EN HIZLI SUBARU: 

305 HP GÜCÜNDEKI MOTORUYLA WRX SERİSİNİN EN HIZLISI OLAN YENİ 
WRX STI, “KONTROLÜNÜZ ALTINDAKİ SAF GÜÇ” SLOGANINI HAKKINI 
SON NOKTASINA KADAR VERİYOR. 

[ mehmet akif atasoy / m.akifatasoy@baglantinoktasi.com.tr ]/OTOMOTİV

mayıs 2014 /55

Temel WRX modellerinden bazı özellikler ile farklılaşan WRX STI; 
motor sporlarına uygun 305 HP gücünde, 2.5 litrelik Boxer turbo 
motoru, daha iyi bir rijitlik için özel olarak ayarlanan süspansiyon 
yapısı ve çok modlu DCCD (Sürücü Kontrol Merkezi Diferansiyeli) 
ile hayranlarına daha fazlasını sunuyor.

EFSANE MOTORA YENİ DOKUNUŞLAR
Yeni WRX STI, 2.5 litrelik Boxer turbo motor ile donatıldı. Bu 
motor, motor sporlarında mükemmelleştirildiği hali ile Subaru’nun 
yüksek performansının ve güvenilirliğinin bir sembolü haline 
geldi.Hassas ayarlamalar sayesinde, motor etkileyici düzeyde 
6000 devirde 305 hp  güç ve 4000 devirde 393 nm  tork üretir 
hale getirildi. Boxer motorun diğer ucunda ise, WRX STI’ın güç-
lendirilmiş altı vitesli manuel şanzımanı eşlik eder hale geldi. Yeni 
manuel şanzıman güçlü ve hassas vites geçişlerini sağlayabil-
mek için yeniden tasarlandı.

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUNLUK
Rallli parkurlarından fırlamışçasına teknik detaylara sahip bir spor 
otomobilin günlük kullanımda dezavantajları olduğu algısı Subaru 
WRX STI için geçerli değil. Art arda gelen nesillerin rakipsiz WRX 
STI karakteri bir kez daha geliştirildi ve dört kapılı bir performans 
sedan modeli olarak aracın pratikliği artırıldı. 25 mm genişletilen 
aks mesafesinde ulaşılan yeni boyutlar tamamen arka bacak 
mesafesini artırmak için kullanıldı. Bu durum, yeni WRX STI’a 
toplam gövde genişliğini değiştirmeden daha geniş bir dirsek ve 
omuz alanı sağlamış oldu. Daha iyi bir görüş ve şık tasarım algısı 
için A direğinin alt kısmı 200 mm öne ve kapı panellerine monte 
edilmiş olan yan aynalara kadar uzatıldı. Ön ve arka kapı açıklık 
boyutları genişletildi ve araca giriş ve çıkış kolaylaştırıldı. Geniş 
açıklığa sahip 60:40 oranında katlanır arka koltuklar adapte edi-
lerek bagaj alanı genişletildi ve kullanımı kolaylaştırıldı.

EFSANEYİ EFSANE YAPAN TASARIM ÖĞELERİ:
Subaru’nun amiral gemisi WRX STI’ın gövde tasarımı, agresif ve 
geliştirilmiş tarza sahip bir performans aracının güçlü duruşunu 
ifade etmektedir. Aracın ön kısmı, Subaru’nun bir örnek haline 
getirilen tasarım motifi ve altıgen ızgarası ile başlayarak, dinamik ve 
sağlam bir şekil elde etmek amacıyla bir koni kullanılarak oluştu-
ruldu. Yeni kartal gözü ön farların cesur şekli, WRX STI’nın bilinen 

agresif geniş ve alçak tarzı ile özdeşleştirildi. Yan kısmın tasarımı 
için A-direğinin alt uç kısmı önceki modele nispeten 
200 mm ileri uzatıldı ve C-direği ise, artık akış-
kan bir siluet elde etmek amacıyla bagaj yüze-
yine doğru uzanır hale getirildi. Ön çamurluk 
kanalları ve özel sivri yan eşik spoylerleri, WRX 
STI’nın sportif doğasını yansıtır bir biçimde yer-
leştirildi. Arka tasarım, performans modeli ola-
rak WRX STI’nın cazibesini daha da artırıyor. 
Difüzörün entegre edildiği tampon ve çift 
egzoz susturucu, aracın düşük yerçekimi 
merkezini ve sürüş performansını vurgu-
luyor. Özel olarak tasarlanan arka kom-
bine farlar da, aracın genişliğini 
vurgulaması için ince bir şekle büründü. 
Geniş arka spoyler de aracın aerodina-
mik performansını geliştirerek WRX 
serisinin en üst düzey modelini sunar 
hale getirildi. Yeni alaşımlı jantlar (18x8 
1/2J) daha rijit ve daha hafif olacak şekil-
de tasarlandı. 

İÇ MEKANDA DA DEVAM EDEN 
SPORTİF DOKUNUŞLAR
Sürücü koltuğu, kokpit hissini verecek şekilde tasarlandı. 
Dekoratif karbon panelleri ve metal vurgular kabin içerisinde 
yerleştirildi ve kontrol elemanlarının üzerine merkezlendi. 
Yine koltukların, vites kolunun ve gösterge panelinin ortasının 
üzerindeki kırmızı vurgular, WRX STI’a özel dokunuşlar olarak 
kabinde yer aldı. WRX STI ilk kez daha sportif bir etki yaratmak 
için D şekilli bir direksiyona sahip hale getirildi. Tutuş şekli, 
daha iyi bir kullanım ve dokunsal geri bildirim için küçük çapa 
sahip olmakla birlikte kolay tutulabilir halde ayarlandı; böylece 
sürüş deneyimini daha çekici hale getirildi. Göstergelerde kır-
mızı tabanlı aydınlatma, performans yarışı imajını yansıtır hale 
geldi ve beyaz ibrelerle oluşturulan kontrast, bunu daha da 
belirginleştirdi. Bir başka yarış sembolü olarak, çok fonksiyon-
lu ekran, basınç takviyesi görüntüleme ekranı ile donatılmıştır. 
WRX STI, akustik açıdan özel olarak ayarlanan harman/kar-
don ses sistemi ile donatıldı.

Teknik Özellikler:
Gövde boyutu (Toplam uzunluk / genişlik / yükseklik): 4,595 x 1,795 x 1,475 mm*3
Aks mesafesi: 2,650 mm
Motor: 2.5 litre Yatay Karşılıklı Boxer turbo motor
Motor hacmi: 2,457 cc
Şanzıman opsiyonları: altı vitesli, düz
Maksimum güç çıkışı: 305 hp / 6,000 dd
Maksimum tork: 393 nm / 4,000 dd
Lastik ebadı: 245/40 R18
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YENİ CITROËN C1, TEKNOLOJİSİNİ KONUŞTURACAK 
Daha fazla tasarım ve  daha fazla konforu, kullanışlı teknolojiler ve akılcı bütçelerle otomobil severlere sunmayı amaçlayan Citroën’in  yeni 
yaklaşımının son ürünü Yeni Citroën C1,  benzersiz özelliklerini ortaya koyuyor. Mirror Screen teknolojisi ile otomobil içi mobil iletişimde yeni 
bir çağ başlatacak olan Yeni  Citroën C1, akıllı cep telefonlarının sahip olduğu tüm uygulamaların ön konsolunda bulunan 7’’ lik dokunmatik 
tablet ekran üzerinden de kullanılabilmesini sağlayarak iletişimi kesintisiz kılıyor. Bulunduğu sınıfta görülmemiş; anahtarsız giriş ve çalıştır-
ma , geri görüş kamerası ve  yokuş kalkış desteği gibi teknolojik özellikleri benzersiz tasarım detayları ve verimli motorlar ile birleştiren Yeni 
Citroën C1 , standartları belirleyen yeni nesil şehir otomobili kavramını tekrar oluşturuyor. 

NISSAN’IN YENİLENEN CROSSOVER MODELLERİ
Nissan’ın crossover serisine tamamıyla entegre olan yeni X-Trail’in 4x4 yeteneklerine, Nissan Crossover’larının imzası haline gelen bir dizi dizayn ve 
mühendislik özelliği de eklenmiş bulunuyor. Tamamıyla yeniden tasarım ve mühendislik sürecinin sonucu olarak doğan yeni X-Trail, sektörün en 
kapsamlı ve yetenekli SUV crossover serisini tamamlıyor. Crossover dizaynında yeni bir çağı müjdeleyen ikinci nesil Nissan Qashqai ise, sektörde ilk 
kez sunulan teknolojileri, yenilikçi ve kullanışlı dizayn özellikleriyle markanın crossover segmentindeki liderliğini kanıtlıyor.

AUDI A6’NIN GÜVENLİĞİ 
AMERİKA’DAN DA 5 YILDIZ ALDI
Audi A6’ya, 2011 yılında Euro NCAP’te aldığı 5 yıldız sonrasında, 
ABD’nin ulaşım güvenliği konusundaki yetkili kuruluşu olan US Nati-
onal Highway Transport Safety Administration (NHTSA) tarafından 
da pasif çarpışma güvenliği konusunda maksimum not olan 5 yıldız 
verildi. Yetişkin korumasında, aracın önden ve yandan çarpışması ve 
takla atması durumlarında elde ettiği sonuçlarla Audi A6 sınıfının en 
güvenli modellerinden biri olduğunu birkez daha kanıtladı. 

SATIN ALINACAK EN İYİ 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL BMW i3!
Global anlamda bir çok ödüle layık görülen BMW i3, cesur geometrik 
hatlarıyla ve tasarım özellikleriyle kendini belli ediyor. 170 HP güç ve 
250 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlamasını 7.2 
sn’de tamamlayan BMW i3, iki farklı menzile olanak sağlayan teknolo-
jik alt yapısıyla da ön plana çıkıyor. Şarj işlemi ise son derece basit olup 
evde, işte ya da kamuya açık şarj istasyonlarında yapılabiliyor.  

/OTOMOTİV
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TDI TEKNOLOJİSİNİN 
KANITLANMIŞ BAŞARISI 
Tasarımı ve işlevselliğiyle coupe otomobil şıklığını, station wagon’un 
çok yönlülüğüyle birleştiren modelin 1.6 TDI CR DSG Otomatik ver-
siyonu SEAT Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı. SEAT Toledo’nun 
Türkiye’de satışa sunulan dizel seçeneğinde, diğer motor seçenek-
lerinde olduğu gibi en yeni motor teknolojileri kullanıyor. 1.6 litre TDI 
motor, DSG şanzımanla birlikte 90 hp güç üretirken, 230Nm tork 
sağlıyor. 0’dan 100km/s hıza 12.2 saniyede ulaşan DSG şanzımanlı 
bu versiyon, 100km’de ortalama 4.5litre yakıt tüketimi ve km’de 
ortalama 118g CO2 salımı değerlerine sahip.

EN EKONOMİK VE EN ÇEVRECİ
Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretilen ve 1.0 lt hacimli ben-
zinli motoruyla ait olduğu segmentte standartları baştan belirle-
yen Yeni i10, yakıt tüketiminde daha da cimri olan LPG’li 
versiyonuyla satışa sunuldu. 
Style donanım paketiyle alınan i10 LPG’de; EBD ve BAS destekli 
ABS frenler, elektronik denge kontrol programı ESP, araç stabilite 
yönetim sistemi VSM, yokuş kalkış desteği HAC, gündüz sürüş 
farları, acil durum fren sinyali, sürücü ve yolcu ön havayastıkları, 
lastik basınç göstergesi, manuel klima, uzaktan kumandalı mer-
kezi kilit ve alarm, direksiyondan kumandalı radyo-CD-MP3 çalar 
ve iPod destekli AUX-USB girişi, elektrikli ön ve arka camlar, 
elektrik kumandalı ve ısıtmalı dış dikiz aynaları gibi birçok dona-
nım standart olarak sunuluyor. 



Arçelik, televizyon izlerken yüksek görüntü kalitesinden ödün 
vermek istemeyenler için Ultra HD televizyonu A65-US-9498’i 
tasarladı. Çerçevesiz full metalik ince özel tasarıma sahip olan 
Arçelik 4K televizyon, HD görüntüleri 8 milyon pixel ile Ultra HD 
olarak gösterebiliyor. Entegre Subwoofer teknolojisi ile ev sine-
ma sistemi kalitesinde ultra sound performansı veren ürün, izle-
kaydet özelliğine de sahip. Dropbox uygulaması ile dosya 
transferine gerek olmadan resim ve videolara erişim imkanı 
sunan Arçelik televizyon yeni arayüz tasarımı ve kolay kullanım 
menüsü ile kullanıcı dostu. 800 HZ resim işleme hızı olan üründe, 
saniye başına düşen görüntü sayısı daha yüksek olduğundan 
daha gerçekçi renklerle televizyon izlemenin keyfine ulaşılıyor.
Dual Core işlemciye sahip olan televizyonun USB 3.0 özelliği 
sayesinde USB2.0’a göre 10 kat daha hızlı kayıt yapılabiliyor. 
Dual CI+ özelliği ile Digiturk seyrederken, uydu yayınları da 
kolaylıkla kayda alınabiliyor. EPG özelliği sayesinde televizyon 

rehberine uzaktan erişim sağlanabiliyor, hatırlatma kurulabili-
yor. Touch & Watch özelliği ile geniş bir film, dizi arşivinden fay-
dalanıp, kaçırdığınız programları dilediğiniz zaman izleme keyfine 
kavuşuyorsunuz.
Tablet ve cep telefonlarından kablosuz bağlantı kurabilme imkânı 
sağlayan üründen, Facebook, Youtube, Twitter gibi birçok uygu-
lamaya erişilebiliyor. Rahat izleme imkanı sağlayan Passive 3D 
özelliği için 6 adet gözlük ile birlikte gelen televizyonda 5 adet 
HDMI, 1 adet 3.0 USB ve 2 adet 2.0 USB girişi bulunuyor. Üründe 
yayından kaynaklanan gürültüler Noise Reduction özelliği ile 
giderilebildiği gibi geliştirilmiş Digital Luminance Transient Imp-
rovement (DLTI) özelliği ile görüntüdeki keskinlik artırılabiliyor. 
Digital Combfilter ile renk geçişlerinde üstün performans sunan 
A65-US-9498, daha birçok özelliği aynı anda bulunduruyor. 
Televizyona Arçelik mağazalarından ulaşmak mümkün.
Lansmana özel fiyat: 12.999 TL yerine 8.999 TL

ARÇELİK ULTRA HD TV’Yİ YAKINDAN TANIYIN
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ASUS, G serisi yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayar yel-
pazesinin yeni üyesi G750JZ’yi duyurdu. G750 modelinin en yeni 
sürümü olan G750JZ, dördüncü nesil Intel® Core™ i7 4700 işlemci 
ve yeni NVIDIA® GeForce® GTX 880M ekran kartının yanı sıra 
masaüstü bilgisayar seviyesinde oyun performansı sunan ASUS’a 
özel TurboMaster grafik işlemci hız aşırtma teknolojisini de sunu-
yor. Göz alıcı tasarımı ve baştan sona ciddi oyuncular düşünülerek 
bir araya getirilen bileşenleriyle G750JZ, taşınabilir oyun perfor-
mansı anlayışında yeni standartları belirliyor.

Engelleri aşın: Üstün grafik performansı için ASUS TurboMaster
4 GB kapasitede GDDR5 video belleğine sahip yeni GeForce GTX 
880M ekran kartıyla çarpıcı oyun performansı sunan G750JZ, 
ASUS’a özgü TurboMaster teknolojisine de sahip. TurboMaster, her 
karenin kritik hayati önem taşıdığı anlarda kullanıcının ekran kartına 
yüzde 5’e kadar güvenli ve kolay bir şekilde hız aşırtma yapmasına 
imkân veriyor.TurboMaster, yeni G serisi dizüstü bilgisayarlar için 
özel olarak geliştirilen GPU Tweak yazılımıyla birlikte sunuluyor. 
GPU Tweak, ekran kartına hız aşırtma yapmayı kolay bir hale getiri-
yor ve zorlu hız aşırtmalarda bile uzun vadeli stabilite sağlayan 
parametreler kullanıyor. GeForce GTX 880M ekran kartı ayrıca 

NVIDIA tarafından mobil oyun deneyimini en üst seviyeye ulaştır-
mak için özel olarak geliştirilen NVIDIA Battery Boost ve ShadowP-
lay™ teknolojilerine de sahip. Battery Boost, oyun oynarken 
otomatik olarak iki katına kadar daha fazla batarya ömrü sunarken, 
NVIDIA ShadowPlay kullanıcılara en heyecanlı oyun deneyimlerini 
otomatik olarak kaydedip paylaşma imkânı veriyor. 
ASUS G750JZ, mayıs ayından itibaren 7.332 TL’den başlayan fiyat-
larla satışa sunuluyor.

Teknik özellikleri:

İşlemci: Intel® Core™ i7 4700HQ işlemci
Ekran kartı: G750JZ: NVIDIA® GeForce® GTX 880M, 4 GB GDDR5 
VRAM
İşletim sistemi: Windows 8.1 (Standart veya Pro)
Ekran: 17.3 inç, yansıma yapmayan, LED arka aydınlatmalı Full HD 
(1920 x 1080) 
Bellek: DDR3 1600 MHz, 32 GB’a kadar artırılabilir
Optik sürücü: DVD Super-Multi / Blu-ray combo / Blu-ray yazıcı
Kamera: Dâhili HD webcam ve dizilimli mikrofon
Boyutlar: 41.0 x 31.8 x 1.7 ~ 5.0cm
Ağırlık: 4.5 kg (8 hücreli batarya dâhil)

ASUS’UN OYUNCU DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI ROG G750, 
ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ!
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Türkiye distribütörlüğü Mobicom tarafından yapılan moda odaklı 
teknolojik aksesuar firması FRENDS, moda tutkunu kadınlara 
yönelik yeni bir kulaklık serisi çıkararak hızla büyüyen kulaklık 
pazarına yeni bir soluk getirdi. Brittney Spears, Irina Shayk, Ales-
sandra Ambrossio, Rita Ora ve Olivia Wilde gibi ünlülerin de kul-
landığı Frends kulaklıklar İstanbul’da gerçekleştirilen lansmanla 
tüketicilere tanıtıldı.
Frends, üstün işçilik ve zamansız mücevher tasarımını geleceğin 
teknoloji ve işlevselliği ile birleştirerek günümüz kadınına sunan 
ilk marka oldu. Bu sayede Frends kadınların teknoloji ile ilişkisini 
değiştirmeyi hedefliyor.
Frends’ten tarzınıza özel tasarımlar
Kulaklıkları tasarlarken lüks ürünlerde kullanılan malzemeler ve 
mücevher üretim teknikleri kullanan Frends, bu ürünlerin sadece 
güzel değil işlevsel olmasına dikkat ediyor. Kullanılan tüm deriler 
leke tutmaz ve çantaya atılabilecek dayanıklılıkta, kablolar çanta-
nın içinde karışmaması için dayanıklı kumaş ile kaplanmış. Kulak-

lıkların kulak kısımları kadınlara uygun olarak daha küçük ve kafa 
kısımları saçların sıkışmaması için içten ayarlı şekilde tasarlanmış. 
Tüm bunların yanında mükemmel ses kalitesi için en iyi teknoloji 
kullanılmış.
Frends, 2013 yılı sonunda çıkardığı ‘Frends With Benefits’ konsep-
ti ile de kadınların günlük stil, kıyafet ve havalarına uyum sağlaya-
cak, kapakları değiştirilebilir bir ürün serisi yaratarak yine bir ilke 
imza attı. Kadınlara daha fazla seçenek sunma fikrinden yola 
çıkarak bu konsepti yarattıklarını belirten markanın kreatif direk-
törü Keir Dillon, kadınların tarzlarını daha iyi ifade edebileceği 
başta rustik altın rengi ve piton derisi olmak üzere 6 farklı kapak 
tasarladıklarını belirtiyor.
Aksesuar ve çanta tasarımında adından sıkça söz ettiren Rebecca 
Minkoff ile işbirliğinde olan Frends yakında başka tanınmış tasa-
rımcılar ile de işbirliği yapacağının müjdesini veriyor.
Nisan ayından itibaren exclusive olarak satışa sunulan kulaklıkla-
rın fiyatları 369TL ile 1099TL arasında değişiyor.

HP, uygun maliyetli ve HP’ye özgü kalitede baskı seçenekleri daha 
da artıran, yeni HP Deskjet Ink Advantage yazıcıları tanıttı. Yeni 
yazıcılar bir ağa ihtiyaç duymadan doğrudan kablosuz baskı gibi 
piyasada ilk olarak değerlendirilebilecek teknolojilere sahip.
HP yeni Ink Advantage baskı sistemleri ile kaliteli baskı ayrıcalığı-
nı ev kullanıcıları ve küçük işletmelerden oluşan müşterileri için 
her zamankinden daha uygun maliyetli hale getirerek, müşterile-
rinin aynı fiyata iki kata kadar daha fazla baskı almalarını sağlıyor. 
HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One yazıcı baskı, tara-
ma, kopyalama ve faks işlemlerini kolaylaştırmak için sezgisel bir 
grafik ekran ile birlikte sunulurken daha düşük maliyetle daha 
kaliteli baskı alınmasını sağlayacak. 
HP müşterilere aynı maliyete iki kat fazla sayfa baskı imkânı sunan 
Ink Advantage serisini sunan ilk marka. HP’nin yeni özellikler ve 
daha yüksek baskı hızları ile donatılan yeni Deskjet Ink Advantage 

yazıcıları müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilen bir fiyat 
aralığında sunuluyor. 

136 dolar

HP Deskjet Ink Advantage 4645e-All-in-One ile evinden çalışan 
profesyoneller baskı kalitesinden ve performanstan ödün ver-
meden 2 kata kadar daha fazla sayfayı aynı fiyata yazdırabiliyor.  
HP Deskjet Ink Advantage 4645e-All-in-One akıllı telefon, tab-
let ya da diz üstü bilgisayardan uygun maliyetli baskı, tarama, 
faks gönderme, kopyalama ve mobil baskı işlevlerini sunuyor.  
HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One yazıcı 136$+KDV 
tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunulacak. ENERGY 
STAR® koşullarını karşılayan yazıcı, otomatik çift taraflı baskı ve 
kopyalama özelliğiyle kâğıt kullanımında yüzde 50 oranına kadar 
tasarruf sağlıyor. 

KADINLAR İÇİN MÜZİK DİNLEMEK HİÇ BU KADAR 
ÇEKİCİ OLMAMIŞTI…

HP’DEN KALİTELİ VE UYGUN MALİYETLİ YAZICI: 
DESKJET INK ADVANTAGE 
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 AVEA, ÇİFTLERİN EVLİLİK MASRAFLARINA 
ORTAK OLUYOR

AVEA, “Evlilik Festivali” ile çiftlerin gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikâh 
şekerine, banka kasasından düğün arabasına, mücevherattan çeyiz 

alışverişine kadar pek çok konuda yapacakları evlilik öncesi harcamalarında 
yüzde 50’ye varan indirim fırsatları sunuyor. 

/SEKTÖRDEN

Avea, düzenlediği ‘Evlilik Festivali’ ile çiftlerin gelinlikten 
damatlığa; davetiyeden nikâh şekerine; mücevherattan 
banka kasası, düğün kredisine, düğün arabası ve çeyiz 

alışverişine kadar pek çok konuda evlilik öncesi yapacakları 
harcamalarda, yüzde 50’ye varan indirimler sunarak toplamda 
3binTL’nin üzerinde tasarruf etmelerini sağlıyor.
11 Nisan’da başlayan kampanyada düğünlerinde tüm gözlerin 
üzerinde olacağı çiftler, Pierre Cardin’den en şık gelinlik ve 
damatlıklara Avealı’lara sunulan çok özel indirim avantajlarıyla 
sahip olabilecekler. 
Gelinler Pierre Cardin ve Aysira Gelinlik’in kampanyaya dâhil 
olan 30 mağazasından yapacakları alışverişlerinde yüzde 30 
indirim fırsatından faydalanırken; Avealı damatlar 
ise Pierre Cardin’in 46 mağazası ve www.
pierrecardin.com.tr sitesi üzerinden yüzde 
20 indirim fırsatından yararlanabilecek. 
Avealılar aynı zamanda, Fatih’te 24 
ve Kadıköy’de 12 gelinlik mağaza-
sından yapacakları alışverişlerde de 
net yüzde 20 indirimden yararla-
nacaklar. 

DAVETİYE VE NİKÂH 
ŞEKERLERİNDE YÜZDE 25 
İNDİRİM
Avea, nikâh ve düğünlerin vazgeçil-
mezleri olan davetiye ve nikâh şekerleri 
için de evlenecek çiftlere büyük avantajlar 
sunuyor. Avealılar, en şık davetiyeler için Kadıköy, 
Cağaloğlu ve Kuyumcukent’ten toplam 11 ayrı mağaza-
dan, davetiye ve nikâh şekerleri için ise iki farklı e-ticaret sitesi 
üzerinden (www.aysegulevleniyor.com, www.hayallerdukka-
ni.com) kendilerine sunulan yüzde 25 indirim fırsatıyla sahip 
olabilecekler.
Düğün arabası kiralamak isteyen Avea’lılara özel yüzde 25 indi-
rime ek araç süsleme de hediye!
 Yeni evlenecek Avealılar, www.dugunarabasi.com sitesinden 
yapacakları rezervasyon ile yüzde 25 indirimli özel şoförlü araç 
hizmetinden faydalanabilecekler. İndirime ek olarak 100 TL 
değerindeki araç süslemesi de yine Avealılar’a hediye edilecek. 

PERDE VE KUMAŞLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM 
Bir yandan nikâh ve düğün hazırlıklarını sürdürürken diğer 
yandan da evlerini hazırlamaya çalışan çiftlere evlerinin deko-
rasyonu için sunulan uygun ve bir o kadar zevkli alternatifler 
de Avea “Evlilik Festivali” bünyesinde yer alıyor. Döşemelik 
kumaş, perde ve benzeri alışverişlerin vazgeçilmez ve güvenilir 
merkezi olan İMÇ’deki 10 mağaza, evlilik hazırlığındaki Avealı 
çiftleri yüzde 20 indirimle karşılayacak. 

TAKILARINIZ, BANKA KASANIZDA DAHA GÜVENDE
Düğün sonrasında yeni evlenenleri bekleyen bir diğer önemli 
ihtiyaç olan banka kasası ise düğünde takılan mücevherlerin 

güvenle saklanabileceği bir kasa.
Avea, Evlilik Festivali ile bu ihtiyaca da yanıt 

vermek üzere TEB’den orta boy ve büyük 
boy banka kasasında yüzde 50 indi-

rim ayrıcalığı sunuyor. Bunun yanı 
sıra avantajlı faiz oranlarıyla TEB’den 
banka kredisi Avealıları bekliyor.

TAÇ ONLİNE’DA AVEALILAR’A 
İNDİRİM
Evlilik hazırlığındaki Avealılar’ın çeyiz 

ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı 
olmak adına www.tac.com.tr üzerin-

den yapacakları tüm ürünlerde yüzde 
10, evlilik seti alışverişlerinde ise yüzde 20 

indirimlerden faydalanacaklar.

KUYUMCUKENT’TE DE AVEALILAR’I ÖZEL 
İNDİRİMLER BEKLİYOR
Mücevher, ev dekorasyon, ayakkabı, gelinlik ve davetiye alışve-
rişleri çok daha uygun. Yeni evlilere Kuyumcukent’te de destek 
olan Avea; çiftlere yapacakları alışverişlerde yüzde 25’e varan 
indirim fırsatı sunuyor.

AVEALILAR DÜĞÜN TRENDLERİNİ TAKİP EDİYOR
Avealılar, Düğün.com içerikleriyle Avea Evlilik SMS paketinden 
haftanın 3 günü güncel düğün trendlerini haftalık olarak cep 
telefonlarından takip edebilecekler.

AVEA 
EVLİLİK FESTİVALİ 

İLE EVLENECEK ÇİFTLER, 
TEB’DEN YÜZDE 50 İNDİRİM 

AYRICALIĞIYLA ORTA VE 
BÜYÜK BOY BANKA KASASI 
KİRALAYABİLİR, AVANTAJLI 

FAİZ ORANLARIYLA 
DÜĞÜN KREDİSİ 

ALABİLİR.
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KAMPANYA KAPSAMINDA, 
EVLENECEK ÇİFTLER PİERRE 

CARDİN GELİNLİK VE 
DAMATLIKLARIN DA YER ALDIĞI 

ANLAŞMALI MARKALARIN YANI SIRA  
WWW.TAC.COM.TR VE İMÇ’DEN 

YAPACAKLARI ALIŞVERİŞLERİNDE 
TASARRUF EDECEK.
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Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören 250 üniver-
site öğrencisinin katılımıyla düzenlenen TTNET Liderlik 
Forumu’nda konuşan TTNET Genel Müdürü Abdullah 

Kaya, “Hayatımızın her alanını büyük bir hızla değiştiren 
dijital dönüşüm, liderliğin tanımını da değiştiriyor. İçinde 
olduğumuz bu yeni dönemde liderliğin yolu, yenilikçi diji-
tal fikirlerden,  inovasyondan, daha çok icat çıkarmaktan 
geçiyor.”  dedi.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, TTNET ve 
Bilkent Üniversitesi Marka Kulübü işbirliğiyle Ankara’da 
düzenlenen “TTNET Liderlik Forumu”nda deneyimlerini 
gençlerle paylaştı. Türkiye’nin lider internet şirketi TTNET’in 
ana sponsorluğunda düzenlenen Liderlik Forumu’nda, üni-
versiteli gençler iş dünyasının liderleriyle bir araya geldi. 

KAYA, DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
Liderlik Forumu’na katılan TTNET Genel Müdürü Abdullah 
Orkun Kaya etkinlikte bir konuşma yaparak, üniversite 
öğrencilerine iş dünyasında başarılı olmanın ipuçlarını ve 
deneyimlerini paylaştı. “Hayatımızın her alanının büyük 
bir hızla dijitalleştiği bu yeni dönemde, geleceğin anahtarı 
yenilikçi fikirlerde.” diyen Abdullah Orkun Kaya, sözlerine 

Atlasjet’in İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Londra 
Luton Havalimanı’na tarifeli seferlerinin ilki 2 Mayıs 
Cuma günü gerçekleşti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar 

Terminali’nde uçağa biniş yapan yolculara lokum ikram 
edilen, pilotlar ve kabin ekibinin çiçeklerle uğurlandığı uçuş, 
200 koltuklu Airbus A321-200 ile gerçekleşti. Haftada 
dört gün ile başlayan Londra seferleri, Haziran ayından 
itibaren haftanın her günü yapılacak. 
Londra Luton Havalimanı’na dört saat süren yolculuk 
boyunca Atlasjet, yolcularını 200 koltuklu Airbus A321’ler 
ile uçurarak, onlara 77cm genişliğindeki deri koltuklarda 
konforlu bir yolculuk sunuyor. EkonomiPlus bilet alan yol-
cular Londra uçuşlarında 25 kiloluk bagaj hakkı ve ücretsiz 
nefis ikramlardan yararlanabiliyor. 
Atlasjet yolcuları Gaziantep, Antalya, İzmir, Tahran, Tiflis ve 
Nizhnekamsk dâhil olmak üzere birçok noktadan İstanbul 
aktarmalı olarak Londra’ya uygun bekleme süreleriyle 
bağlantılı olarak seyahat edebiliyor. KKTC yolcuları ise 
İstanbul’da uçaktan inmeden, Londra’ya kadar duraklamalı 
olarak uçabiliyor. Bugünkü uçuşta 10 yolcu Kıbrıs Ercan 
Havalimanı’ndan Londra’ya devam ederken, dönüş uçu-
şunda bu sayı 28 oldu.

DİJİTAL DÜNYANIN LİDERLİĞİ İÇİN DAHA 
ÇOK İCAT ÇIKARMALIYIZ

ATLASJET’İN LONDRA UÇUŞLARI BAŞLADI

“Hayatımızın her alanını büyük bir hızla değiştiren dijital dönüşüm, liderliğin tanımını da 
değiştiriyor. İçinde olduğumuz bu yeni dönemde liderliğin yolu, yenilikçi dijital 

fikirlerden,  inovasyondan, daha çok icat çıkarmaktan geçiyor.” 

Atlasjet Londra uçuşlarını mayıs ayında başlattı. Haftada dört gün ile başlayan Londra 
seferleri, haziran ayından itibaren haftanın her günü yapılacak.

şöyle devam etti: “Dijital dönüşüm, günümüzde liderli-
ğin tanımını da değiştiriyor. Yeni dönemde liderliğin yolu, 
yenilikçi, dijital fikirlerden, inovasyondan ve yetenekleri bir 
araya getirme becerisinden geçiyor. Biz de Türkiye’nin lider 
internet şirketi TTNET olarak ülkemizi dijital dünyada daha 
yüksek noktalara taşımak üzere çalışıyoruz. Sunduğumuz 
yenilikçi ürün ve servislerle sektörümüze öncülük eder-
ken yeni dönemin liderlerine destek veriyor, ülkemizde 
dijital ekosistemi büyütmek amacıyla birçok platform-
da çalışmalar yapıyoruz. Geleceğin liderlerine birlikte icat 
çıkarmak ve yeni fikirleri birlikte geliştirmek üzere çağrıda 
bulunuyoruz.” 

250 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KATILDI
TTNET’in Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle düzenledi-
ği Liderlik ve Girişimcilik Programı’nın ardından Bilkent 
Üniversitesi Marka Kulübü işbirliğiyle düzenlediği Liderlik 
Forumu’na, Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören 250 
üniversite öğrencisi katıldı. Etkinliğe TTNET desteğiyle 
ücretsiz olarak katılan öğrenciler iş dünyasının öncü şir-
ketlerinin yöneticilerinin tavsiyelerini ilk elden alma olanağı 
buldu. 

LUTON HAVALİMANI’NDAN LONDRA’YA ULAŞIM ÇABUK 
VE HESAPLI  
Haftada dört gün olarak başlayan ve Haziran ayından 
itibaren her güne çıkacak olan uçuşlar Londra’da Luton 
Havalimanı’na yapılıyor. Luton Havalimanı’nın Londra şehir 
merkezine yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla son derece avan-
tajlı bir destinasyon olduğunu belirten Atlasjet yöneticileri, 
trenle seyahat eden yolcuların, şehir merkezine 21 daki-
kada ve çok uygun bilet fiyatlarıyla ulaşabildiğini belirti-
yor. Karayolunu tercih edenler ise, çıkış kapısının önünden 
kalkan otobüslerle, havalimanını merkeze bağlayan dört 
şeritli bir otoban sayesinde, diğer havalimanlarına kıyasla 
çok daha rahat bir trafik ile 1 saatte şehir merkezine vara-
biliyor. Havalimanından ayrıca Midlands ve İngiltere’nin 
kuzeyine de otobüslerle kolayca ulaşılabiliyor. 
Ayrıca havalimanı içindeki yolcu trafiğinin iyi planlanmış ve 
düzenli olması sebebiyle, yolcular uçaktan indikten sonra 
ortalama 10 dakika içinde çıkışa ulaşabiliyor. Uçaktan indikten 
sonra, gümrük-bagaj işlemlerini tamamlayıp havalimanından 
çıkarak, Londra şehir merkezindeki St Pancras International’a 
tren ile ulaşmak 1 saatten kısa sürüyor. Bagajsız yolcular bun-
dan da kısa sürede merkeze ulaşabiliyor.

/SEKTÖRDEN
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eyyüp ceylan

Uygunsuz, 
yakışıksız

Bir köpek türü Radyo, sinema, 
televizyon(ksc.)

Bir bağlaç

Kök, asıl, temel 
(esk.)

Çalışma odasıAşağı görülen

Şarbon (hlk.)

Panzehir taşı

Karekter

Yön 
göstergeci

Çürümeyen 
bir bitki

Hareket çizelgesi 
(trenlerin hareket 

grafiği)

Bir bağlayıcı

Alt karşıtı

Olduğu gibi

Yardım (esk.)

Aşağıya doğru 
uzamak

Mekanı olmayan

Tren yolu zemini Sessiz mesaj 
servisi (ksc.) 

Noktalar arası 
iletişim kuralı 

(ksc.)

Makinist 
emniyet fireni

Klakson

Kurçatovyum 
simgesi

İşaret

Ruherfordyum 
simgesi

Raydan çıkma Avrupa 
parlementosu 

(ksc.)

Karikatür yapan Sahne kenarı
Oğuz Türklerin 

bir boyu

Resimde gördüğünüz 
TCDD Genel 
Müdürümüz

Araştırma sonucu 
bildiren yazı

Bulunmuş mal

Uzaklık bildirir

Türlü sesler arasında 
sağlanan uyum

Kiraya verilerek 
gelir getiren mülk

Kunduracılıkta 
boya kazımak için 

kullanılan alet

Necip Fazıl 
Kısakürek 
(kısaca)

Neon elementinin 
simgesi

Küçük bitkilerin 
tümü

Cilalamakta 
kullanılan araç

.....Descartes bir 
filozof 

Yere basan bölüm
Kemiklerin 
toparlak ucu

Temel, asıl

Yıpranmak

Tekerlek ezilmesi 
(demiryolu terimi)

Yemek pişirme 
aracı

Sema yapılan 
bölüm

Çiçek destesi Yontulmuş yer

(at) Mırıltı şeklinde 
kişneme

Akıtma (esk.)

 Kuruluş tarihi (ksc.)

Havas karsıtı

Fena değil 
anlamında bir söz

Evren pulu 

Torunu olan kadın Boyun eğen

bulmaca»


