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BAKAN LÜTFİ ELVAN’DAN 
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VAR  
BAKAN LÜTFİ ELVAN, SOSYAL MEDYA 
AĞLARININ TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ, 
İNTERNET KULLANIMI, TELEKOM 
SEKTÖRÜ, DENİZCİLİK, DUBLE YOLLAR, 
DEMİRYOLLARI GİBİ TÜM ÖNEMLİ 
KONULARDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 
YAPTI.

Türkiye, ulaştırma, denizcilik, iletişim alanında çok 
başarılı yıllar yaşıyor. Bu başarıda şüphesiz devletin 
son yıllarda sağladığı ve giderek arttırdığı desteğin 
payı çok önemli. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan da göreve geldiğinden bu yana aynı 
başarı ivmesini yukarıya taşımak için gece-gündüz 
çalışıyor. Samimi tavırları ile herkesin sevgisini 
kazanan Bakan Elvan, bilgi ve birikim düzeyi ile de 
başarılı bir profil çiziyor.  
Bu ayki kapak haberimizin konuğu olan Bakan Lütfi 
Elvan, tüm sektöre olan hâkimiyeti ile geleceğe dönük 
önemli başarıların devamının gelmekte olduğunu 
gösteriyor. Bakan Elvan sektördeki tüm gelişmeleri 
yakından takip edip, politikalar üretmeye devam 
ediyor. Lütfi Elvan, kapak haberimizde detaylarını 
okuyacağınız üzere; sosyal medya ağlarının Türkiye 
ile ilişkisi, internet kullanımı, Telekom sektörü, 
denizcilik, duble yollar, demiryolları gibi tüm önemli 
konularda tüm sorularımızı yanıtladı ve çok önemli 
açıklamalar yaptı. Elvan’ın önemli açıklamaları 
ulaştırma, iletişim aktörlerinin yanı sıra bu alanda 
bilgi sahibi olmak isteyen herkesin ilgisini çekecek. 
Elvan’ın en önemli mesajları arasında ise bugüne 
kadar sektöre verilen desteklerin, yapılan alt yapı 
çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi yer alıyor. 
Kapak haberimiz dışında, Bağlantı Noktası bu ay da 
sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Ünlülerin 
yol anıları, yolculuk tercihleri, turizmde ‘düğün’ 
modası, bilişim sektöründe ve otomotiv sektöründeki 
yenilikler dergimizde yer alan renkli konulardan 
bazıları… 
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile…    

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr
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ULUSLARARASI YOLCU SAYISI ARTTI
Dünya Hava Taşımacılığı Birliği, Paskalya tatilinin de etkisiyle nisan 
ayında iç ve dış hatlarda toplam yolcu trafiğinin sağlıklı bir büyüme 
gösterdiğini açıkladı.

BAKAN LÜTFİ ELVAN: 
NORMAL YAŞAMDA 
SUÇ OLAN NE VARSA 
İNTERNETTE DE 
SUÇTUR
“İnsanımızın interneti daha 
hızlı ve verimli kullanması için 
çalışan bakanlığımızın, 
internete sansür uygulaması, 
internetin kullanılmasını 
engellemesi mümkün 
değildir.”

DÜĞÜN TURİZMİNDE TÜRKİYE MODASI
Düğün turizminde İstanbul, Kapadokya, Antalya ve Bodrum son 
yıllarda moda oldu. Hindistan’dan Ortadoğu’ya, Arap ülkelerinden 
Avrupa’ya yılda yaklaşık 400 yabancı düğün Türkiye’de yapılıyor...

YOLCULUKTAKİ BULANTI SORUNUNU 
DOĞRU NEFESLE ÇÖZÜN
Yolculuklarda baş gösteren bulantı hallerinin tek çözümü ilaç tekniği 
değil. Nefes egzersizleri ile de bu durumdan arınabilirsiniz.

ÜNLÜLER NE İLE SEYAHAT EDİYOR? 
Meslekleri gereği sürekli seyahat eden sanatçılarımız 
seyahatlerinde daha çok uçağı tercih etse de birçoğunun gönlünde 
hep nostaljik trenler var.

ANKARA’NIN BAĞLARI
Ankara türküsü olmayan bir türkünün sadece bir dörtlük eklenerek 
müzik yayını yapan her mekânda çalınıp söylenmesi, çalınırken 
Ankara havası oynanması neyle izah edilebilir?

Size özel iş fırsatlarına ulaşmak  
Mobil İş Havuzu Servisi ile  
işte bu kadar kolay!

Vodafone 
Düşler Kulübü ile 
engelsiz bir yaşam

Vodafone

vodafone.com.tr/duslerkulubu

Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu SMS Servisi’nden tüm Vodafone aboneleri tamamen ücretsiz faydalanabilir. Abone olmak için ABONE yazıp 2223’e kısa mesaj gönderilir, abonelik iptali için IPTAL yazıp 2223’e kısa mesaj 
gönderilir. Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu SMS Servisi’ne abone olmak tüm Vodafone aboneleri için tamamen ÜCRETSİZdir. Gönderilen SMS’ler için hiçbir zaman ücretlendirme yapılmaz. Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu 
kapsamında gönderilen iş ilanlarının tümü Yenibiriş kaynaklıdır. İlanların içeriğinden ve geçerliliğinden ilanı veren firmalar sorumludur. Vodafone Engelli İş Havuzu kapsamında gönderilen ilanlar www.yenibiris.com web sitesi 
üzerinden incelenebilir. İlanlara başvuru için www.yenibiris.com web sitesi ziyaret edilmelidir. Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu kapsamında gönderilen engellilere yönelik faydalı bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından sağlanmaktadır. İçeriklerin konusu ve kapsamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr/duslerkulubu

Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu SMS Servisi’nden tüm Vodafone aboneleri tamamen ücretsiz faydalanabilir. Abone olmak için ABONE yazıp 2223’e kısa mesaj gönderilir, abonelik iptali için IPTAL yazıp 2223’e kısa mesaj 
gönderilir. Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu SMS Servisi’ne abone olmak tüm Vodafone aboneleri için tamamen ÜCRETSİZdir. Gönderilen SMS’ler için hiçbir zaman ücretlendirme yapılmaz. Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu 
kapsamında gönderilen iş ilanlarının tümü Yenibiriş kaynaklıdır. İlanların içeriğinden ve geçerliliğinden ilanı veren firmalar sorumludur. Vodafone Engelli İş Havuzu kapsamında gönderilen ilanlar www.yenibiris.com web sitesi 
üzerinden incelenebilir. İlanlara başvuru için www.yenibiris.com web sitesi ziyaret edilmelidir. Vodafone Engelli Mobil İş Havuzu kapsamında gönderilen engellilere yönelik faydalı bilgiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından sağlanmaktadır. İçeriklerin konusu ve kapsamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr/duslerkulubu
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 BU MÜZEDE HER ŞEY ÜÇ BOYUTLU
Avrupa’nın ilk 3D İllüzyon Müzesi (Canlı Müze) İstanbul’da açıldı. 
Müzede, Koreli Creative Tong isimli sanat grubu tarafından yapılan 
eserler sanatseverlerle buluşuyor…

5 SAATTE 6.5 SAATLİK MEDYA TÜKETİYORUZ
Millward Brown’ın 30 ülkede gerçekleştirdiği 2014 AdReaction 
araştırması, Türk kullanıcıların dijital ekran tüketim alışkanlıklarına 
dair çarpıcı sonuçlar içeriyor. 

TÜRKİYE’NİN İLK KREATİF AR-GE MERKEZİ
Ülkemize yüksek teknoloji tasarımına yeni bir yaklaşım getiren 
Intel Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin ilk ‘kreatif Ar-Ge merkezi’ olma 
özelliğini taşıyor.

ÇALIŞANLAR, İŞ YERLERİNİ ‘GÜVENSİZ’ BULUYOR
7 bin 360 firma yetkilisi ile 8 bin 920 çalışanın katılımıyla 
‘iş güvenliği’ konulu bir anket düzenlendi.

ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜ 100 BİN KİŞİYE İŞ VERECEK
Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Metin Tarakçı, çağrı 
merkezi sektörünün 3-4 yıl içinde 100 bin kişiye iş olanağı 
sağlayacağını açıkladı.

MÜZİK SİSTEMLERİ DE ÇAĞA AYAK UYDURDU
Endüstriyel tasarımcılar, ruh halinize göre parça seçimi yapan müzik 
çalarlardan, sporculara özel tasarlanan kulaklıklara kadar pek çok 
inovatif ürüne imza atıyor. 
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SERDAR ORTAÇ’IN ÖZEL ALBÜMÜ 
İLK KEZ TTNET MÜZİK’TE 
TTNET Müzik, Serdar Ortaç hayranlarını sanatçının yeni 
şarkılarıyla buluşturuyor. Serdar Ortaç’ın, 20. sanat yılı 
şerefine yayınladığı yepyeni albümü “Bana Göre Aşk” dijital 
platformlar arasında ilk kez TTNET Müzik’te müzikseverlerin 
beğenisine sunuldu. Şimdiye kadar yaptığı hit şarkılarla 
Türk pop müziğine damgasını vuran Serdar Ortaç, 20. 
sanat yılında yeni başarılara imza atmaya hazırlanıyor. 
“Bana Göre Aşk” adlı albümde yer alan şarkıların 12’sinde 
ünlü şarkıcının kendi imzası bulunuyor. Albümdeki 
şarkılarda ayrıca İskender Paydaş, Tarık İster ve Suat 
Aydoğan gibi önemli isimlerin katkıları yer alıyor.

GOOGLE KENDİ ŞOFÖRSÜZ 
ARABASINI ÜRETECEK
Google, başka şirketlerin imal ettiği araçları uyarlamak 
yerine kendi şoförsüz arabalarını üreteceğini açıkladı. 
Arabaların “dur” ve “git” düğmesi olacak, direksiyon ve 
pedalları bulunmayacak. Google’ın dağıttığı görüntülerde, 
araç bir şehir arabasını andırıyor. Arabanın “sevimli” bir ön 
yüzü  bu lunuyor .  Bu  tasar ımla ,  a rac ın  tehd i t kâr 
görünmemesinin amaçlandığı ve bunun insanların 
sürücüsüz araç teknolojisini benimsemesine yardımcı 
olacağı belirtiliyor. Bu alanda çalışan uzmanlar, sürücüsüz 
araba teknolojisinin olası olumsuz taraflarını araştırıyor.

AVEA NBA BASKETBOL KAMPININ 
DÖRDÜNCÜ DURAĞI BURSA 
NBA Türkiye Resmi Ortağı Avea’nın, Türkiye’de basketbolu 
yaygınlaştırmak ve altyapı eğitimi sunarak yeteneği olan 
çocuklara önemli bir kapı açmak amacıyla hayata geçirdiği Avea 
NBA Basketbol Kampı’nın dördüncüsü Bursa’da gerçekleştirildi. 
Yaz dönemi kapsamında sırasıyla Mersin, İzmir ve Ankara’da 
düzenlenen  kampların ardından 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri 
arasında  Bursa Özel Osmangazi Koleji’nde gerçeklen kampta, 
toplam 50 çocuk NBA’in koçlarından ücretsiz özel eğitim aldı. 
Çocukların ücretsiz eğitim aldığı kampın koçluğunu ise Henry 
Tutku üstlendi.

PEKİN METROLARI 4G’YE GEÇİYOR
Çin’de kısa süre önce milli havayolu şirketi Air China’nın bazı 
hatlarında başlatılan 4G internet bağlantı hizmetinin şimdi de 
Pekin’deki metrolarda başlatılacağı bildirildi.
Devlet medyasına göre, Pekin’deki metrolarda 4G internet 
bağlantısının temmuz ayının sonuna kadar hizmete gireceği 
kaydedildi. Yolcuların, metronun içinde, platformlarda, istasyon 
girişinde ve tünellerde 4G’den yararlanacağı belirtildi. Pekin MTR 
şirketinden yapılan açıklamaya göre, 4. ve 9. numaralı metro 
hatlarında kısa süre önce dünyadaki en yeni mobil standartları 
hizmete girmişti. DOĞAYI TAKLİT EDEN ROBOTLAR

Bilim insanları “drone”ları, yani uçabilen robotları günlük hayatta 
daha çok kullanılabilir hale getirmek için doğayı taklit ediyor. 
“Biyolojiden esinlenen” bu uçan robotlar bir kuş sürüsü gibi 
hareket edip, bir kartal gibi avını kapabiliyor. Bu robotların hava 
sahalar ında güvenl i  uçabi lmeler in i  sağlayacak yasal 
düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Robotlar, üzerlerinde bulunan 
sensorlar aracılığı ile engelleri algılayarak, çarpmadan uçabiliyor. 

/HABER TURU
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GELECEĞİN BİLGİSAYARI BULUNDU MU? 
Kanadalı bir şirket, en az 10 yıl sonra geliştirilebileceği söylenen 
kuantum bilgisayarını icat ettiğini iddia ediyor. Kuantum fiziği 
prensipleriyle geliştirilen bilgisayarın içi uzay boşluğundan 150 kat 
daha soğuk. Bilgisayar bu sayede aşırı ısınma sorunu olmadan en 
karmaşık matematiksel denklemleri dahi çözme kapasitesine 
sahip. 15 milyon dolarlık sermaye ile kurulan Kanadalı D-Wave 
şirketinin geliştirdiği cihazın, bilgisayar dünyasında devrim 
niteliğinde olabileceği yorumları yapılıyor. Ünlü bilimadamı Albert 
Einstein, bu tür bir cihazın geliştirilme ihtimali için “Çok ileride 
olabilecek ürkütücü bir adım” yorumunu yapmıştı.

‘KARA ŞİMŞEK’ DAVİD HASSELHOFF, 
DİJİTAL ÖZGÜRLÜK BAŞLATTI 
80’lere damgasını vuran ‘Kara Şimşek’ dizisinin yıldızı 
David Hassellhoff ve F-Secure Araştırma Birimi Lideri Mikko 
Hyppönen, dijital özgürlüğün korunmasına yönelik 
başlattıkları seferberliğin ve hazırlanan manifestonun 
detaylarını Berlin’de açıkladı. Kampanya, toplumda dijital 
özgür lük le re  da i r  b i l inc i  a r t ı rmay ı  ve  kavramın 
günümüzdeki kırılgan yapısına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 
Kampanyanın ilk adımını dijital toplumu oluşturan tüm 
bireylerin katılımıyla ve katkısıyla şekillendirilecek bir “dijital 
manifesto” hazırlamak oluşturuyor.

İNTERNET ‘YAŞLILIKTA YALNIZLIĞA 
DEVA OLABİLİR’
İngiltere’de Policy Exchange adlı düşünce kuruluşu, temel 
bilgisayar ve internet eğitimiyle 65 yaş üzerindekilerin 
çektiği yalnızlıkla mücadele edilebileceğini belirtti. Kuruluş 
tüm İngiltere vatandaşlarına elektronik posta göndermek 
ve sosyal medya kullanımı gibi temel bilgisayar eğitimi 
verilmesi çağırısı yaptı. Policy Exchange İngiltere’deki 65 
yaş üstü insanların yüzde 40’ının evlerinde internet 
erişimine sahip olmadığını, genelde de beş milyon kişinin 
hiç internet kullanmadığını vurguladı. Raporun yazarı 
Eddie Copeland, temel bilgisayar kullanım bilgilerini 
öğrenmenin yaşlıların yalnızlığını azaltabileceğini belirtti.

haziran 2014 /11
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ULAŞTIRMANIN YENİ PATRONU 

laştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan, kararlı adımlarla Türkiye’nin ulaşım ve iletişim 
politikalarını ileriye taşımaya devam ediyor. Elvan, 
sektörde atacağı adımları ve gündeme ilişkin önemli 
gelişmeleri Bağlantı Noktası okuyucularıyla paylaştı. 

> Türkiye’nin internet kullanımında, aldığı mesafeyi nasıl 
özetlersiniz?
Türkiye son yıllarda bilgi teknolojileri alanında büyük bir ilerleme kay-
detti. Bilgi toplumu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de 
internet abone sayısı 35 milyona ulaştı. 3G mobil abone sayısı 51 
milyona ulaştı. 2014 yılı birinci üç aylık dönemde mobil internet kul-
lanım miktarı 2013’ün 4. çeyrek verilerine göre yüzde 19.8 artarak 
52.35 TByte olarak gerçekleşti. 2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil 
trafik hacmi 2013’ün 4. çeyrek verilerine göre yüzde 10 artarak 47.2 
milyar dakika olarak gerçekleşti. 2014 yılı birinci üç aylık dönemde 
toplam SMS sayısı 2013’ün 4. çeyrek verilerine göre yüzde 22 artarak 
yaklaşık 34.4 milyar olarak gerçekleşti. 2014 yılı birinci çeyreğinde 
toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı 52 bin 359 TByte 
olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 20’lik bir 
artış oldu. Türkiye’nin genişbant internet altyapısı her geçen gelişiyor. 
Genişbant internet altyapısını sağlayan fiber optik kablo uzunluğu 234 
bin kilometreye ulaştı. Türkiye’nin 66 bin kilometrelik karayolu ağının 
neredeyse 4 katı, fiber optik kablo ağına ulaştık. Bu tablo internetin 
yaygınlaşmasının, iletişim alışkanlıklarımızı, nasıl hızlı değiştirdiğinin 
de kanıtı. 

> Avrupa ile kıyasladığımızda internet kullanımında hangi 
noktadayız?
Türkiye’de 2002 yılında genişbant abone sayısı yok denecek azdı. 
Bugün internet abone sayısı 35 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 
70,1 milyona ulaştı. İnternet kullanma imkânları çok kısıtlıydı. Biz inter-
neti Afrika seviyesinden alıp Avrupa seviyesinin bile ilerisine taşıdık. 
Türkiye, 2014 yılı ilk çeyrek verilerine göre; 331 dakikalık aylık ortalama 
konuşma ile Avrupa’da en fazla mobil telefon görüşmesi yapan ülke 
olma rekorunu sürdürüyor. Ayrıca GSM kapsama alanı bakımından da 
yüzde 99 seviyelerine ulaşmış durumdayız. Ülkemizde internetin hızlı 
ve her yerde ulaşılabilir olmasını sağlamak için gerekli altyapı çalış-
malarını tamamladık. Bugün interneti en çok kullanan ülkeler arasında 
yer alıyoruz. Türkiye’de 10 milyona yakın Twitter kullanıcısı, 34 milyon 
Facebook kullanıcısı bulunuyor. 

> Sizce, Türkiye’de internet neden bu kadar sevildi? Özellikle 
de mobil internet?
İnternet dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Oturduğunuz yerden 
dünyanın her tarafına iletişim kurabiliyor, dünyanın öbür ucundaki 
gelişmeleri anlık takip edebiliyorsunuz. Resmi işleriniz başta olmak 
üzere alışverişinizi, yemek siparişinizi ve daha birçok şeyi internet 
üzerinden yapabiliyorsunuz. Hayatı kolaylaştıran, hızlandıran ve dün-
yayı takip etme imkanı sunan internete Türk insanının uzak durması 
söz konusu olamazdı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet 
artık çekirdek ailenin bir parçası haline geldi. Eskiden anne, baba ve 
çocuktan oluşan çekirdek ailenin yeni üyesinin internet olduğunu 
unutmamalıyız. 
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“İNSANIMIZIN 
İNTERNETİ DAHA 
HIZLI VE VERİMLİ 

KULLANMASI 
İÇİN ÇALIŞAN 

BAKANLIĞIMIZIN, 
İNTERNETE SANSÜR 

UYGULAMASI, 
İNTERNETİN 

KULLANILMASINI 
ENGELLEMESİ 

MÜMKÜN DEĞİLDİR.”
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NORMAL YAŞAMDA 
SUÇ OLAN NE VARSA 
İNTERNETTE DE SUÇTUR

BAKAN LÜTFİ ELVAN: 



/KAPAK

> Son aylardaki, ‘internete sansür’ tartışmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? İddia edildiği gibi bir sansür var mı?
Türkiye’de internette bir sansürün uygulanması söz konusu olamaz. 
Türkiye, önüne bilgi toplumu olma hedefini koymuş olan bir ülke… Bilgi 
toplumu olma yolunda gereken adımları son 11 yıldır hızla atıyoruz. Son 
11 yılda 234 bin km fiber optik otobanı oluşturduk. İnsanımızın interneti 
daha hızlı ve verimli kullanabilmesi, çağdaş ülkeler seviyesinde ve hatta 
ileri seviyede internete erişim sağlasın diye bu çalışmaları yaptık. Bu 
çalışmaları yapan bir iktidarın, bir bakanlığın, internete sansür uygu-
laması, internetin kullanılmasının engellemesi gibi bir şey mümkün 
değildir. Ama internette özgürlük sağlanacak diye, insanların özel 
hayatlarının altüst edilmesine, kişilik haklarına saldırılmasına, yalan, 
iftira atılmasına izin veremeyiz. Bu nedenle yaptığımız düzenlemelerle 
internet dünyasının da bir hukukunun olmasına, orada yaşanan mağ-
duriyetlerin önüne geçilmesine özen gösteriyoruz. Normal yaşamda 
suç olan ne varsa, internet ortamında da suçtur.  

> Biliyorsunuz, Twitter, Youtube gibi sosyal paylaşım siteleri 
bir süreliğine engellendi, atılan bu adımların gerekçesi neydi ve 
nasıl sonuçlar alındı?
Gerek Twitter olsun, gerek Youtube olsun sosyal paylaşım siteleri ara-
sında en popüler olan siteler arasında yer alıyor. Ancak bu siteler batılı 
ülkelerin hukuklarına, kurallarına saygı gösterirlerken, o ülkelerde ofis 
açmak suretiyle yasal prosedürleri uygularken Türkiye’de kurallara 
uymayan bir tutum sergilediler. Başta Mustafa Kemal Atatürk’e olmak 
üzere değerlerimize hakaret içeren yayınlar yer aldı. Sosyal paylaşım 
siteleri üzerinden insanların özel hayatları, kişilik hakları ihlal edildi. 
Biz ilgili taraflara bunların kaldırılmasını istedik. Mahkeme kararlarının 
uygulanmasını istedik. Ülkemizde ofislerinin olmasını ve bir muhata-
bımızın olmasını istedik. Kanunlarımıza saygılı olmalarını istedik. Ancak 
bunların hiçbirini yapmadılar. 

> Twitter, yetkilileriyle yapılan görüşmelerden istediğiniz 
sonucu alabildiniz mi?
Bilindiği gibi sosyal paylaşım sitesi Twitter’in temsilcileri ile 14 Nisan’da 
BTK ve TİB temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 
Türkiye’de çeşitli mahkemeler tarafından alınan kararların uygulanma-
sına yönelik adımlar ve bundan sonra izlenecek yöntemler ele alındı. 
Öncelikle mahkeme kararlarının uygulanması istendi. Şahıslar adına 
açılan ve şikâyete konu olan sahte hesapların kapatılması, süper eti-
ketleme yetkisinin verilmesi ve Türkiye’de ofis açılması gibi adımların 
atılması istendi. Bu taleplerle ilgili gerekli adımları atacaklarını söylediler 
ve önemli adımlar da atmaya başladılar. Sonuç olarak, Twitter yetkilileri 
ile yapılan görüşme, sorunların çözümüne katkı sağlayacak şekilde iyi 
niyet zemininde gerçekleştiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte 
mevcut ve ileride olası sorunların hızla giderilebilmesi için iletişimin 
devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 

> Size, sosyal medyayla ilgili ne gibi sıkıntılar aktarılıyor? Siz 
ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? 
Bize gelen sorunların başında, küfür, hakaret, iftira ve özel hayatın ihlal 
edilmesine yönelik şikâyetler yer alıyor. İnsanlar bu mecralarda mağdur 
ediliyor, yaşamları alt üst ediliyor. Montaj görüntülerle iftiralar atılıyor. 
Bu durumda mahkemeye başvurma süreci ve uygulamaya konulması 

“İSTENMEYEN 
İÇERİKLERİ 
ÇIKARDIKLARI, 
KANUNLARIMIZA 
VE ÖZEL HAYATA 
SAYGILI 
OLDUKLARI 
SÜRECE SOSYAL 
MEDYADA BİR 
ENGELLEME 
OLMAZ.”
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süreci çok uzundu. Oysa sanal dünyada bazen 10 dakika bile çok 
uzun olabiliyor. Biz özel hayatı ihlal ile ilgili mağduriyetleri gidermek 
için yasa çıkarttık. Bu yasa ile özel hayatı ilgilendiren konularda çok 
kısa sürede müdahale ederek mağduriyetlerin önüne geçmeyi 
hedefliyoruz. Burada diğer önemli sorun ise bu tip mağduriyetler-
de ve şikâyetlerde ilgili şirketler mahkeme kararlarına uymuyor. 
İnsanlar bu sorununu çözebilmek için muhatap bulamıyor. Biz 
bütün bu sıkıntıların önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz.

ULAŞIMIN HER ALANINDA İYİLEŞTİRMELER DEVAM EDİYOR
> Duble yollar, ulaşımı büyük ölçüde rahatlattı. Türkiye’nin 
gelişiminde de taşıyıcı rol oynadı. Size göre, Türkiye’ye en 
büyük katkısı nedir?
Türkiye’de ulaşım denilince akla karayolları geliyor. 2002 yılı önce-
sinde yollarımızın standartları oldukça düşüktü ve çok sayıda trafik 
kazası oluyordu. İnsanlarımız hayatlarını kaybediyordu. Özellikle 
bayramlar gibi uzun tatil dönemlerinde yaşanan trafik kazala-
rı yürekleri sızlatıyordu. Bununla birlikte standardı düşük yollar 
zaman kaybına ve maliyetlerin artmasına neden oluyordu. İşte 
2002-2014 yılları arasında yaklaşık 18 bin km bölünmüş yol yaptık. 
Bunun sağladığı zaman ve yakıt tasarrufu yıllık 15 milyar 136 milyon 
Türk Lirası… Türkiye’de yollarda kafa kafaya çarpışmalı kazlar sıfıra 
inmiş durumda. Yol kusurundan kaynaklanan trafik kazaları yok 
denecek kadar azaldı. Bütün bunları ben çok önemli katkılar olarak 
görüyorum. 

> Duble yollarla ilgili yeni projeler ve hedefler nelerdir?
Hâlihazırda devam eden çok büyük projelerimiz var. Biz bunları 
ivedilikle bitirmeyi amaçlıyoruz. Orta açıklığı bakımından dün-
yanın ikinci köprüsü olacak olan Yavuz Sultan Selim köprüsü ve 
bunun bağlantı yolları, toplam uzunluğu 433 km olan İzmir-İstanbul 
Otoyolu ve Körfez Geçişi Projesi, Avrupa’nın en uzun çift tüp 
tüneli olacak olan Ovit Tüneli, Marmaray’a kardeş olacak olan 14,5 
km’lik Avrasya Tüneli gibi çok büyük projelerimiz devam ediyor. 
Türkiye’yi Kuzey’den Güney’e geçişleri sağlayacak olan 18 aksımız 
var. Bunların da hayata geçirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. 

> Hızlı tren hatları demiryolunu çok başarılı bir noktaya 
taşıdı, bunun devamı da İstanbul olarak gelecek. Yeni 
müjdeleriniz olacak mı?
Türkiye’nin 40 yıllık hayali olan Yüksek Hızlı Tren projeleri; 2004 
yılından itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. 2009 yılında Ankara-
Eskişehir, 2011 yılında Ankara-Konya ve 2013 yılında Eskişehir-
Konya Yüksek Hızlı Tren hatlarının hizmete girmesiyle ülkemiz 
yüksek hızlı tren işleten ülkeler ligine yükselmiş; dünyada sekizinci 
Avrupa’da altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke olmuştur.
En kısa zamanda hizmete almayı planladığımız Eskişehir-İstanbul 
hattının ve inşaatları devam eden Ankara-İzmir, Ankara-Sivas ve 
Bursa projelerinin hayata geçmesiyle toplam nüfusu ülke nüfusu-
nun yüzde 46’sına tekabül eden 15 ilimiz yüksek hızlı trenle birbi-
rine bağlanmış olacak. Böylece mevcut çekirdek yüksek hızlı tren 
ağı, ağırlıklı olarak doğu batı aksında ülke geneline yayılmış olacak. 
Bunlarla birlikte yeni sayılacak projelerin başında Konya-Karaman 
üzerinden Mersin ve Adana’ya uzanan hızlı tren hattı. 

“2002-2014 YILLARI 
ARASINDA YAKLAŞIK 
18 BİN KM BÖLÜNMÜŞ 
YOL YAPTIK. BUNUN 
SAĞLADIĞI ZAMAN 
VE YAKIT 
TASARRUFU YILLIK 
15 MİLYAR 
136 MİLYON TÜRK 
LİRASI.”

/KAPAK
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> Vatandaşların havayolu ile seyahat oranlarında 
yükseliş devam ediyor mu?
Havayolunda her geçen gün yolcu ve yük sayısında artışlar 
yaşanıyor. Türkiye’de havayolu yolcu sayısı yıllık 150 milyonu 
geçmiş durumda. 2002 yılında iç hatlarda uçan yolcu sayısı 
sadece 8 milyon idi. Bugün Türkiye’nin nüfusu kadar yani 76 
milyonu aşkın iç hat yolcusu var. Bu durum ülkemizin her 
kesiminden insanlarımızın havayolunu kullanabildiğini gös-
teriyor. Bakınız Atatürk Havalimanı; 2013 yılında, yolcu trafiği 
25 milyon ve üzeri olan Avrupa havalimanları arasında yolcu 
sayısını en çok artıran havalimanı oldu. Geçen yıl dünyada dış 
hat yolcu trafiği sıralamasındaki ilk 20 havalimanı arasında 
Atatürk Havalimanı’nı 10’uncu sırada yer alıyordu. 2013 yılında 
34 milyonun üzerinde dış hat yolcu ağırlandı. Dış hatlarda bir 
yılda yüzde 14,3 yolcu sayısı artışı ile Avrupa’da birinci, dün-
yada Dubai’den sonra ikinci oldu. 

> Deniz ulaşımının gelişmesi noktasında yeni bir adım 
olacak mı? 
Denizcilik ülkemiz için çok önemli bir alan. Denizcilik ile ilgi-
li 2002 yılından itibaren uygulanan çok önemli politikalar 
var. Bu politikalarla Türk insanına yeniden denizi sevdirdik. 
Denizciliğimizde de 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. 2003 yılından önce kara listede yer alan, 
sonra gri listeye yükselen Türk denizciliği 2008 yılında beyaz 
bayraklı ülkeler arasına girmeye hak kazandı. Türkiye deniz-
cilikte son 10 yılda büyük bir aşama kaydetti. 2003 yılında 
749 gemiden 131 Türk gemisi Avrupa limanlarında mevzuat 
ve teknik yetersizliklerden dolayı tutuluyordu. Bunun üzerine 
limanlarımızın, gemilerimizin standartlarını yükselttik. Deniz 
taşımacılığında sıkı denetimler ve uluslararası mevzuatlara 
uygun uygulamalar getirdik. Bunun neticesinde 2013 yılında 
denetlenen 502 Türk bayraklı gemiden sadece 15’i kusurlu 
bulundu. Her geçen yıl kendini geliştiren Türk denizciliğinin 
2013 yılı sonuna doğru yapılan Üye Devlet Gönüllü Denetim 
Programı (VIMSAS) kapsamındaki denetimlerden başarıyla 
geçerek artık düşük risk grubuna girdi. Listede yer alan 38 
beyaz bayraklı ülkeyle birlikte Türkiye “en itibarlı” ülkeler 
arasına girdi. Düşük Risk Grubu Bayraklar Listesi’ne girme-
nin Türk deniz taşımacılığı açısından önemli getirileri olacak. 
2008 yılı öncesinde 12 ayda bir denetlenen Türk bayraklı 
gemiler bundan sonra 36 ayda bir denetlenecek. Gemilerin 
limanlarda tutulmasının çok büyük ekonomik maliyetleri var. 
Günlerce limanlarda bekletilen gemilerimizden hem yüksek 
liman ücretleri tahsil ediliyor, hem de taşıdıkları yüklerin 
bozulması, yüklerin zamanında teslim edilememesi nedeniy-
le büyük maddi kayıplara yol açıyordu. Bu aynı zamanda Türk 
bayraklı gemilerin taşımacılıkta geri kalmasına neden oluyor-
du. İşte Türkiye’nin Düşük Risk Grubu Bayraklar Listesi’ne 
girmesiyle bu sorunlar ortadan kalkmış oldu. Hem deniz taşı-
macılığı açısından, hem de ihracatımızın gelişmesi açısından 
da son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. 
Düşük risk grubunda yer almak bir güven ve itibar göster-
gesidir. 

“ANKARA-İZMİR, 
ANKARA-SİVAS 
VE BURSA 
PROJELERİNİN 
HAYATA 
GEÇMESİYLE 
TOPLAM NÜFUSU 
ÜLKE NÜFUSUNUN 
YÜZDE 46’SINA 
TEKABÜL EDEN 
15 İLİMİZ YÜKSEK 
HIZLI TRENLE 
BİRBİRİNE 
BAĞLANMIŞ 
OLACAK.”
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[ ela demirciler ]

DÜĞÜN TURİZMİNDE İSTANBUL, KAPADOKYA, ANTALYA 
VE BODRUM SON YILLARDA DÜNYADA MODA OLDU. 
HİNDİSTAN’DAN ORTADOĞU’YA, ARAP ÜLKELERİNDEN 
AVRUPA ÜLKELERİNE YILDA YAKLAŞIK 400 YABANCI DÜĞÜN 
TÜRKİYE’DE YAPILIYOR...

DÜĞÜN 
TURİZMİNDE 
TÜRKİYE 
MODASI
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Dünyada birçok zengin kişi düğünlerini farklı kent-
lerde yapma eğiliminde. Bu konuda son yıllarda ön 
plana çıkan kentlerin başında yerini alan İstanbul, 
düğün destinasyonu olarak dikkat çekmeye başladı. 

Özellikle Ortadoğu orjinli dünyaca ünlü zenginler düğünlerini 
İstanbul’un tarihi mekânları olan Çırağan Sarayı, Dolmabahçe 
Sarayı ve Esma Sultan Yalısı gibi mekânlarda yapıyor. 
Fransızlar düğünleri için Kapadokya’yı, Ruslar Antalya’yı, 
İngilizler Bodrum’u tercih ederken Ortadoğulu zenginlerin 
gözdesi ise hala İstanbul.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ GELDİ
Galler Prensi William’ın Kate Middleton ile 29 Nisan 2011’de 
yapılan düğünü tüm dünya tarafından ilgiyle izlenmiş, dünya 
basını tarafından haberleri yapılmıştı. Dünyanın en zengin-
leri arasında yer alan çelik kralı Lakshmi Mittal’in yeğeninin 
düğünü de 5 Mayıs 2011’de Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Dillere 
destan bir düğünle evlenen Mittal, bekârlığa veda partisi 
ve ardından İstanbul gecelerinde boy göstermesi ile prens 
William kadar dünya basınının ilgi odağı oldu.

YILDA 400 DÜĞÜN
Dünyaca ünlü zenginlerin düğünlerinin üssü haline gelen 
İstanbul, bu düğünlerin verdiği rüzgârla düğün yapmak 
için moda bir kent haline geldi. Bundan beş yıl önce 35-40 

yabancı düğüne ev sahipliği yapan Türkiye, İstanbul başta 
olmak üzere bu yıl 250 uluslararası düğüne ev sahipliği 
yapacak ve bu düğünlerin cirosunun 250 milyon doları 
bulması bekleniyor.
Papa XVI. Benedict, George Bush, Tony Blair, Chirac, 
Berlusconi, Aliyev gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan 
KLM Events’in sahibi Meltem Beyazıt Tepeler, İstanbul ve 
Türkiye’nin düğün organizasyonları için moda bir ülke hali-
ne geldiğini söylüyor.

175 MİLYAR DOLARLIK PAZAR
Dünyada düğün endüstrisinin cirosu 175 milyar dolara ula-
şırken, ABD’deki büyüklüğü 90 milyar dolar seviyesinde. Las 
Vegas yılda ortalama 100 bin düğün ile başı çekiyor.
Türkiye’de düğün yapmayı tercih edenler arasında Mısır, 
Lübnan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Türk 
Cumhuriyetleri’nden varlıklı aileler ilk sırada yer alıyor.
Ortadoğulu zenginlerin düğün mekânı haline gelen 
İstanbul’un bu rüzgârı kaçırmaması gerektiğine dikkat 
çeken Tepeler, düğün organizasyonu için İstanbul’a gelenle-
rin kişi başı harcamalarının minimum 780 dolar olduğunu ve 
ortalama üç gün konakladıklarını belirtiyor.
Düğün başına katılımcı sayısı en az 300 kişi olurken son yıllar-
da yapılan en ses getirici düğün olan Mittal’in düğünü için 650 
kişi geldi. Mittal, sadece Çırağan’a 2.5 milyon Avro para bıraktı.

İSTANBUL DÜĞÜN ÜSSÜ OLACAK
İstanbul’u düğün merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini 
belirten Tepeler, “Her yıl dünyada 650 bin çift evlilik ve balayı 

tercihlerini değişik destinasyonlar için kullanıyor. Tüm dün-
yada evlilik ve balayı turizmi 1988 yılından 2009 yılına kadar 
yüzde 400 oranında büyüdü. Yaratıcı Etkinlikler Planlama 
Derneği (YEPUD) olarak 2023 yılı hedefimizi 65 bin çiftin evli-
lik ve balayılarını İstanbul’da yapmaları olarak belirledik.” diyor.
Düğün turizmi konusunda İstanbul son yıllarda yıldızı parla-
yan bir kent olurken, İstanbul’un yanı sıra Kapadokya, Antalya 
ve Bodrum’da düğün yapılan mekânlar oluyor. Bu bölgeler-
de faaliyet gösteren Kempinski gibi uluslararası zincirler de 
etkinlikleri arasında düğün organizasyonlarını da eklediler. 
Özellikle Fransızlar düğünleri için Kapadokya’yı, Ruslar 
Antalya’yı, İngilizler Bodrum’u tercih ederken Ortadoğulu 
zenginlerin gözdesi ise hala İstanbul.

İSİMLERİNİ GİZLİYORLAR
Jet sosyetenin düğün organizasyonları düğünden aylar 
öncesinden itibaren planlanmaya başlıyor ve bu insanlar 
isimlerini gizlemek için organizatörlere sadece çocuklarının 
isimlerini veriyorlar. Konuklarını özel jetleri ile İstanbul’a 
getiren düğün sahipleri harcama yapmaktan kaçınmazken 
her türlü lüksü de kullanıyorlar. Bu etkinliklerden çiçekçi-
sinden kuyumcusuna, tekstilden eğlenceye kadar 28 farklı 
iş kolu kazanç sağlıyor.
Düğün organizatörü şirketler Lübnanlı, Amerikalı-Pakistanlı, 
İngiliz-Lübnanlı, Amerikalı, Brezilyalı çiftlerden talepler alıyor. 

İstanbul düğün organizasyonu yapılan bir kent olarak artık 
çok tanınıyor. Özellikle Boğaz’daki Çırağan, Dolmabahçe, 
Esma Sultan, Sait Halim Paşa Yalısı gibi mekânlar tercih edi-
liyor. Her düğün beş yeni düğün olarak geri dönüyor.

BAŞPİSKOPOSUN OĞLUNUN DÜĞÜNÜ DÖNÜM 
NOKTASI OLDU
2003’te  Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen New York 
Başpiskoposunun oğlunun düğünü İstanbul’un düğün 
destinasyonu olarak tanınmasında dönüm noktası oldu. 
2007’de Dolmabahçe’de petrol kralı Şeyh Halit Ali Reza’nın 
kızı Amira ve Mohammed Zaid’in düğünü de dikkat çekti. 
Amira’nın kuzenleri ve arkadaşlarının toplam beş düğünü 
İstanbul’da yapıldı...

KAPADOKYA’YI FRANSIZLAR KEŞFETTİ
Kapadokya Turizm İşletmecileri Derneği (KAPTİD) Başkanı 
Ahmet Tok, dünyada düğün turizminin son yıllarda hızla 
geliştiğini, Kapadokya’nın da son yıllarda düğün yapılan 
mekânlar arasında yer almaya başladığını ancak bu alana 
yönelik tanıtım yapılmasının gerektiğini söylüyor. Özellikle 
Fransızların Kapadokya’yı tercih ettiğine dikkat çeken Tok, 
“Burada düğün yapan turistler daha önce burayı görüp 
beğenenler. Bu alanda ciddi bir potansiyel var ancak tanıtım 
yapılmadan bu alanın önünün açılması biraz zor.” diyor.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
İstanbul, kilise, cami ve sinagogları ile üç ayrı dinde dini sere-
moninin gerçekleştirilebileceği bir kent olması, 5 yıldızlı lüks otel-
leri ve uçakla ulaşımının kolaylığı nedeniyle tercih ediliyor. 
Dünyada ve Türkiye’de evlenmek için en çok tercih edilen ay 
temmuz olurken İstanbul’da düğün sezonu mayıs ayında açılıp 
ekim ayında kapanıyor.

3-4 GÜN SÜRÜYOR
Türkiye’de Ortalama 3 - 4 süren yabancı düğünlerin ortalama 
misafir sayısı 300 olurken, konaklama dâhil kişi başı minimum 
780 dolar gelir bırakıyor. 500 kişilik bir yabancı düğün, 400 bin 
dolara mal olurken daha büyük çaplı organizasyonlar ile milyon 
dolarlık gelir bırakabiliyor.

Türkiye’de düğün yapmayı tercih edenler arasında Mısır, Lübnan, 
İran, Kazakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Türk Cumhuriyetleri’nden 
varlıklı aileler ilk sırayı alıyor.

TÜRKİYE, İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE BU YIL 
250 ULUSLARARASI DÜĞÜNE EV SAHİPLİĞİ 

YAPACAK VE BU DÜĞÜNLERİN CİROSUNUN 250 
MİLYON DOLARI BULMASI BEKLENİYOR.

/TURİZM
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Dünya Hava Taşımacılığı Birliği, 
Paskalya tatilinin de etkisiyle nisan 
ayında iç ve dış hatlarda toplam 
yolcu trafiğinin sağlıklı bir büyüme 
gösterdiğini açıkladı.

ULUSLARARASI 
YOLCU SAYISI 
ARTTI

/HAVACILIK
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Havacılık sektörü Türkiye’de olduğu gibi tüm 
dünyada büyümeye devam ediyor. Dünya üzerinde 
seyahat eden kişi sayısının her yıl katlanarak artması 
havacılık sektörünü de olumlu etkiliyor. Dünya 

üzerinde uçakla seyahat edenlerle ilgili son veriler Dünya 
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından açıklandı. Söz 
konusu verilerine göre uluslararası uçuşlarda yolcu sayısı 
geçtiğimiz nisan ayında yüzde 8.5 büyürken, iç hatlarda bu 
oran yüzde 5.8 ile sınırlı kaldı. Toplam pazarda yolcu talebi 
ise yüzde 7.5 düzeyinde artış kaydetti. 

ORTADOĞU İLK SIRADA
Dünya Hava Taşımacılığı Birliği’nin verilerinin detayına 
bakıldığında uluslararası uçuşlarda tüm bölgelerin olumlu 
rakamlara ulaştığı görüldü. Bu alanda en yüksek talep 
artışını ise yüzde 18.6 ile Ortadoğu bölgesi gerçekleştirdi. 
Ortadoğu’daki havayolu şirketlerinin nisan ayındaki koltuk 
kapasiteleri yüzde 6.9 artarken, doluluk oranları da yüzde 
79’a çıktı. Asya-Pasifik bölgesi havayolu şirketleri nisanda 
dış uçuşlarda yüzde 6.7 artış sağlarken, Avrupalı havayolu 
şirketleri geçen yıl nisan ayına kıyasla yolcu sayısını yüzde 
7.9 arttırmayı başardı. Avrupa’da doluluk oranı yüzde 81.4 
ile tüm bölgeler içinde en yüksek rakama ulaşmış oldu.

EN DÜŞÜK TALEP AFRİKA’YA AİT
IATA verilerine göre, nisan ayında Kuzey Amerika’daki 
havayolu şirketleri yolcu trafiğinde ancak yüzde 4.9’luk 
bir artış kaydetti. Latin Amerika bölgesi havayolu şirketleri 
de söz konusu dönemde dış hatlarda yüzde 8.2’lik talep 
büyümesini yakaladı. Bölgeler içinde en düşük talep artışı 
yüzde 3.9 ile Afrikalı havayolu şirketlerinde gerçekleşti.

BREZİLYA’YA DÜNYA KUPASI DOPİNGİ
Toplamda IATA üyesi havayollarında iç hatlarda talep 
nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.3 
büyüdü. İç hatlarda doluluk oranı ise yüzde 80.2 oldu. 

ULUSLARARASI UÇUŞLARDA YOLCU 
SAYISI YÜZDE 8.5 BÜYÜRKEN, İÇ 

HATLARDA BU ORAN YÜZDE 5.8 İLE 
SINIRLI KALDI. TOPLAM PAZARDA YOLCU 

TALEBİ İSE YÜZDE 7.5 DÜZEYİNDE 
ARTIŞ KAYDETTİ.

TÜRKİYE’DE 43 MİLYON YOLCU
Türkiye’nin havayolu kullanımına ilişkin son verilerini ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 
açıkladı. Açıklamaya göre, yerli ve yabancı havayollarının havalimanları ve hava sahasını kullanmak 
amacıyla SHGM Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yaptığı başvurular kapsamında, 1 Ocak-30 Nisan 
tarihleri arasında verilen izin sayısı 10 bin 557’ye ulaştı.
Türkiye’deki havalimanları ve hava sahasını kullanan ticari uçak sayısı 326 bin 372’ye, 
havalimanlarında taşınan yolcu sayısı ise 43 milyon 804 bin 857’ye yükseldi. Geçen yılın aynı 
döneminde 10 bin 292 uçuş izni verilmiş, havalimanları ve hava sahasını kullanan ticari uçak sayısı 
279 bin 327, taşınan yolcu sayısı 37 milyon 573 bin 265 olarak gerçekleşmişti.
Geçen yıla oranla ticari uçak sayısında 47 bin, yolcu sayısında ise 6 milyonluk artış oldu. “E-Permi” 
uygulaması çerçevesinde yerli ve yabancı tüm havayolu işletmelerinin SHGM Bilgi Yönetim Sis-
temi üzerinden yaptığı uçuş izni başvurularında, hava araçlarına ait Uçuşa Elverişlilik Sertifikası, 
Gürültü Sertifikası, Tescil Sertifikası ve Mali Mesuliyet Sigorta belgeleri, ayrıca kiralık uçaklar için 
kiralama sözleşmeleri ve sigorta belgeleri ayrı ayrı incelemeye tabi tutuluyor.
Yapılan incelemeler sonucunda 246 havayoluna ve 2 bin 839 turistik charter taşıyıcıya ait olmak 
üzere toplam 4 bin 533 uçağın Türkiye hava sahası ve havalimanlarını kullanmasına izin verildi.

Brezilya, Çin ve Rusya tümü çift haneli büyümeye yakın 
veya üzerinde bir talep artışı sağladılar. Dünya Kupası 
hazırlık sürecinin de etkisiyle Brezilya’da yolcu trafiğinde 
güçlü bir talep artışı oldu. Japonya’da iç hatlarda geçen yılın 
aynı döneminde gerçekleşen yüzde 7.9’luk artışa kıyasla 
bu Nisan’da sadece yüzde 5.4’lük bir talep artışı oldu.

HAVACILIK SEKTÖRÜ DOHA’DA TOPLANDI
Öte yandan dünya havacılık toplumu 1-3 Haziran tarihleri 
arasında sektörün profesyonelleri ve öncü isimlerinden 
oluşan binin üzerinde kişinin katılımıyla Katar’ın başkenti 
Doha’da bir araya geldi. Toplantıda uçuş emniyeti, güvenlik, 
çevre, finansal sürdürülebilirlik başta olmak üzere havacılık 
endüstrisinin temel meseleleri masaya yatırıldı.

“YILLIK GENEL KURUL ÖNCESİNDE GÜZEL HABER”
Konuya ilişkin bir açıklama yapan IATA Başkanı Tony Tyler, 
“Nisan’daki yolcu talebi son aylardaki ılımlı artış trendi 
karşısında hoş bir sürpriz oldu. Ancak Çin ekonomisindeki 
yavaşlama dahil küresel ekonomik göstergeler nedeniyle 
bu artış grafiğinin kalıcı olup olmadığı açık değil.” dedi.
Tyler açıklamasında, “Dünya hava taşımacılığı topluluğu 
IATA’nın 70.Yıllık Genel Kurul’u nedeniyle birkaç gün içinde 
Katar’ın başkenti Doha’da toplanacak. Nisan ayında 
yakalanan güçlü talep ekonomik büyümeye ve istihdama 
olan önemli katkısı nedeniyle havacılığın önemini bir kez 
daha güçlendiriyor. Ancak Japonya’da talepte görülen 
yavaşlama ise sektörün ne kadar duyarlı olduğunun da bir 
işareti.” ifadelerini kullandı.
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‘Yol tutması’ rahatsızlığı sonucunda oluşan mide 
bulantısı, terleme ve baş dönmesi şeklinde ken-
disini gösteriyor ve ardından da soğuk ve nemli 
bir duruma dönüşebiliyor. Bu tür bulantı hallerini 
sürekli yaşayan kişiler, tedbir olarak ilaç kullansalar 
da oluşan bu rahatsızlığın önüne geçmek için daha 
farklı yöntemlerin de bulunduğu bir gerçek. Nefes 
egzersizleri bu yöntemlerden biri… Yolculuk sıra-
sında bulantı durumuyla karşılaşınca neler yapmak 
lazım? Bu durumdan kurtulmanın bir yolu olan hızlı 
uyku haline nasıl geçilir? Bütün bunların cevabını 
bize Konya’da bulunan Hayy Nefes, Yoga ve Sağlıklı 
Yaşam Merkezi Nefes Eğitmeni ve Yaşam Koçu olan 
Ayça Tülüce verdi.

EN ÇOK GEMİ YOLCULUKLARINDA YAŞANIR
Tülüce’nin verdiği bilgiler arasında öncelikle taşıt 
tutma çeşitleri yer alıyor. Ona göre taşıt tutması 
sonucu neredeyse kusma ile sonuçlanan bulantılar 
en çok gemi yolculuklarında görülüyor ve ‘deniz 
tutması’ diye adlandırılıyor. Bu rahatsızlık bazı kişi-
lerde yolculuk bitse dahi, birkaç gün daha devam 
edebiliyor. Ayça Tülüce, araç tutmasının kafadaki 
denge sistemiyle alakalı olduğunu ve bu denge 
duyusunun iç kulaktan beyine giden sinyallerle ala-
kalı olduğunu söylüyor. Taşıta binen bazı kişilerin 
merkezi sinir sistemine, diğer dört sistemin birbiri-
ne gönderdiği zıt sinyaller ulaşıyor ve böylece mide 
bulantısı durumu ortaya çıkıyor.
Taşıt tutmasının sadece gemide değil, uçağın hava 
akımlarından dolayı sallanması sonucu, gözlerin, 
bir tek uçağın içini görmesi sonucunda beynin 
uçağın hareketini algılamamasından da kaynak-
landığını da ifade eden Tülüce, “Bu durumda beyni-
niz birbiriyle uyuşmayan mesajlar algılandığından, 
otonom sinir sisteminiz etkilenir ve dengelenmek 
için hormon salgılar. Bu hormonlar mide bulanma-
sı, baş dönmesi gibi birçok tesire yol açar.” diyor.

AĞIZ VE BURUNLA AYNI ANDA ON DERİN NEFES
Aynı şekilde karayolları araçlarında da kişiler sıklıkla 
aynı sebeplerden bu tür durumlarla karşılaşabiliyor. 
Ayça Tülüce, tam da bu noktada kişilerin çeşitli 
nefes egzersizleri yapmaları sonucu bu durum-
dan kurtulabileceklerinden bahsediyor. Bunun için 
yapılması gereken ağız ve burunla aynı anda, en az 
on derin nefes almak oluyor. Sonrasında tekrar bu 
derin nefeslere devam ederken, beynimizde, ‘rahat-
lıyorum, güvendeyim, kolay geçiyor’ gibi olumlu 
telkinlerden oluşan cümleler kurulması gerekiyor. 
Yine bu duruma destek amaçlı varsa pencere ve 
havalandırmayı açarak içeriye bol oksijen alarak, 
duyu organlarımızla içinde bulunduğumuz aracın 
hareketlerini takip etmemiz lazım. 

AYÇA TÜLÜCE, AĞIZ VE BURUNLA AYNI 
ANDA, EN AZ ON DERİN NEFES ALMANIN 

YOLCULUKLARDA YAŞANAN MİDE 
BULANTISI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE 

YARDIMCI OLACAĞINI SÖYLÜYOR.

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

TAŞIT YOLCULUĞUNDA VE NORMAL ZAMANDA DERİN 
UYKU NASIL SAĞLANIR?
Ayça Tülüce’nin aşağıda tüm ayrıntılarıyla bahsettiği nefes 
çalışması, her gece uykudan önce de tekrarlanırsa kişinin kend-
isini derin uykuya hazırlamasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu 
çalışmanın boyun fıtığı ve omurga sorunlarına da çok iyi geldiği 
nefes egzersiz uzmanımızın bize verdiği bilgiler arasında.
Özellikle yolculuk sırasında zamanı kısa tutmak isteyenler, hızlı ve 
derin uyku durumuna geçmek için aşağıdaki teknikleri uygulaya-
bilir:
Öncelikle burnunuzdan aldığınız derin nefesi ağzınızdan cam 
buğulandırmada olduğu gibi ‘hoh’ sesi çıkararak verirken, başınızı 
da ağır bir hareketle yukarıya bakacak şekilde arkaya doğru 
yatırarak bir süre bekleyin. 
Ardından bu verdiğiniz nefesi tekrar alırken başınızı tekrar öne 
doğru eski pozisyonuna doğru getirin. 
Bu hareketi keyif aldığınız sürece devam ettirirken başınızın 
ağırlığına ve nefes alış verişinize aynı anda odaklanın. 
İkinci aşamada derin nefes alıp biraz tuttuktan sonra nefes ver-
meye başlarken, başınızı arkaya doğru yatırdıktan sonra sağ 
omzunuza doğru yarım ay çizer gibi kaydırın. Tekrar nefes alma 
ihtiyacını hissedinceye kadar bu pozisyonda bekleyin. 
Derin bir nefes daha aldıktan sonra, nefesinizi verirken başınızı 
eğik olarak ensenizin ortasına doğru geri getirin. Bu pozisyonda 
bir süre nefesinizi tutarak bekleyin. 
Son olarak da derin nefes alıp bir süre tuttuktan sonra nefesinizi 
verirken bu sefer de başınızı sol omzunuza doğru kaydırın. Bu 
durumda da yine nefes alma ihtiyacı duyuncaya kadar bekleyin. 
Sonrasında derin nefes aldıktan sonra bir süre bekleyin. Nefes-
inizi verirken başınızı tekrar ensenizin ortasına doğru kaydırın. Son 
kez derin bir nefes alıp bekleyin. Nefesinizi verirken de başınızı 
yavaşça doğrultun. 
Bu alıştırmayı birkaç kez tekrarlayın. Bu çalışma; uykudan önce 
uyguladığınızda gevşemenizi, içinize dönmenizi sağlayacak ve 
uykunuzu getirecektir. Bu çalışma zorlamadan yapıldığında tüm 
boyun sorunlarınıza da zamanla iyi gelecektir

Yolculuklarda baş gösteren bulantı hallerinin tek çözümü ilaç tekniği değil. 
Nefes egzersizleri ile de bu durumdan arınabilirsiniz.

YOLCULUKTAKİ 
BULANTI SORUNUNU 

DOĞRU NEFESLE ÇÖZÜN

Yolculuklar günümüz insanı için vazgeçilmez bir 
gereklilik. Bazı insanlar yolculuğu çok sevdiğinden 
sürekli seyahat etmek isterken, bazıları için bu 
durum bir zulüm haline dönüşebiliyor. Bunun 

en önemli nedeni ise seyahat sırasında yaşanan mide 
bulantıları. Bu durum bazılarında hafif bulantılar şeklinde 

seyrederken bazılarında kusma noktasına ulaştığı için 
oldukça zor bir hal alabiliyor. Normal koşullarda, kişilerin 
yaşadığı bu duruma engel olmaları pek mümkün değil. 
Çünkü böyle zamanlarda istemsiz kas spazmları mideye 
baskı yaptığı için mide, içindekileri ağız yoluyla dışarı 
çıkarmaya zorluyor. 



ERDEM YENER
“BİR KARAVANA ATLAYIP 
BİRKAÇ AY GEZMEK İSTERDİM”

Kısa mesafelerde hangi ulaşım 
aracını kullanmayı seversiniz?
En güzeli kendi arabam... 
Gideceğim yerlere onunla gitmeyi 
tercih ederim.

Ne tür yolculuklardan 
hoşlanırsınız?
Sohbetli uzun yollar benim için en 
keyifli olanlardır.

Hayalinizde yapmayı istediğiniz 
bir yolculuk şekli var mı?
Bir karavana atlayıp birkaç ay 
onunla gezmeyi çok isterdim.

Meslekleri gereği sürekli seyahat eden sanatçılarımız seyahatlerinde daha çok uçağı 
tercih etse de birçoğunun gönlünde hep nostaljik trenler var.

ÜNLÜLER 
NE İLE SEYAHAT EDİYOR? 
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Ulaşım araçları günümüz insan hayatının vazgeçilmez 
öğelerinden biri. İşe giderken, gezerken ya da tatile çı-
karken vasıtasız bir yaşam hayal etmek artık imkânsız. 

Şöyle bir bakarsak, herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan 
geçen kaç günümüz var ki? Standart yaşantı düzenine sa-
hip kişilerin yanında bir de sürekli farklı şehir ve ülke se-
yahatlerine giden kişiler var ki onların yolculuk sayılarının 

haddi hesabı yok. Bu kişilerin en başında ise iş, siyaset ve 
sanat dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Meslekleri 
gereği sürekli ulaşım araçları kullanan popüler isimlere se-
yahatlerinde hangi ulaşım araçlarını tercih ettiklerini ve de 
ilginç yolculuk anıları olup olmadığını sorduk. Aldığımız 
cevaplarda daha çok uçağı tercih ettiklerini görsek de bir-
çoğunun gönlünde hep nostaljik trenler var. 
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ÖZGÜN 
ELİNDE ENSTRÜMANLARLA YOLDA KALDI

Seyahatlerinizde geçmişten beri en çok hangi 
ulaşım araçlarını kullandınız?
Ben Eskişehirliyim. Hemen bütün tren yolları 
Eskişehir’den geçtiğinden ben çok uzun yıllar hep 
treni kullandım. Bu yüzden benim için tren 
seyahatlerinin keyfi çok başkadır. Hızlı trene de 
bindim sonradan. Hem Avrupa’da hem de 
Türkiye’de. Onun da keyfi bir başka ama ben o 
yataklı trenlerde yaptığım eski uzun yolculukları 
çok özlüyorum. Trenlerde en sevdiğim şey hem 
güvenli olması hem de uzun yolculuklarda kalkıp 
trenin içinde dolaşabilme özgürlüğü. Bir de o 
nostaljik dokusunun tadı bambaşka. 

Bizimle paylaşmak istediğiniz bir yolculuk anınız 
var mı?
Konservatuar yıllarında hafta sonları sürekli 
ailemin yanına Eskişehir’e gidiyordum. Bir gün bir 
arkadaşımla birlikte Eskişehir’den ailelerimizin bizi 
bindirdiği trenle Ankara’ya geliyorduk. Sincan 
yakınlarına geldiğimizde önümüzdeki bir tren 
bozulduğundan saatlerce yolda kaldık ve sonunda 
görevliler gelip biraz yürümemiz gerektiğini, 
ardından da gelen dolmuşlarla Ankara Tren Garı’na 
ulaşabileceğimizi söylediler. Tabi biz de küçüğüz. 
Elimizdeki eşyalarla başladık yürümeye. Aniden 
hava da kararmaya başladı. Geldiğimiz yer ıssız ve 
köpek havlamalarının olduğu bir yerdi ve bize hiç 
dolmuş kalmamıştı. Öyle çok koktuk ki ne 
yapacağımızı şaşırmış bir halde beklerken çok 
şükür ki son dolmuş geldi ve bizi gara götürdü. Bu 
benim hayatımda hiç unutamadığım 
yolculuklardan biridir.

CEYDA ATEŞ 
“KONFORLU OLDUĞU İÇİN 
BENİM TERCİHİM UÇAK”

Genç yaşınıza bu kadar dizi 
sığdırdığınıza göre sık sık da 
seyahat etmiş olmalısınız. 
Yolculuk yapmayı sever misiniz?
Tabi ki seviyorum. Diğerlerine 
göre daha konforlu olduğu için de 
en çok uçakla seyahat etmeyi 
tercih ediyorum. 

Tren yolculuğu yaptınız mı hiç?
Bir kez çocukluğumda, bir kez de 
yurt dışında binmiştim trene.

Bize anlatabileceğiniz bir yol 
anınız var mı?
Arabayla Saraybosna’dan 
Dubrovnik’e gidiyorduk. Yollar çok 
karanlıktı. Bir yanımızda dağ, 
orman bir yanımızda mezarlık ve 
karşımızda da kocaman bir haç… 
Korku filminde gibi hissetmiştim 
kendimi. Ama yine de çok 
keyifliydi.
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ŞÜKRİYE TUTKUN
“GÖNLÜMDEKİ ULAŞIM ARACI TREN”

En çok hangi ulaşım aracıyla seyahat etmeyi seviyorsunuz? 
Bu soruya cevabım elbette ki uçak yolculuğu olur. Çünkü bizler gibi sık seyahat 
edenler için hava yolu daha kolay bir ulaşım aracı. Ama gönlümdekini sorarsanız 
ben tren yolculuğunu çok sevdiğimi söylerim. Ama bunu konser gezilerinde 
değil de kendi özel seyahatlerimde kullanırım. 

Yolculukta ne yapmayı seversiniz? 
Uykum varsa yorgunsam uyurum, ama genellikle yanımdakiyle sohbet etmeyi 
tercih ederim. Yolculukta kitap okumayı pek beceremem, dikkatim dağılır. Ama 
dergilere gazetelere bakmak keyifli oluyor. Hele dedikodu sayfaları daha güzel 
benim için. Yol daha hızlı geçiyor. 

Farklı bir yolculuk deneyiminiz oldu mu hiç? 
Farklı bir yolculuk deneyimim yok. Zaten çok fazla tatil amaçlı yolculuk yapan bir 
insan da değilim. Konserlere gidiş gelişlerim hep tatil gibi. Sürekli bir gidiş dönüş 
olayı yaşadığımızdan evimde oturmak, en büyük tatil oluyor benim için. 
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SİNAN AKÇIL
“HAVAYOLUNDA TÜRKİYE ÖNDE”

Hızlı trene bindiniz mi hiç?
Bindim tabi ki. Diğer ulaşım araçlarına kıyasla çok 
daha az yorucu ve pratik olduğunu düşünüyorum.

En güzel yolculuğunuz hangisiydi?
Geçen albümdeki ‘Öylesine’ şarkıma, Amsterdam-
Paris arası hızlı tren yolculuğunda klip çekmiştik. O 
yolculukta yaşananlar benim için inanılmaz 
keyifliydi.

Avrupa ülkelerine sık giden biri olarak Türkiye’nin 
ulaşım alanındaki gelişmelerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Havayolu olarak bizim ülkemizin diğerlerine nazaran 
kesinlikle çok önde olduğunu söyleyebilirim. Avrupa 
bizden sadece hızlı tren konusunda bir adım ilerde. 
Ama sanırım biz de yakında onlara yetişeceğiz. Bu 
alanlarda Türkiye’nin çok hızlı ilerleyen bir ivme 
gösterdiği kesin.
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O güzelim “İp attım ucu kaldı” türküsünü 
de Ankara havası yapıverdiler ya, 
Ankara’nın bu her havayı kendisine 
benzeten havasına helal olsun 

demekten kendini alamıyor insan… Oğuz 
Yılmaz abimizin açtığı yolun bırakın kenarlarını, 
orta şeridinde bile, belli formları kullanıp, 
özellikle her Orta Anadolu türküsünü Ankaralı 
yapan, dolaşıma sokan, şehre ait kılan bir 
şey var. Ankara’da esasında Ankara Türküsü 
olmayan bir türkünün sadece bir dörtlük 
eklenerek her parkta, her düğünde, her gece 
kulübünde, müzik yayını yapan her mekânda 
çalınıp söylenmesi, çalınırken Ankara havası 
oynanması neyle izah edilebilir, bırakın yüksek 
lisansı, bileşenleriyle birlikte bir doktora 
konusu olması icap eder… Fakir Parkı’na 
tepeden bakan muvakkat fakirhanesinde 
kuşluğun köründen gecenin ikinci yarısına 
kadar hemen her gün bu türküyü dinlemiş, 
neredeyse ayakları, ayak parmakları bile 
ezberlemiştir. Evde mi vakit geçiriyorsun diye 
kınamayın canım, evde kalmıyoruz ancak 
eve de gelmiyor değiliz ya… Normal şartlarda 
müzik yayınının yasak olduğu saatlerde bile 
yaz geceleri mecburi ikamet meselesinden 
dolayı Ankara’nın Bağları’yla yatıp, aynı bıktırıcı 
ve sağır edici elektronik sazla uyanmış, yaz 
geçse de biraz rahat etsek diye neredeyse 
dua etmişizdir.
Ankara’da da bağ olsa hani gam yemeyeceğiz; 
bir zamanlar yok Keçiören bağları, Papazın 
Bağı vesaire bağlar olduğu, üzüm ve sair 
meyveler yetiştiği seyahatnamelerde, 
eski Ankara fotoğraflarında, yaşı doksanın 
üzerindeki amcaların, teyzelerin yarı bulanık 
çocukluk anılarında kalmıştır. Ankara’da 
ilaç için olsa bağ bulmak mümkün değildir. 
Doldurma mısra işte deyip geçecek değiliz, bu 
“bağ” esasında bağ filan değil büklüm büklüm 
yollara ve sarhoşluktan kaldırılamayan kollara 

geçiş için kullanılan bir “bağ” dizedir ve bu 
dörtlüğün yakıcı aklı böylece “ip atmıştır” ve 
ucu kalmıştır.
Ankara’nın Bağları türküsünün sonradan ilave 
edilen dize dışındaki kısmı repertuarlarda 
mevcuttur, Feryal ablamız, Bayram 
abimiz hakkını vererek söylemektedir 
lakin Ankaralılaşmış ve bağlı bahçeli haliyle 
geri kalan sözleri aynı olsa bile kendisini 
yazdıran/yaktıran türküyle ruh ve gönül bağı 
bulunmamaktadır. Aslını dinlerken engin ve 
derin bir aşk hikâyesi canlanırken gözünüzde 
diğerini dinlerken düğünler, dernekler, 
köçekler, eğlenceler, bıçkın delikanlıların gece 
mekânlarında oynamaları, uzatmayalım, bu 
minvalde yüzlerce canlı fotoğraf canlanacaktır 
gözünüzde…
Ankara’nın bağları: Öyle bir bağ kalmadı 
kardeşim, az önce izah etmiş bulunduk… 
Büklüm büklüm yolları: Bu yollar bağlara çıkan 
yollar olsa gerek diyeceğiz de alakası yok, 
sokakları, caddeleri olsa gerek… 
Ne zaman sarhoş oldun(da): Tam da Ankara 
havasına uygun, içmeden sarhoş durumu 
da değil hani, e, erkenden başlamış, buraya 
gelmeden önce birkaç mekan dolaşmış, birkaç 
düğünde bulunmuş, başka âleme katılmış 
olabilir… 
Kaldıramıyon kolları: Nazal ne ile tabi… Ankara 
da “k” ile değil “g” ile… Kol da “g” ile… Oyunda 
istenilen hareketi yapamayacak hale gelmiş…
Bir de bu türkünün andığımız halinin Melih 
Gökçek’le Devran Kutlugün arasında “tatlı 
kavga” olma meselesi var lakin o konu “siyasi” 
ve dönemsel bir konu… Geneli ne ilgilendirir; 
düğün dernek, dantela örnek…
Ankara’nın şu bir iki yıl içerisinde müzik ve 
oyun bahsinde alametifarikasının “Ankara’nın 
Bağları” olmasına gülmeli mi, üzülmeli mi 
diye soracağız da, uymaz, iyisi mi oynamalı… 
Kaldırın kolları ama canım, olmaz ki…
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[ mehmet saim değirmenci ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Ankara’da esasında Ankara türküsü olmayan bir türkünün sadece 
bir dörtlük eklenerek her parkta, her düğünde, her gece kulübünde, 

müzik yayını yapan her mekânda çalınıp söylenmesi, çalınırken 
Ankara havası oynanması neyle izah edilebilir, bırakın yüksek lisansı, 

bileşenleriyle birlikte bir doktora konusu olması icap eder…

ANKARA’NIN BAĞLARI
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza 
üçüncü boyutu katan birçok ürün sunuluyor. 
Televizyonlarla başlayan bu trend artık resim-
lere, müzelere kadar ilerledi… Son olarak da 

Avrupa’nın ilk ve tek Canlı Müze’si (Alive Museum), 
İstanbul’da (Vialand AVM’de) açıldı. Üç boyutlu 100 
eserin sergilendiği müzede, izleyici sanatın bir parçası 
olurken, üç boyutlu eserlerin yanında, önünde, hatta 
içinde fotoğraf veya video çektirebiliyor.
Yeni bir sanat dalı olan ve üç boyutlu resim, video 
ve enstalasyonlardan oluşan Canlı Müze’de, Koreli 
Creative Tong isimli sanat grubu tarafından yapılan 
özel eserler sanatseverlere sunuluyor. Konsepti ile 
izleyiciyi sanatın bir parçası haline getiren müzede 
Türkiye’ye özel tasarlanan eserler de bulunuyor. 
İlk Canlı Müze, 2009 yılında Kore’de açılırken, ziya-
retçilerin yoğun ilgisini çeken sergiden Uzakdoğu’da 
toplam 10 tane bulunuyor. 

İÇİNE DÂHİL EDİYOR
İstanbul sergisi Avrupa’daki ilk sergi olmasıyla dik-
kat çekerken, Japonya’da ortaya çıkan, oradan tüm 
Uzakdoğu’ya yayılan ve yavaş yavaş dünyayı saran Canlı 
Müze, üç boyutlu resim, video ve enstalasyon çalışmala-
rına izleyicileri içine dahil eden bir sergi. Sıra dışı eserlere 
ev sahipliği yapan sergide ünlü ressamların eserleri-
nin reprodüksiyonları, insanlık tarihinin ortak hafızasına 
kazınmış imajların üç boyutlu video ve animasyon olarak 
yeniden yorumlanmış versiyonları yer alıyor.
Klasik sanatın ışık ve gölge oyunlarından, modern 
sanat malzemelerinden, teknolojiden ve dijital sanat-
tan faydalanan bu yeni akım sayesinde sanatseverlere 
3 boyutlu resimlerin yanında, önünde ve içinde fotoğ-
raf veya video çektirebilme hatta dokunabilme fırsatı 
sunuyor.
İlk etapta 100 esere ev sahipliği yapan İstanbul’daki 
Canlı Müze’ye açık kaldığı süre boyunca yeni eserler 
eklenmeye devam edecek.

Avrupa’nın ilk 3D İllüzyon Müzesi (Canlı Müze) İstanbul’da açıldı. Müzede, Koreli 
Creative Tong isimli sanat grubu tarafından yapılan eserler sanatseverlerle buluşuyor…

 BU MÜZEDE HER ŞEY 
ÜÇ BOYUTLU
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3 BOYUTLU RESİMLERİN YANINDA, 
ÖNÜNDE VE İÇİNDE FOTOĞRAF VEYA 

VİDEO ÇEKTİREBİLME HATTA 
DOKUNABİLME İMKÂNI VAR.

/KÜLTÜR
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[ nil demirciler ]

MÜZEDE GÖRÜLEBILECEK ESERLER ŞÖYLE:
Saat kulesi: Saat Kulesi’ne düşmemek için tutunmaya çalışıyorsunuz. Fakat saat ve kadran parçalanıp düşecek gibi.
Tünelde dövüş- zombiler: Zombiler peşinizde arkanıza bakmadan kaçmanın tam zamanı.
Dev-cüce: Cüceler, korkunç devin eline düşmüş kurtulmaya çalışıyor.
Hava saldırısı: Savaşın tam ortasındasınız, hava saldırısından bu güçlü motosiklet ile kaçabilirsiniz. Arka plandaki derinlik üç boyut 
efekti ile gerçekliği yansıtıyor.
Askerin ölümü: Üç boyutun yarattığı etki ile kendinizi mızrağın ucunda fotoğraflıyorsunuz. Müzedeki er etkili efektlerden biri askerin 
ölümü… 
Yol silindiri: Silindir ile asfalt enstalasyonu çok iyi kurgulanmış, iki boyut arasında bölüme girip illüzyonun içine dâhil oluyorsunuz…
Yıkılan binalar: Yıkılan binaların arasında iki kişilik özel bir uçakla gökyüzünde tur atıyorsunuz. Bu genellikle iki kişinin birlikte poz verdiği 
bir çalışma.
Yer çekimsiz oda: Üç boyut illüzyonun sağladığı avantaj ile düz duvara tırmanıyor gibisiniz. Oysa burada yerdesiniz, tehlike yok rahat 
olun.
Motosiklet: Motosiklet ile tur atmanın keyfini yaşamak mümkün.
Kılıçlı mücadele: Elinizdeki kılıçla kendinizi karşıdaki korsanla mücadele eder şekilde buluyorsunuz.
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Millward Brown’ın 30 ülkede gerçekleştirdiği 2014 AdReaction araştırması, 
Türk kullanıcıların dijital ekran tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar içeriyor. 

5 SAATTE 6.5 SAATLİK MEDYA 
TÜKETİYORUZ

Millward Brown 2014 AdReaction araştırmasının 
sonuçları, Türkiye’deki tüketicilerin neredeyse 
yarısının TV reklamları arasında vakit geçirmek için 
dijital araçlara yöneldiğini gösteriyor. 2014 AdReaction 

araştırmasının markalara çoklu ekran üzerinden reklam 
stratejisi geliştirip, Türk tüketiciye ulaşmak açısından önemli 
fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Millward Brown Türkiye 
CEO’su Carmen Bohoyo, “Dijital mecralarda istikrarlı ve 
ilgi çekici bir şekilde iletişim yapan markaların, tüketicinin 
radarına girme ve satın alma eğilimini artırma ihtimali çok 
daha yüksek. Tüketicinin alma ve kabul etme etkinliği ile 
ekrana bağlama süresi göz önüne alındığında, Türkiye’de 
en geniş/etkin medya fırsatını halen TV sunuyor.   Bununla 
birlikte, TV ile birlikte diğer ekranların birlikte kullanımı 
üzerinde çalışmaya ve Türk tüketicisinin alma ve kabul etme 
etkinliğini artıracak en iyi kombinasyonları bulmaya ihtiyaç 
duyuluyor. Diğer dijital ekranlar da tüketiciyle ilişki kurma ve 
tüketicinin algısını yakalama anlamında dünya ortalamasına 
yakın performans oranlarıyla Türkiye için büyük fırsatlar 
sunuyor.” diyor.

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL EKRAN KARNESİ
30 farklı ülkede çoklu ekran kullanım ve davranışını analiz 
etmek için yapılan 2014 AdReaction araştırmasına göre 
Türkiye’de TV, akıllı telefon ve tablet sahibi olan çoklu ekran 
kullanıcıları, 5 saat içinde 6.5 saatlik medya tüketiyor. 
Bohoyo, bu konu hakkında şu yorumda bulunuyor: 
“Kullanıcılar, ekran başında günde harcadığı zamanın yüzde 
36’sını yani 104 dakikasını simültane-eş zamanlı olarak 
TV ve dijital ekran üzerinde geçiriyor. Eş zamanlı ekran 
kullanımının yüzde 19’u ‘meshing’ (TV izlerken aynı anda 
dijital araçlardan ilgili içeriği takip etmek) için ayrılırken, yüzde 
17’si ‘stacking’ (birbirinden bağımsız içerik tüketimi) için 
harcanıyor. Aynı anda başka içeriği tüketmenin (stacking) 
başlıca sebebi ise yüzde 41’lik bir oran ile reklam aralarında 
zaman doldurmak… İkinci en önemli sebep ise yüzde 38’lik 
bir oran ile TV’de izlediklerinin yeterince ilgilerini çekmemesi. 
Bir yandan TV seyredip, bir yandan başka içerikler üzerine 
sosyal medyada arkadaşlarla konuşmak ise yüzde 35 ile bu 
sebepleri takip ediyor.” 

/ARAŞTIRMA
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[ selin akgün ]

GÜNDE ORTALAMA 132 DAKİKAMIZ TELEFONLA GEÇİYOR
Araştırmada dikkat çeken diğer sonuçlara gelince… Türk 
tüketiciler çoğunlukla televizyonda gördükleri hakkında daha 
fazla bilgi edinmek (%22) amacıyla ya da TV’deki içeriği sosyal 
medyada tartışmak (%16) için TV izlerken aynı anda diğer 
dijital ekranlardan da ilgili içeriği takip ediyor. Diğer taraftan, 
arta kalan yüzde 64’lük (184 dakika) ekran kullanım zamanı 
ise ekranlar arasında geçiş yapılarak sağlanıyor. Tüketiciler 
arasında en yaygın olan tek ekran kullanımı-‘shifting’ şekli ise 
başka hiçbir ekrana bakmadan, tek başına TV izlemek ve sonra 
akıllı telefona geçmek… Bunun gibi başka kombinasyonlar 
da mümkün. Araştırma aynı zamanda, günde ortalama 132 
dakikalık bir tüketimle akıllı telefonların, Türkiye’de en çok 
kullanılan dijital ekran olduğunu da ortaya koyuyor. Tüketiciler, 
TV kullanımında daha çok akşamları tercih ederken, akıllı 
telefonları gün boyunca kullanıyorlar. Dizüstü bilgisayar 
kullanımı saat 15:00’ten gece yarısına kadar olan zaman 
diliminde dünya ortalamasına göre daha çok iken; TV izleme 
oranı dünya ortalamasına yakınlık gösteriyor.  

KADINLAR DAHA ÇOK TABLET KULLANIYOR
TV’nin dijital ekran kullanımı tetikleyen bir araç olarak, tabletle 
birlikte simültane kullanımının, dünya ortalamasının altında 
kaldığına dikkat çeken Bohoyo, “Türkiye’de, 16-24 yaş arası 
tüketiciler, dizüstü bilgisayar ve TV’ye kıyasla, akıllı telefon 

ve tablet ekranı başında daha çok zaman geçiriyor. Ayrıca, 
kadın kullanıcılar tablet kullanımında erkeklerden daha öndeler. 
Aynı konu için başka ekranları da eş zamanlı olarak kullanma 
davranışı genelde kadın ve erkek kullanıcılar arasında çok az 
farklılık gösterirken, 25-34 yaş grubu arası kullanıcılar TV ve 
tablet arası eş zamanlı çoklu ekran kullanımında aynı içerik 
için daha çok zaman harcıyor.” yorumunda bulunuyor. Türkiye 
tüketicisinin, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon üzerinden izlediği 
reklamları alma, algılama etkinliği dünya ortalamasındayken, TV 
reklamları için bu etkinlik ortalamanın üzerinde seyrediyor. TV, 
akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarda izlenen reklam formatlarına 
erkek tüketiciler daha olumlu yaklaşıyor. Türkiye’deki 
AdReaction araştırmasının sonuçlarına göre TV reklamlarının, 
algılanma potansiyeli en yüksek reklamlar olduğunu belirten 
Bohoyo, “Tüm bunların yanı sıra ‘hashtag’ sağlayan, karşılıklı 
etkileşim ile oyun imkânı sunan ve izleyici ile etkileşim içinde 
olan TV reklamı ve mikro videolar, dünya ortalamasının 
üstünde olarak en çok Türkiye’deki kullanıcılar üzerinde etkin 
oluyor.” diyor.

ARAŞTIRMAYA GÖRE TÜRKİYE’DE TV, AKILLI 
TELEFON VE TABLET SAHİBİ OLAN ÇOKLU 
EKRAN KULLANICILARI, 5 SAAT İÇİNDE 6.5 
SAATLİK MEDYA TÜKETİYOR.

Millward Brown Türkiye Direktörü Carmen Bohoyo
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TV LaptopSmartphone Tablet

Toplam Ekran Kullanım Zamanı

GLOBAL EUROPE

AdReaction 2014 : Ekranlar Dünyasında Pazarlama
Turkey

Çoklu Ekran Reklamı:
En çok fark edilen

Çoklu Ekran Reklamı:
 En az fark edilen

Çoklu Ekran Kullanımı TV izlerken ikinci bir ekran 
kullanımının nedenleri

EUROPE 33%

36%

GLOBAL 35%

64%

GLOBAL 65%

EUROPE 67%

SIMULTANEOUSSHIFTING
TŰRKIYETŰRKIYE 19%

GLOBAL 13%

EUROPE 12%

MESHING
TŰRKIYE

17%
GLOBAL 22%

EUROPE 21%

STACKING
TŰRKIYE

TV ve İnternet bağlantısı 
olan başka bir  ekran 

SHIFTING Tekil Kullanım. 
SIMULTANEOUS TV izlerken eş zamanlı 
başka ekran kullanımı. 
MESHING TVizlerken aynı içerik için başka 
bir ekran kullanımı. 
STACKING TV izlerken farklı içerik için başka 
bir ekran kullanımı

06:1706:57

TV LaptopSmartphone Tablet

06:1706:57

TV LaptopSmartphone Tablet

TŰRKIYE
GLOBAL 42%

EUROPE 44%
GLOBAL 27%

EUROPE 28%

GLOBAL 39%

EUROPE 37%

GLOBAL 28%

EUROPE 29%

41%

23%

35%

38%

TŰRKIYE

TR EUROPE & GLOBAL

TV reklamının ardından 
gelen online reklamlar

TR EUROPE & GLOBAL

Toplam Ekran Zamanı (saatler ve dakikalar)

TV LaptopSmartphone Tablet

06:51 05:26 06:18 05:17 06:59 06:37 06:31 07:02

TV, tüm dikkati vermek için yeteri kadar ilgi çekici değil.
Arkadaşları sosyal medyada takip etmek  

(programla ilgili olmayan).
Arka plan olarak TV’nu kullanmak.

Reklam aralarını doldurmak.

Markaların sponsor 
olduğu TV showlarına 
elektronik oy verme

TV reklamları  
markaların  mobil 
uygulamalarını 

desteklemektedir.

# ile TV  
reklamları

TV reklamının 
ardından gelen 
online reklamlar

Kısa videolar sosyal 
network aracılığı ile 
paylaşım yapmayı 

kolaylaştırıyor.

Kısa videolar sosyal network  
aracılığı ile paylaşım yapmayı 

kolaylaştırıyor.

TV reklamları  markaların  
mobil uygulamalarını  

desteklemektedir.

Millward Brown AdReaction  Araştırması dünyada 30 ülke üzerinde ve 12,000 tüketici ile yapılmıştır (tablet ve akıllı telefon üzerinden görüşme).
Lütfen tüm çalışmayı incelemek için yanda adresi yer alan siteyi ziyaret ediniz. www.millwardbrown.com/adreaction
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Ülkemize yüksek teknoloji tasarımına yeni bir yaklaşım getiren Intel Ar-Ge Merkezi, 
Türkiye’nin ilk ‘kreatif Ar-Ge merkezi’ olma özelliğini taşıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK KREATİF 
AR-GE MERKEZİ

/YATIRIM

haziran 2014 /41

Intel, Türkiye’deki yüksek teknoloji yatırımları 
kapsamında ilk Ar-Ge Merkezi’ni İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent’te hizmete açtı. Ar-Ge 
Merkezi, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin önde 

gelen araştırma merkezlerinden biri olacak. 
Ülkemize yüksek teknoloji tasarımına yeni bir yaklaşım 
getiren Intel Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin ilk ‘kreatif Ar-Ge 
merkezi’ olma özelliğini taşıyor. Dünya üzerindeki 7 milyar 
insanın, 7 milyar farklı beklentisini karşılayacak ürünler sun-
mak amacıyla hareket eden Intel, bu girişimiyle Türkiye’de ilk 
defa ‘kullanıcı deneyimi odaklı Ar-Ge’ faaliyetlerinin gerçek-
leştirilmesini sağlayacak. Günümüzde ülkelerin ekonomik 
kalkınmasında Ar-Ge faaliyetlerinin büyük önemi olduğunu 
hatırlatan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın, yeni 
açılan Ar-Ge merkezi ile ilgili detayları paylaştı. Ar-Ge mer-
kezi kurmaktaki hedeflerinin Türkiye’nin dünyada önemli bir 
teknoloji üssüne dönüşmesine katkıda bulunmak olduğunu 
vurguladı. Aydın, “Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi, yenilikçi açık 
Ar-Ge modeli ile sektördeki iş ortakları, üniversiteler, kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ortak Ar-Ge çalışmalarını hayata 
geçirecek. Merkezde sosyal bilimciler, tasarımcılar, uygula-
ma geliştiriciler gibi farklı disiplinlerden uzmanlar bir arada 
çalışacak, kullanıcı deneyimi odaklı projeler gerçekleştire-
cek. Türkiye’nin kendi fikri mülkiyet projelerini yaratmasına 
ve ülkemizin patent sayısın artırılmasına katkıda bulun-
mak, AB fonlarından daha fazla yararlanabilmesini sağlamak 
öncelikli hedefler arasında.” dedi.

NESNELERİN İNTERNETİ
Intel Ar-Ge Merkezi’nin önemli odak noktalarından biri, ‘nes-
nelerin interneti’ olacak. Intel Labs Avrupa’nın yürüttüğü 
‘Nesnelerin İnterneti Laboratuvarı’ projesinin önemli bir aya-

ğını oluşturan merkez, Türkiye’de bu alanda teknolojilerin 
üretilmesine ciddi bir ivme kazandıracak. Giyilebilir teknoloji-
leri hedefleyen Galileo ve Edison platformları üzerinde geliş-
tirmeler yapan Intel Ar-Ge Merkezi, bu kapsamda ilk etapta 
32 üniversite ve 1000’in üzerinde geliştirme platformuyla 
çalışmalar başlatacak ve bu çalışmaları hızla liselere de geniş-
letecek. Aynı zamanda eğitim teknolojileri alanına odaklanan 
dünyadaki tek Intel laboratuvarı olan Intel Ar-Ge Merkezi, 
insan hareketlerini algılayan ve kullanıcıyla daha doğal ileti-
şim kurmaya olanak tanıyan ‘Intel RealSense™ teknolojisi’ne 
dayanan geleceğin öğrenme ortamı (Adaptive Learning 
Environment) projesi üzerinde de çalışmalar sürdürecek. 

40 MİLYON DOLARLIK YATIRIM HEDEFLENİYOR
Fatih Projesi’nin Ar-Ge yatırım ihtiyaçları için de öncü nite-
liği taşıyan merkezde, proje kapsamında silikon tasarımına 
dokunan ve Türkiye’de fikri mülkiyet hakkı geliştirilmesine 
yönelik eğitimde yüksek teknoloji Ar-Ge çalışmaları da 
yapılması planlanıyor. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi’nin 5 yıl 
içinde iş ortakları ile başarılı projeler gerçekleştirerek, 40 
milyon dolar değerinde yatırıma ulaşması hedefleniyor. 
Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Intel Labs Avrupa Başkan 
Yardımcısı Brian Quinn de, “Teknolojik inovasyon ülkeler 
için önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 1945 yılından bu yana ülke büyümesinin, 
yüzde 75’i teknolojik inovasyondan geliyor. Son dönemde, 
dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin ekosistem ile 
hareket ettiği ve açık inovasyona yöneldiği önemli bir ger-
çek. Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde de açık inovasyon modelini 
benimseyerek yerel ekosistemi desteklemeyi, Türkiye’den 
global oyuncular çıkmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

INTEL LABS AVRUPA BAŞKAN YARDIMCISI 
BRIAN QUINN: “TEKNOLOJİK INOVASYON 

ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİ BİR REKABET 
AVANTAJI SAĞLIYOR. 

INTEL TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ BURAK 
AYDIN, YENİ AÇILAN AR-GE MERKEZİ İLE 
HEDEFLERİNİN TÜRKİYE’NİN DÜNYADA 

ÖNEMLİ BİR TEKNOLOJİ ÜSSÜNE 
DÖNÜŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK 

OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

BTK Başkanı 
Dr. Tayfun Acarer, 
Ar-Ge Merkezi’nin 

açılışını yaptı.



7 BİN 360 FİRMA YETKİLİSİ İLE 8 BİN 920 ÇALIŞANIN KATILIMIYLA 
‘İŞ GÜVENLİĞİ’ KONULU BİR ANKET DÜZENLENDİ.

ÇALIŞANLAR, İŞ YERLERİNİ 
‘GÜVENSİZ’ BULUYOR

 

/İŞ DÜNYASI

 Soma’da yaşanan ve tüm ülkeyi yasa 
boğan maden kazası sonrası iş güvenliği 
konusu yeniden gündeme geldi. Konuyu 
değerlendiren uzmanlar, çalışan ve işverenler 

arasında ‘İş Güvenliği’ konulu bir anket düzenledi. 
Anket sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 77’si 
işyerindeki güvenlik önlemlerini yetersiz bulurken, 
sadece yüzde 23’ü güvenlik önlemlerinin yeterli 
seviyede olduğunu belirtti. Ankete katılan firma 
yetkililerinin yüzde 85’i ise firmalarında risk 
analizinin yapıldığını ifade ediyor.
Eleman.net, Soma’da yaşanan maden 
kazasının ardından, 7 bin 360 firma 
yetkilisi ile 8 bin 920 çalışanın 
katılımıyla ‘İş Güvenliği’ konulu 
bir anket düzenledi. Ankete 
katılan çalışanların yüzde 77’si 
işyerindeki güvenlik önlemlerini 
yetersiz bulurken, sadece yüzde 
23’ü güvenlik önlemlerinin yeterli 
seviyede olduğunu belirtti. Ankete 
katılan firma yetkililerinin yüzde 
85’i firmalarında risk analizi yapıldığını 
ifade ederken, yüzde 8’i de risk analizi 
yapılmadığını belirtiyor.
Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net Genel 
Müdürü Özlem Demirci Duyarlar, “Çarpıcı sonuçların 
elde edildiği anket çalışmasına göre, bugüne kadar 
çalıştıkları firmalarda iş kazası geçiren ya da böyle 
bir olaya tanık olan çalışanların oranının yüzde 57 
olması, Türkiye’deki iş güvenliği uygulamalarının 

halen yeterli seviyede bulunmadığı ve bu konuya 
gerekli önemin verilmediğini gösteriyor.” şeklinde 
konuştu.

İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK MÜMKÜN
İş güvenliği konusunda doğru ve yeterli ekipman 
kullanımının önemine dikkat çeken Özlem Demirci 
Duyarlar, “Soma’da yaşanan felaket iş güvenliği 
ve buna bağlı olarak ekipmanların önemini bir kez 
daha gözler önüne serdi. Branşı ne olursa olsun, 
riskli çalışma koşullarına sahip tüm firmaların iş ve 

işçi güvenliğini sağlayan ekipmanları eksiksiz 
kullanmaları gerekiyor.” açıklamasını 

yaptı.
Çalıştığı iş yerinde iş kazası 

geçirmeyen ya da böyle bir olaya 
tanık olmayan kişilerin oranının 
yüzde 43’te kaldığına işaret 
eden Duyarlar, anketten çıkan 

sonuçları şöyle özetledi: “İş 
güvenliği uygulamaları konusunda 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden 
destek alan firmaların oranı yüzde 

63 olurken, firma bünyesinde iş güvenliği 
uzmanı bulunduranların oranı yüzde 24. İşverenlerin 
yüzde 13 gibi önemli bir oranı da firmalarında iş 
güvenliği konusunda herhangi bir çalışma 
yapılmadığını ifade ediyor. Güvenlik uygulamaları 
kapsamında kaçış planı oluşturduğunu belirten 
şirketlerin oranı yüzde 79 iken, oluşturmayanların 
oranı yüzde 10’a sahip.” 

NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Ankette sorulan sorular ve alınan yanıtların dağılımı ise şu şekilde:
İş yerinizde ki iş güvenliği önlemlerini yeterli buluyor musunuz? Adaylar (%)
Hayır, yeterli bulmuyorum. 77
Evet, yeterli buluyorum. 23
 
Bugüne kadar çalıştığınız iş yerlerinde herhangi bir meslek/iş kazasıyla karşılaştınız mı? Adaylar (%)
Evet, karşılaştım. 57
Hayır, karşılaşmadım. 43
 
Firmanızın iş ve işçi güvenliği uygulamaları nasıl sağlanıyor? Firma Yetkilileri (%)
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nden (OSGB) destek alınıyor. 63
Firma bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı bulunmakta. 24
İş güvenliği konusunda herhangi bir çalışma yapılmıyor. 13
 
Firmanızın iş güvenliği uygulamaları kapsamında risk analizi yapıldı mı? Firma Yetkilileri (%)
Evet, yapıldı. 85
Hayır, yapılmadı. 8
Bilgim yok. 7
 
Firmanızın iş güvenliği uygulamaları kapsamında kaçış planı oluşturuldu mu? Firma Yetkilileri (%)
Evet, oluşturuldu. 79
Bilgim yok. 11
Hayır, oluşturulmadı. 10

“BRANŞI NE 
OLURSA OLSUN, TÜM 
FİRMALARIN İŞ VE İŞÇİ 

GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN 
EKİPMANLARI EKSİKSİZ 

KULLANMALARI 
GEREKİYOR.”

haziran 2014 /4342 / www.baglantinoktasi.com.tr
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TÜBİSAD’ın 2013 yılına yönelik ‘Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri’ni 
açıkladığı rapora göre sektör, 2013 yılında yüzde 11.3 büyüme göstererek 61.6 milyar 

TL’ye ulaştı. Sektörün ihracatı ise 1.3 milyar TL oldu. 

SEKTÖR 61.6 MİLYAR TL 
BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI

/HABER
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Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) 3 
yıldır gerçekleştirdiği ‘Bilgi ve İletişim Teknoloji 
Sektörü Pazar Verileri’ adlı araştırması, sektörün 
2013 yılında 61.6 milyar TL büyüklüğe ulaştığını 

gösteriyor. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Kemal Cılız, 2013’ün zorlu ekonomik konjonktür, 
döviz kurlarındaki artış gibi nedenlerden ötürü bilgi 
ve iletişim teknolojileri sektörü için de zor bir yıl 
olduğunu ancak sektörde gerçekleşen büyümenin 
Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağını 
belirtti. Üç yıldır yürütülen bu çalışma için TÜBİSAD 
olarak kaynak ayırdıklarını ifade eden Cılız, “Bu işin 
liderliğini üstlendik. Sektörün ilgisi ve çalışmanın tüm 
kamu raporlarında referans olarak kullanılmasından 
aldığımız güç ile her geçen yıl çalışmamızı bir üst 
seviyeye taşıyoruz.” dedi. Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı, kamu verisinin şeffaf ve herkese 
açık olması gerektiğini vurgulayarak, “Klasik deyiştir: 
Ölçmeden bilemezsin. Bilmeden yönetemezsin. Veri, 
bizim için yaşamsal önemde bir hareket noktası... Bunu 
hepimiz biliyoruz. Bu nedenle, TÜBİSAD’ın sunacağı 
yeni verileri çok önemsiyorum.” yorumunda bulundu. 

2 BİN 555 ŞİRKETTEN GELEN VERİLERLE 
OLUŞTURULDU
Proje danışmanı olan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga 
Yaveroğlu ise “Sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan 
ve referans olarak kullanılan bu çalışmada bir TÜBİSAD 
üyesi olarak, bu sene biz de rol oynadığımız için çok 
memnunuz. 3 senedir başarı ile yürütülen bu çalışma 
ile sektörün ve bileşenlerinin tanımlanması ve 
büyüklüğünün ölçümlenmesi için kullanılan yöntemin 
artık iyice oturduğunu ve çalışmanın bundan sonraki 
yıllarda da sağlıklı bir referans olarak sektöre ve kamuya 
yön göstermeye devam edeceğini düşünüyorum.” 
dedi. Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri 
sektörünün büyüklüğüne yönelik açıklamalarda farklı 
rakamların öne çıktığını söyleyen Proje Ortağı TOBB 
Telekomünikasyon Meclisi’nin Başkanı Yusuf Ata 
Arıak, sözlerine şöyle devam etti: “Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu düzenli olarak elektronik haberleşme 
sektörüne yönelik üç aylık rakamları açıklıyor ancak 
bilgi teknolojilerine ait rakamlar eksik kalıyordu. 2013 
yılında TOBB Telekomünikasyon Meclisi’nde tüm 
paydaşların katkı sağlayacağı ‘Sektör Büyüklüğü 
Çalışma Grubu’nu kurduk. İki yıldır bu konuda çalışma 
yapan TÜBİSAD ile beraber hareket etmeye karar 
verdik. Bu çalışma, sektör büyüklüğü konusunda 
yaşanan karmaşayı da ortan kaldırdı.”  Bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörü 2013 yılı pazar verilerini paylaşan 
TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa 
Çağan, önemli paydaşlarla işbirliği yaparak, 2 bin 555 
şirketin bilgileriyle oluşturulan çalışmanın çok daha 
kapsamlı hale geldiğini belirtti.  

TÜBİSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
KEMAL CILIZ, SEKTÖRDE 
GERÇEKLEŞEN BÜYÜMENİN TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE KATKI 
SAĞLAYACAĞINI BELİRTTİ.

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE SON DURUM
 Sektör, yüzde 11.3’lük büyüme ile 2013 yılında 61.6 

milyar TL’lik hacme ulaştı.

 Toplam sektör büyüklüğünü 43.7 milyar TL ile iletişim 
teknolojileri, 17.9 milyar TL ile bilgi teknolojileri 
oluşturdu.  

 17.9 milyar TL’nin 10 milyar TL’si bilgi teknolojileri 
donanımına, 4.9 milyar TL’si bilgi teknolojileri 
yazılımına, 3 milyar TL’si ise bilgi teknolojileri 
hizmetlerine ait.

 2012 yılına göre en yüksek büyüme yüzde 15.1 ile bilgi 
teknolojileri yazılımda gerçekleşti. Böylece, bilgi 
teknolojileri alanında arzu edilen dağılıma yaklaşılarak 
yazılım sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı 
yüzde 27.1’e yükseldi. 

 43.7 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim teknolojileri 
sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler ise şöyle 
oldu: İletişim teknolojileri donanım: 11.4 milyar TL. 
İletişim teknolojileri elektronik haberleşme: 32.3 
milyar TL 

 Sektörün, toplam ihracat rakamı 1.3 milyar TL’ye ulaştı. 
Toplam ihracatın yarısından fazlası 721 milyon TL ile 
yazılımdan geldi. Bu rakam, yazılımdan elde edilen 
cironun yüzde 14.8’lik kısmına denk geliyor.   

 Ankete katılan firmalara göre en çok sayıda firmanın 
ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya geliyor. 
Almanya’yı, Amerika, Hollanda, İngiltere ve 
Azerbaycan takip ediyor.

 Ankete katılan firmalar, 2014’te yüzde 11 ila yüzde 15 
arasında büyüme beklediklerini ve büyümede Ar-Ge 
yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör olacağını 
belirtti.
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Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Metin Tarakçı, çağrı 
merkezi sektörünün 3-4 yıl içinde 100 bin kişiye iş 

olanağı sağlayacağını açıkladı.

ÇAĞRI MERKEZİ 
SEKTÖRÜ 

100 BİN KİŞİYE 
İŞ VERECEK

/HABER
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24-25 iken, çalışanların yüzde 62’sini kadınlar oluşturuyor. 
Genç işgücüne iş olanağı sağlayan sektörde 10’dan fazla 
dış kaynak firması yakın dönemde Anadolu illerinde yeni 
yatırım planlıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu 
Bölgesi’ne yoğunlaşacağı öngörülen yatırımlar birçok ilden 
kişiye istihdam sağlayacak.”

EĞİTİM SÜRECİ ÖNEMLİ
UNIQ Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül 
Açıkgöz de sektörün eğitim konusu ile ilgili bilgi verdi. Müşteri 
temsilcilerinin temel eğitim ve yetkinlik eğitimleri olarak 
2 farklı eğitimden geçmesi gerektiğini vurgulan Ayşegül 
Açıkgöz şunları söyledi: “Teknik yetkinlik eğitimleri, hizmet 
verilen sektöre göre eğitim süresi ve adımları açısından 
farklılık içermektedir. Banka ve GSM gibi müşterilerden gelen 
tüm taleplerin tamamının karşılandığı çağrı merkezlerinde 
eğitimler 3-4 hafta gibi süreleri bulurken, sadece ürün bazlı 
hizmet veren ya da sadece satış yapan ekipler için 2-3 gün 
gibi sürelerde tamamlanmaktadır. 
Davranışsal becerileri geliştirmeye yönelik verilen telefonla 
profesyonel iletişim becerileri, telefonda satış-ikna 
becerileri gibi eğitimler ise genelde 1-2 gün gibi sürelerde 

Günümüzde müşteri ilişkilerini başarılı bir şekilde 
yürütmek isteyen şirketlerin önemli bir yatırım alanını 
da çağrı merkezleri oluşturuyor. Türkiye’de de giderek 
büyüyen sektörle ilgili son verileri Çağrı Merkezleri 

Derneği Başkanı Metin Tarakçı İstanbul’da düzenlenen ‘2. 
Call Center Zirvesi”nde açıkladı. Tarakçı, sektörün 3-4 yıl 
içinde 100 bin kişiye iş olanağı sağlayacağını açıkladı. 
Sektörün istihdam konuları ile ilgili bilgiler veren Metin 
Tarakçı, çağrı merkezi sektörünün önümüzdeki yıllarda 
atağa kalkacağını belirtti. Tarakçı, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Dünyada 400 kişiye bir müşteri temsilcisi 
düşerken Türkiye’de bu rakam 1.200 kişiye bir koltuk 
olarak gerçekleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
verilerine göre ise Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013’te 
2 milyon 747 bin kişiye ulaştı. Çağrı merkezi sektörünün 
önümüzdeki 3 - 4 yıl içinde toplam 100 bin kişiye iş olanağı 
sağlayacağı tahmin edilirken, sektör 2023 yılına kadar 

verilmektedir. Yaklaşık 55 bin çalışanı olan çağrı merkezi 
sektöründe her yıl en az 7 bin kişinin işe başladığını 
varsaydığımızda, ortalama 5 gün temel eğitim verilmesi 
durumunda, her yıl sektörde 35 bin gün sadece temel 
eğitim olarak verilmektedir. Eğitimlerin günlük maliyetlerine 
baktığımızda; yaklaşık maliyetlerinin 1 müşteri temsilcisi 
için ortalama 100 lira civarında olduğunu düşünürsek, bu 
da demek oluyor ki sadece temel eğitim yatırımı 3,5 milyon 
lirayı bulmaktadır.”
Müşteri temsilcilerinin çalışmaya devam ettiği süre boyunca 
yeni ürün ve sistem bilgisi güncellemelerinde eğitimler 
almaları gerektiğini söyleyen Açıkgöz, “Müşteri temsilcisi 
çalışmaya devam ettiği süre boyunca yeni ürün ve sistem 
bilgisi güncellemelerinde eğitimler almalı, davranışsal 
becerilerini geliştirmeye yönelik ise, daha ileri seviyede 
yetkinlik eğitimlerine katılmalıdır. Örneğin ideal durumda, 
ilk 6 ay içerisinde 2 gün, ortalama 1 yıl müşteri temsilciliği 
yapan bir müşteri temsilcisinin 4 gün eğitim alması hem 
motivasyonu hem de kişisel gelişimi için önemlidir. İlk 
1 yıl içerisinde müşteri temsilcilerine verilecek yetkinlik 
eğitimleri ile birlikte eğitim için sektörün yaptığı yatırım iki 
katına 7 milyon lira seviyelerine çıkmaktadır.” dedi.

toplam 350 bin istihdam potansiyeline sahip. Rakamlar 
da sektörün Türkiye’nin işsizlik sorununa önemli bir çare 
olacağını ortaya koyuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında 
Anadolu’nun birçok ilinde de hızla sayıları artan çağrı 
merkezleri son beş yılda 200 milyon TL’lik yatırım yaptı. 
Bu yatırımla sektörün sağladığı istihdam, iki katına çıktı. 
Sektör Anadolu ekonomisine yıllık ortalama 800 milyon TL 
değer yaratıyor ve yarattığı ekosistem ile ekonomiye 7 kat 
daha fazla hareket getiriyor.”

“10’DAN FAZLA FİRMA ANADOLU’DA YATIRIM YAPACAK”
Çağrı merkezi sektörünün diğer sektörlere göre daha 
çok kariyer sağladığını söyleyen Tarakçı sözlerine şöyle 
devam etti; “Çağrı merkezi sektörü genç işgücüne diğer 
sektörlere oranla çok daha fazla kariyer fırsatları sunuyor. 
Kendini geliştirmek ve ilerlemek isteyenler için farklı kariyer 
yolları sunan çağrı merkezi sektöründe yaş ortalaması 

YAKLAŞIK 55 BİN ÇALIŞANI OLAN ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE HER YIL EN AZ 7 BİN 
KİŞİ İŞE BAŞLIYOR. İŞE BAŞLANMASININ ARDINDAN TEMEL EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR. 

HER YIL SEKTÖRDE 35 BİN GÜN SADECE TEMEL EĞİTİM OLARAK VERİLİYOR. 

Çağrı Merkezleri Derneği Başkanı Metin Tarakçı



Kalabalıkları sessizleştiren kulaklık: Wearhaus Arc  
Pek çok kişi farklı müzik sitelerinde parça paylaşımında bulunarak kendilerine 
yeni bir sosyal ağ yaratıyor. Müzik endüstrisinin farklı bir dönüşümden geçtiği 
apaçık ortada… Sektörün önde gelen kulaklık üreticileri, bu pastadan pay 
almak için müzik keyfini farklı bir şölene dönüştürecek tasarımlara imza atıyor. 
Bu projelerden biri de ‘Wearhaus Arc.’ Nelson Zhang ve Richie Zeng tarafından 
tasarlanan Wearhaus Arc markalı kulaklık, hedef kitlesine kalabalıklar içinde 
olsalar dahi, sanki tek başına, izole bir ortamda müzik dinledikleri hissini 
yaşatıyor. Wearhaus Arc kulaklıkları, müzikle baş başa kalmak isteyen 
kullanıcılara farklı bir yaşam stili sunuyor. Bu kulaklığın Bluetooth özelliği sayes-
inde akıllı telefonunuzdaki ya da notebook’unuzdaki parçaları arkadaşlarınızla 
da paylaşabilme şansına sahipsiniz.

Wi-Fi bağlantılı Auris Skye ile müzik 
artık her yerde
Wi-Fi bağlantısıyla evinizde, arabanızda, ofisinizde, spor 
salonunda kısacası aklınıza gelen her yerde müzik dinleye-
bilmek istemez misiniz? Auris Skye adlı tasarımın yaratıcısı Jay 
Shah, müzik endüstrisine hitap eden farklı bir cihaz geliştirmiş. 
Cihazın üzerindeki Wi-Fi bağlantısını aktifleştirip, akıllı telefo-
nunuz, diz üstü ya da masa bilgisayarınızla bağlantılı hale 
getirdiğinizde Auris Skye sayesinde arzu ettiğiniz her mekânda 
kaliteli müzik dinleyebileceksiniz. Kablosuz ses ve müzik 
alıcılarında karşılaşılan kalitesiz müzik yayını, zayıf işletim gücü, 
Wi-Fi bağlantısının dengesizliği nedeniyle ara ara meydana 
gelen yayın kesintileri gibi negatif süreçleri elimine etmek için 
Auris Skye’ı tasarladığını ifade eden Shah, son derece inovatif, 
düzgün çalışan, 30 farklı kanal arasında geçiş yapabilen ve 
aklınıza gelebilecek her cihazla bağlantı kurarak müzik yayını 
yapabilen bir ürüne imza atmış.

Endüstriyel tasarımcılar, ruh halinize göre parça seçimi yapan 
müzik çalarlardan, sporculara özel tasarlanan kulaklıklara 

kadar pek çok inovatif ürüne imza atıyor. 

MÜZİK SİSTEMLERİ DE 
ÇAĞA AYAK UYDURDU
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[ selin akgün ]

Büyük şehirlerde çalışan kişiler, her gün saatlerce trafiğe 
maruz kalabiliyor. Otobüs, minibüs, tramvay, vapur, tren, 
taksi, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını sık kullanan kişileri 
gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Neredeyse her 10 kişiden 
5’inin kulaklık taktığını görürsünüz. Bu kişiler işe giderken 
ya akıllı telefonları ya da dijital müzik çalarları aracılığıyla 
müzik dinlemeyi tercih ediyor. Çoğumuz için müzik gerçekten 
de önemli bir konuma sahip. Evimizde, spor salonunda, 
sokaklarda, iş yerlerimizde kendimize özel bir an yaratmak 
istediğimizde, kulaklılarımızı takıp, daha bireysel bir dünyaya 

adım atmış oluyoruz. Müziğin önemini keşfeden endüstriyel 
tasarımcılar, bu bakış açısından yola çıkarak yepyeni projeler 
geliştiriyor. Bluetooth ve Wi-Fi özelliği sayesinde parça değiş-
tokuşu yapmayı kolaylaştıran, en gürültülü ortamlarda bile 
kaliteli müzik dinleme olanağı yaratan kulaklıklardan o günkü 
ruh halinize göre parça seçimi yapan dijital müzik çalarlara, 
sporcuların ağır egzersizleri göz önünde bulundurularak 
tasarlanan ürünlerden, müziği istediğiniz her yerde 
dinleyebileceğiniz özel aparatlara sahip cihazlara kadar pek 
çok yenilikçi ürün sizleri bekliyor. 



50 / www.baglantinoktasi.com.tr

Bisiklet severler için ‘cycle speaker’ 
Endüstriyel tasarımcılar sporcuların yanı sıra bisiklet 
severleri de unutmamış. Yu Haibo’nun imzasını taşıyan 
‘cycle speaker’ yani bisiklet hoparlörü, şehirde keyifli bir 
bisiklet turuna çıkmak isteyen kişiler için tasarlanmış. 
Bisiklete binerken kulaklıkla müzik dinlediğinizde ister 
istemez dış etkenler tarafından zarar görebilirsiniz. 
Özellikle bisiklet yolunda değil de trafiğin aktığı bir 
caddede bisiklete biniyorsanız, kulaklıkla müzik 
dinlemekten ötürü otomobil kullanıcılarının uyarılarını 
gözden kaçırabilirsiniz. Haibo, ‘cycle speaker’ adını verdiği 
tasarımıyla, bisiklet severleri bu sıkıntıdan kurtarıyor. 
Bisikletin ön kısmına monte edilen bu cihaz sayesinde 
hem bisiklete binip hem de açık havada kulaklıksız müzik 
dinleme şansına sahip oluyorsunuz.  

Altılı whooom ile müzik keyfi 
İnovatif tasarımıyla dikkat çeken ‘the whooom’, 
tuzluğu anımsatan altı hoparlörden oluşuyor. Bu 
hoparlörler ortak bir verici tabanını paylaşıyor. Wi-Fi 
bağlantılı özel bir müzik cihazı tasarlayan Andras 
Fako ve Marton Budai, karanlıkta fosforlu bir şekilde 
faaliyet gösteren ‘the whooom’u akıllı telefondan 
laptop’a, bilgisayardan USB’ye kadar farklı aygıtlarla 
uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir altyapıyla 
donatmış. Cihazın ana ekranındaki panel; ses 
ayarlama, enerji seviyesi, on /off tuşu gibi detayların 
nereden yapılacağını açıkça yansıtıyor.

Ruhun ne isterse o çalsın
Kyuho Song’un imzasını taşıyan ‘The Serendipity’ adlı müzik 
cihazı, bugüne kadar gördüğünüz hiçbir ürüne benzemiyor. Evet, 
içinde bir sürü parça var. Ama cihaz bu parçaları belli bir sıraya 
göre çalmıyor. The Serendipity’nin ön kısmında bir kamera 
bulunuyor. O gün nasıl bir ruh haline sahip olduğunuzu analiz 
ettikten sonra bu modu en iyi yansıtan rengi, The Serendipity ile 
çekiyorsunuz. Evinizde, işinizde ya da sokakta olmanız önemli 
değil. Burada önemli olan tek şey kırmızı hissediyorsanız; kırmızı 
bir nesne, mavi hissediyorsanız; mavi bir nesneyi 
fotoğraflamanız. The Serendipity, bu rengi analiz ettikten sonra 
kayıt listesinde bulunan parçaları gözden geçiriyor, size o an için 
hangi müzikler iyi gelecekse, o parçaları çalıyor. Dinamik bir 
moddaysanız hareketli, yorgunsanız dinlendirici, üzgünseniz 
enerji verici…

Sporculara özel bir tasarım
Spor yapan kişilerin en büyük sıkıntılarından biri de antrenman 
yaparken kulaklarından fırlayan kulaklıklar nedeniyle müzik keyfinin 
yarım kalması. Sadece kulaklık olsa iyi… Koşarken ya da ağırlık 
kaldırırken yaptığınız bir hareketten dolayı müzik çalarınız, aniden 
kapanabilir de… Jeongbeom Han’ın tasarladığı ‘the iriver on’, tüm bu 
sorunların üstesinden geliyor. Ne kadar ağır bir tempoda spor 
yaparsanız yapın, müzik keyfiniz asla yarıda kalmıyor. Sensor 
teknolojisiyle öne çıkan ‘the iriver on’, hareketlerinizi analiz ediyor. 
Kulaklığı, boyun aparatıyla da destekleyen cihaz, su geçirmez 
özelliğe de sahip. Bu kulaklık sayesinde spor yaparken, kalp hızınıza 
yönelik detayları da öğrenebiliyorsunuz.
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Bir cihazda iki kulaklık birden 
Toplu taşıma araçlarında, okul bahçelerinde, parklarda, AVM’lerde kısacası farklı mekânlarda aynı kulaklığı paylaşarak müzik dinleyen 
gençlere şahit olmuşuzdur hepimiz… Kulaklıkların paylaşılması yani birini sol, diğerinin de sağ kulaklığı olması, müzik kalitesini ister iste-
mez düşürüyor. Daishao Yun, Zhang Shuo, Liang Yakun ve Liupei Pei’nin birlikte tasarladıkları ve ‘easy share’ adını verdikleri kulaklık, tam 
da bu ihtiyaca yanıt veriyor. Özel aparatı sayesinde müzik çalarınıza taktığınız kulaklık, iki değil, dört parçadan oluşuyor. Böylece tüm 
sevdiklerinizle aynı anda müzik dinlemenin tadını çıkarabiliyorsunuz.

Gürültüyü dönüştürerek yatıştırıcı bir 
melodi yaratıyor 
Zaman zaman gürültünün bile tatlı gelebileceğini hiç 
düşündünüz mü? Jiawei Huang’in imzasını taşıyan ‘music yue’, 
gürültüyü dönüştürme özelliğine sahip. Huang bu ürünü 
tasarlarken, dış dünyadaki gürültü kirliliğini yatıştırıcı bir melodiye 
dönüştürmeyi hedeflemiş. Bu ürün özellikle tren yoluna, 
havayoluna, müzikli mekânlara ya da kalabalık ortamlara yakın 
oturan kişiler için biçilmiş kaftan. Music yue; güçlü gürültü akımını 
izole ederek, hedef kitlesine çok daha yatıştırıcı bir tonda sunuyor. 
Cidden denemeye değer…
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PEUGEOT SPORT İMZASI İLE YÜKSEK PERFORMANS 
Peugeot RCZ R, Peugeot’nun bilgi birikiminin sembolü olan sportif coupe modeli RCZ’nin ‘supercharged’ versiyonunu temsil ediyor. 
270 hp gücündeki 1.6 l silindir hacimli yeni motoru sadece 145g/km düzeyindeki düşük CO2 emisyon seviyesiyle RCZ R’i benzeri 
görülmemiş bir performans ve verimlilik düzeyine taşıyor. Bu motor ile uyumlu olarak Torsen kilitli diferansiyelle eşleşen özel yürü-
yen aksamı, yüksek verimlilik düzeyi ile birlikte dinamik sürüş performansı vaat ediyor. Ateş kırmızısı, İnci siyahı, sidobre grisi ve 
buzul beyazı olmak üzere 4 renk seçeneği bulunan RCZ R, yarı mat ya da parlak karbon tavan, stikerlar ve parlak siyah dikiz aynası 
kapaklarından oluşan bir kişiselleştirme paketi ile satışa sunuluyor. Kapı açıldığında sürücünün keyif ve duyularına adanmış, otomo-
bilin dış görünüşüyle uyumlu bir kokpit ortaya çıkıyor. RCZ R’nin sportif karakteri rakamlara da yansıyor. 250 km/h maksimum hıza 
ulaşan araç (elektronik olarak sınırlı) 0-100 km /h hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor, start aldıktan sonra 400 metrelik mesafe-
yi 14.2 saniyede, 1000 metre mesafeyi ise 25.4 saniyede kat ediyor. 

FORMULA E’YE MICHELIN’DEN TEKNİK DESTEK  
25 yıldır geliştirdiği teknolojilerle sürdürülebilir hareketlilik alanında fayda yaratan Michelin, FIA (Uluslararası Otomotiv Federasyonu) tara-
fından desteklenen Formula E’nin teknik partneri oldu. Enerji etkin lastikler ve motor sporları söz konusu olduğunda her mecrada farkını 
ispatlayan Michelin, Formula E için geliştirdiği Pilot Sport EV ile pilotların verimlilik ve performansına hız katıyor. Tek kişilik yarış araçları 
tasarımında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir lastik olan Michelin Pilot Sport E, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. İlk kez 2013 
yılında Frankfurt Motor Show’da tanıtılan Pilot Sport EV ile enerji verimliliği sağlamak için tek kişilik bir araç serisinin iç lastik çapı ilk kez 18 
inç olarak tasarlandı. Lastik sırtı deseniyle de fark yaratan Michelin Pilot Sport EV, pilotlara hem ıslak hem de kuru zeminde güvenli bir sürüş 
deneyimi yaşatıyor. Michelin’in yarışlar için geliştirdiği özel teknolojilerle pistlerden yollara uzanan bir teknoloji yolculuğu sunduğuna vurgu 
yapan Michelin Motor Sporları Müdürü Pascal Couasnon,“Michelin’in motor sporları alanındaki teknolojileri yol lastikleri konusundaki tasa-
rımlarına da katkı sağlıyor. Michelin’de etkin şekilde kullandığımız iki adet laboratuarımız bulunuyor. Bunlardan biri dünya çapında 6 binden 
fazla çalışanı bulunan teknoloji merkezimiz, bir diğeri de motor sporları alanı. Bu iki çalışma alanı birbirini besliyor” dedi.
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TUTKU, TASARIM VE SPORTİFLİĞİN GÖSTERGESİ
Maksimum sürüş keyfi sunan R.S. serisi, Renault’nun Formula 1 uzmanlığını gözler önüne seriyor. Yeni Clio R.S. 200 EDC, Renault’nun konfor 
ve çok yönlülük konusundaki deneyimine, aynı zamanda Renault Sport Technologies’nin yarış alanında oluşturduğu uzmanlığına dayanıyor. 
Çift kavramalı EDC vites kutusu ve Renault Sport tarafından yeni geliştirilen 1.6 Turbo 200 bg motora sahip olan Yeni Clio R.S. 200 EDC Dieppe 
(Normandiya) fabrikasında üretiliyor. Yeni Clio R.S. 200 EDC, Türkiye’de bu aydan itibaren 44 bin Euro’dan satışa sunulacak. Tutku, tasarım ve 
sportifliğin bir arada olduğu Yeni Renault Clio R.S. 200 EDC, özel tamponlar ve eşikler, çift egzoz çıkışı ve cömert boyutlu jantlarla öne çıkıyor. 
Yeni Clio R.S’in baskın siyah tonunun şıklığına kontrast yaratan kırmızı ayrıntılar, iç mekanı farklılaştırıyor. Kırmızı renk, dikişler ve spor direksi-
yonun sıfır noktası ile aynı zamanda havalandırma çerçeveleri ve kapı çıtaları üzerinde de kullanılmış. Vites kolu topuzu da kırmızı detaylar 
sunuyor. Koyu metal renkli vites değişim kumandaları, direksiyon arkasında sürekli olarak yer alıyor. Renault Sport araçların geleneksel güçlü 
noktası olan yan takviyeli koltuklar, Clio R.S.’den beklenen konforu ve beklenen kusursuz korumayı sağlıyor.

CITROËN C3 ARTIK DAHA COOL
Citroën’in segmentine getirdiği yeniliklerle öne çıkan modeli C3’de tasarruf şampiyonu 1,2 litrelik benzinli motor ilk kez kullanıldı. Yeni ETG 
şanzımanı ve benzersiz standart özellikleri ile de Citroën C3 göz dolduruyor. 
Citroën C3 1.2 e-Vti ETG Cool; LED gündüz sürüş farları, başka hiçbir rakibinde bulunmayan standart panoramik Zenith ön camı ile rakiplerinden 
tasarım olarak ayrışıyor. Citroën’in tasarrufu ile dizel motorları kıskandıran değerlere imza atan en verimli 1,2 litrelik benzinli motorunu kullanan 
C3 1.2 e-Vti ETG Cool, yeni motoru ve şanzımanı dışında 16’’ aluminyum alaşımlı jantları, hız sabitleme sistemi, yokuş kalkış desteği ve 
Stop&Start gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 
2013 yılında yenilenen yüzü ile Türkiye yollarında yerini alan Yeni Citroën C3, 1.2 e-Vti ETG Cool versiyonu ile birçok benzersiz özelliği bir arada 
sunuyor. C3 1.2 e-Vti ETG Cool, LED gündüz sürüş farları ile çekici bir görünüme sahip. Sınıfındaki diğer otomobillerden farklılaşmasını sağlayan 
en önemli özelliklerinden birisi görüş açısını maksimuma çıkaran “Zenith” ön cam ise artık tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor. 
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ASUS, N serisi yüksek performanslı multimedya dizüstü bilgisayar 
yelpazesine yeni üyesi N750JK’yi ekledi. N750JK geniş görüş açısı-
na sahip, yansıma engelleyicili ve Full HD çözünürlük sunan 17.3 inç 
büyüklüğünde ekranıyla, dizüstü bilgisayarların alışılagelmiş sınır-
larının dışına çıkıyor. ASUS N750JK, dördüncü nesil Intel® Core™ 
işlemci ve NVIDIA® GeForce® ekran kartı ile yüksek işlem gücü 
sunarken, ASUS’a özel SonicMaster Premium ses teknolojisiyle de 
hem oyun oynarken, hem de film izlemek veya müzik dinlemek gibi 
multimedya kullanımlarında etkileyici bir deneyim yaşatıyor. ASUS 
N750JK, tasarımında kullanılan dayanıklı ve şık metal malzeme ile 
yüksek performansının yanında arka aydınlatmalı klavye gibi artı-
larıyla göz alıcı bir dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor.

Harici subwoofer’a sahip SonicMaster Premium ses sistemi
ASUS N750JK, tasarımında kullanılan yüksek kaliteli malzeme saye-
sinde şık ve güçlü bir duruş sergiliyor. Dalgalanma efektli hoparlör 
ızgarası tasarımına zenginlik katarken ses çıkışında mükemmel bir 
akustik performans sağlanmasına yardımcı oluyor. Full HD çözünür-
lüklü ekran ise yansıma engelleyici özelliğiyle göz yorulmasını 
engelliyor ve geniş bir görüş açısı sunuyor. ASUS N750JK, Bang & 
Olufsen ICEpower® teknolojisine sahip dört hoparlörlü SonicMas-
ter Premium ses teknolojisiyle geliyor. Dört hoparlörlü ses sistemi 
ile zengin ve sinematik kalitede çevresel ses üreten N750JK, daha 
derin bas sesler için çok düşük frekansta sesleri üretebilen harici 
SonicMaster subwoofer ile dizüstü bilgisayarların alışılagelmiş ses 
performansından çok daha fazlasını sunuyor. 
ASUS N750JK, 4.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ASUS N750JK İLE EĞLENCENİN BOYUTU ARTIYOR!
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Özellikle teknolojinin nabzını tutan gençlerin gözdesi tabletlerde bu 
sezon yeni trend, ara boyut ekranlar olacak. Şimdiye dek 7” ve 10” 
modelleriyle piyasada hakimiyet kuran Casper, tablet segmentin-
deki iddiasını yepyeni 8.9” Casper VIA T1E ile sürdürüyor.
8.9” Casper VIA T1E, rahat taşınabilirliğinin yanı sıra ekran boyutuy-
la kullanıcılarına farklı avantajlar sunuyor. Intel® Atom™ işlemcili 
VIA T1E, parlak dizaynı,  Full HD IPS ekranı, hassas dokunmatiğiyle 
göz dolduruyor. 2 MP ön, 5 MP arka kameraya sahip Casper VIA T1E 
tablet , 8.9” IPS Ekran, 1920x1200 Full HD çözünürlük ile hem fotoğ-
raf çekiminde, hem de HD videoların görüntülenmesinde, her an 
elinizin altındaki yardımcınız olacak. Taşıma kolaylığı ile yanınızdan 
ayıramayacağınız bu model, yazın en önemli anlarını, en net şekilde 
unutulmaz kılacak.  
Şık tasarımı fark yaratıyor 
Casper VIA T1E tablet modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 
de parlak tasarımı. Tüketiciye siyah ve beyaz renk alternatifiyle 
sunulan model, 8,6 mm inceliğinde ve 441.7 gr ağırlığında. Cam 
arka/ön yüzey ve metal yan şeritlerle estetik kazandırılan modelin, 
şıklığına yaraşır, katlanabilir koruma kılıfı da kutusundan çıkıyor. 
Sosyal, iş bitirci, dinamik 
Casper VIA T1E ile uygulamalara, dosyalara, her yerde, anında, hızlı 
ve kolay erişim sağlanıyor. Yükseltilebilir 16 GB hafıza, 2 GB bellek 
ve ekstra güçlü Wi-Fi donanımıyla aksamayan iş hayatının ve ara-
lıksız sosyal bağlantıların tadını çıkarın. Android Jelly Bean 4.2.2 
işletim sistemi ve 6500 mAh bataryası ile konfor sunan Casper VIA 
T1E Tablet, KDV dahil 699 TL.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

Ekran 1920x1200 piksel, IPS

İşlemci Intel® Atom™ Z2580 2,0 GHz, çift çekirdek

Grafik işlemcisi PowerVR SGX544

Bellek 2 GB DDR2

İşletim sistemi Android 4.2.2

Kamera 5 megapiksel arka / 2 megapiksel ön 

Depolama 16 GB yerleşik, 64 GB’a kadar microSD kart

Kablosuz ağ Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth

Kutu içeriği Kulaklık, USB güç adaptörü, USB kablosu, ekran  
 koruyucu film (üzerine takılı geliyor), kapaklı kılıf

GENÇLERİN YENİ GÖZDESİ, 8.9’’ TABLETLER

/BİLİŞİM
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TEKNİK ÖZELLİKLER: 

İşlemci Intel® Core™ i7 4700HQ 

Ekran Kartı 4 GB bellekli NVIDIA® GeForce® GTX 850M 

İşletim Sistemi Windows 8, Windows 8 Pro

Ekran 17.3 inç, yansıma yapmayan, LED arka aydınlatmalı  
 Full HD (1920 x 1080) 

Bellek 16 GB (2 x 8 GB) DDR3L 1600 MHz SDRAM 

Depolama 256GB SSD
 1.5 TB HDD 5400 RPM

Optik Sürücü Blu-ray Yazıcı

Kamera HD

Boyutlar 415 x 275 x 29.9 mm 

Ağırlık 3.4 kg (Batarya dâhil)
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LG G3 DÜNYA İLE AYNI ANDA İSTANBUL’DA TANITILDI
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TEKNİK ÖZELLİKLER: 

İşlemci Qualcomm Snapdragon™ 801 (2.5GHz Quad-Core)

Görüntü 5.5 inç Quad HD IPS (2560 x 1440, 538ppi)

Hafıza 16/32 GB eMMC ROM / 2/3GB DDR3 RAM /   
 microSD slot (128GB max)

Kamera Arka 13.0MP with OIS+ and Laser Auto Focus / 
 Ön 2.1MP

Pil 3,000mAh (removable)

İşletim Sistemi Android 4.4.2 KitKat

Boyut 146.3 x 74.6 x 8.9mm

Ağırlık 149g

Network 4G / LTE / HSPA+ 21 Mbps (3G)

Bağlantı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth Smart Ready  
 (Apt-X), NFC, 

 SlimPort, A-GPS/Glonass, USB 2.0

Renk Metalik Siyah, Parlak Altın, İpeksi Beyaz, 
 Menekşe Moru ve Bordo

LG Electronics, merakla beklenen yeni amiral gemisi LG G3’ün tanı-
tımını New York, Londra, San Fransisco, Seul ve Singapur ile eş 
zamanlı olarak İstanbul Grand Tarabya Otel’de gerçekleştirdi. Son 
teknolojisinin yanında ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığı da 
sunan LG G3, pratik özellikleriyle tüketicileri ‘akıllı sadelik’ kavra-
mıyla tanıştırıyor. 

Akıllı telefonlarda yepyeni bir kavram ‘Akıllı Sadelik’ 
‘Senden Öğreniyorum’ konsepti ile sadeliğe yeni bir boyut kazandıran 
LG G3, benzerlerinde olmayan kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyor. 
Yazma alışkanlıklarını analiz eden akıllı klavyesi ile daha hızlı ve hata-
sız bir şekilde yazmaya imkan veren ve yüzde 75 oranında yazım 
hatalarını azaltan LG G3, aynı zamanda daha önce gelen cevapsız 
aramayı geri aramak veya telefonda kullanılmayan yüklü dosya ya da 
uygulamaların silinmesi gerektiği gibi hatırlatmaları barındıran Smart 
Notice (Akıllı Bildirim) özelliğine sahip. Bu sayede de kullanıcının dav-
ranış ve alışkanlıklarına göre öneri ve tavsiyeler de sunabiliyor. Öyle 
ki bu özellik sayesinde yağmurlu havalarda sizi şemsiye almanız 
konusunda bile uyarabiliyor. Akıllı Güvenlik özelliği ise önemli ve gizli 
dosyaları korumak ve paylaşılmasını engellemek amacıyla geliştirildi. 
Knock Code sayesinde kullanıcının ekranın herhangi bir bölümünde 
belirlediği bir şekli çizmesi kilidin açılmasını sağlıyor. Content Lock ise, 
telefonu bilgisayara bağlandığınızda devreye girerek kişisel dosyaları 
güvenli bir şekilde gizli tutuyor. Diğer önemli özelliklerinden olan Kill 
Switch ise, herhangi bir hırsızlık olayında G3 sahibinin telefonunu 
uzaktan kullanım dışı bırakabilmesini sağlıyor.        

Benzersiz görüntü kalitesi
Nefes kesen 538 ppi piksel Quad HD ile LG G3, 5.5 inçlik ekranı ve ince-
liği ile kullanım rahatlığını en üst seviyeye taşıyor. Öte yandan LG G3’ün 
3,000mAh çıkarılabilir pili en büyük yeniliklerinden biri. Pili sayesinde 
LG G3, tüm gün boyunca kesintisiz kullanıma olanak tanıyor. 

GENİŞ EKRANLI TELEFONLARA YENİ BİR SOLUK: 
SONY XPERİA T2 ULTRA
Xperia ailesine yeni katılan Sony Xperia T2 Ultra, HD ekranı ve yüksek 
çözünürlüklü kamerası ile geniş ekranlı akıllı telefonlar kategorisinde 
yerini alarak Türkiye’de satışa sunuldu.
Geniş ekranlı akıllı telefonlar kategorisine yeni bir soluk getiren Sony 
Xperia T2 Ultra, akıllı kamera, harika ekran ve büyük eğlenceyi 6 inç 
ekran boyutuyla sunuyor. Tek elle de rahat bir kullanım sunan Sony 
Xperia T2 Ultra, 7,6 mm inceliği ve 173 gram ağırlığı sayesinde ceket 
cebine dahi kolayca sığabiliyor. Sony Xperia T2 Ultra ile eğlence dün-
yası, muhteşem ekran kalitesiyle ayağınıza geliyor. Xperia Lounge 
uygulamasını kullanarak alabileceğiniz kod ile Xperia Privilege uygu-
laması üzerinden istediğiniz 3 adet filmi ücretsiz olarak indirip 6 inç’lik 
HD TRILUMINOS ekranda izleme keyfini sürebilirsiniz. 
Ayrıca Sony Xperia T2 Ultra, üstün performansıyla oyunseverlere de 
kesintisiz eğlencenin kapılarını aralıyor. Sony Xperia T2 Ultra’nın için-
de Sony’nin en iyi dijital görüntüleme teknolojilerini ve Sony’nin akıllı 
sosyal kamera ekosistemini bir arada sunan, kendi sınıfının en iyisi 13 
megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu etkileyici kamera, aynı 
zamanda olağanüstü bir fotoğraf çekimi deneyimini mümkün kılıyor. 
Akıllı sosyal kamera uygulamaları, geliştiricilerin hem işlevselliği 
artırmak hem de fotoğraf makinesinin rolünü yeniden tanımlamak 
için ek uygulamalar oluşturmalarına da olanak tanıyor. Telefonla bir-
likte gelen uygulamalar içinde şunlar yer alıyor:
Sony Xperia T2 Ultra’nın fiyatı ise 1.399 TL.

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

• TRILUMINOS ve Mobile BRAVIA Engine 2 ekran teknolojisinde 6” 
HD ekran (720p) 

• Cep telefonu için Exmor RS özelliğine sahip 13 MP fotoğraf 
makinesi

• Exmor R özelliğine sahip 1,1 Mp ön yüz kamerası

• Sony’nin NFC özelliğine sahip aksesuarlarından oluşan 
ekosistemine “tek dokunuşla” erişim

• 1GB RAM ve 8GB dahili hafıza (Micro SD kart ile 32GB’ye kadar 
artırılabilir) ile Snapdragon dört çekirdekli 1,4 GHz işlemci

• Batarya STAMINA Mod ile geniş 3000 mAh dahili batarya
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TAV İşletme Hizmetleri, havalimanlarında kişiye özel 
asistanlık hizmetleri sunarak yolcuya hız ve konfor 
sağlayan servislerini tek bir portalda birleştirdiği yeni 

küresel markası AirportEasy.com’u hizmete açtı.
AirportEasy.com havalimanında hız ve konfor isteyen yolcu-
ların seyahatlerini kolaylaştırmak üzere yola çıktı. Dünyanın 
dört bir yanını kapsayan portal, şu an 106 havalimanında özel 
asistanlı karşılama ve uğurlama servisleri ile hızlı geçişten 
özel yolcu salonunda ağırlamaya, bagaj taşımadan apronda 
uçağa özel transfere kadar bir dizi özel hizmeti kolaylıkla erişi-
lebilir hale getiriyor. Kullanıcı dostu bir tasarımla hayata geçen 
web sitesi üzerinden bir tıkla rezervasyon yapmak mümkün.
Yeni hizmetle ilgili bilgi veren TAV İşletme Hizmetleri Genel 
Müdürü Bora İşbulan, “TAV olarak Türkiye ve yurtdışında 
uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz havalimanlarında farklı 
yolcu ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere geliştir-
diğimiz özel yolcu servisimizin dünyadaki diğer havaliman-
larında sunulan muadillerini de yolculara tek bir adresten 
sunabilmek üzere AirportEasy.com’u hizmete açtık. Tüm 
dünyadaki özel yolcu hizmetlerini portalımız üzerinden tek 
bir tıkla almak mümkün. Konfor ve hız beklentisi yüksek 
olan yolculara terminale adım attıkları andan itibaren eşlik 
ederek, misafirlerimizi mükemmel bir seyahat deneyimi 
yaşamaları için bu ayrıcalıklı hizmetlerle buluşturuyoruz. 

Türkiye’nin lider internet şirketi TTNET, dijital oyun 
platformu Playstore üzerinde hayata geçirdiği “Dükkân 
Sizin” uygulamasıyla, yerli dijital oyun pazarında yeni 

bir dönemi başlatıyor. Dijital girişimcilik ekosistemine ve 
yerli oyun sektörünün gelişimine destek olmak hedefiyle 
başlatılan “Dükkân Sizin” uygulaması ile oyun girişimci-
lerinin geliştirdiği oyunlar, oyunseverlerle buluşturulacak. 
Tüm yerli oyun girişimcilerine açık olacak “Dükkân Sizin” 
uygulamasında, satılacak konuma gelmiş “PC” veya “Mac” 
platformunda çalışan yeni oyun projelerine yer verilecek. 
“Dükkân Sizin” uygulamasında yer almak için başvuran 
girişimciler değerlendirmeler sonucunda geliştirdikleri 
oyunları sunabilecekleri bir platforma, oyunseverler ise 
yepyeni oyunlara kavuşacaklar. 
“Dükkân Sizin” uygulamasının tanıtımı amacıyla İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde bir basın toplantısı düzen-
lendi. Basın toplantısında bir konuşma yapan TTNET Genel 
Müdürü Abdullah Orkun Kaya, “Türkiye’nin lider internet 
şirketi olarak, ülkemizde dijital dönüşüme öncülük eder-
ken, bu süreçteki rolümüzü sadece internet erişimiyle 
sınırlı görmüyoruz. Yeni dijital servislerimiz ve uygula-
malarımız ile ekosistemi büyüterek dijital dönüşümü hız-
landırmaya odaklandık. İş ortaklarımızla birlikte hayata 
geçirdiğimiz teknolojik yeniliklerin her biri, dijital inovasyo-
nun önemli birer örneği ama daha fazlasını yapmak istiyo-
ruz. Geleceğin dijital dünyasını girişimcilerle, gençlerimizle 
beraber hayal etmek, inşa etmek istiyoruz. İşte ‘Dükkân 

106 HAVALİMANINDA HIZ VE KONFOR İÇİN 
TEK ADRES AIRPORTEASY.COM

Portal, özel asistanlı karşılama ve uğurlama servisleri ile hızlı geçişten özel yolcu 
salonunda ağırlamaya, bagaj taşımadan apronda uçağa özel transfere kadar bir dizi 

özel hizmeti kolaylıkla erişilebilir hale getiriyor.

TTNET’TEN YERLİ DİJİTAL OYUN 
SEKTÖRÜNE DESTEK

Türkiye’nin lider internet şirketi TTNET, dijital girişimcilere kapılarını açarak, dijital 
ekosistemin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.  

Geniş hizmet seçeneği ve İstanbul’dan Tokyo’ya, Dubai’den 
Londra’ya şu an için 106 havalimanını kapsayan ve ileride 
sayısı artmaya devam edecek olan hizmet ağıyla konukları-
mıza benzersiz bir deneyim vaat ediyoruz.” dedi.
Websitesi üzerinden havalimanında özel asistanlı karşılama 
ve  uğurlama  hizmeti, porter servisi, hızlı güvenlik ve pasa-
port geçişi, anlaşmalı özel yolcu salonlarına giriş, terminal içi 
özel araçlarla uçağa/uçaktan transfer, uçak-terminal arası 
özel araçla transfer hizmeti almak mümkün. AirportEasy.
com  yolculara anlaşmalı havalimanlarında VIP Terminali’ni 
kullanma olanağı da sunarak, tam anlamıyla bir kırmızı halı 
deneyimi yaşatıyor.

TAV İŞLETME HIZMETLERI HAKKINDA:
TAV Havalimanları tarafından işletilen 7 ülke ve 14 havalima-
nında faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri yolcuların 
değişen ihtiyaç, talep ve şartlarına uygun ürün ve hizmetleri 
geliştiriyor ve havacılık dışı gelirleri yönetiyor. Şirket, ter-
minallerde kişiye özel ürün ve hizmetlerin yaratılması, rek-
lam ve tanıtım alanlarının pazarlanması, ticari alan tahsisi, 
“primeclass” CIP Servis, özel yolcu salon işletmeciliği, TAV 
Tourism, TAVPort.com, “TAVPassport” Kart, “primeclass” 
Lounge Card üyelik programlarını yönetiyor ve “The Gate” 
havalimanı dergisini yayımlıyor.

Sizin’ yaklaşımımız, bu girişimcilik vizyonumuzun en güzel 
örneklerinden biri.” dedi.

“YERLİ OYUN YAPIMCILARINA DESTEK VERECEĞİZ”
“Dükkân Sizin” uygulaması ile ilgili bilgiler veren Abdullah 
Orkun Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dijital oyun plat-
formumuz Playstore’un kapılarını, girişimcilere ve gençlere 
açıyoruz. ‘Dükkân Sizin, Playstore Sizin’ diyoruz. ‘Dükkân 
Sizin’ uygulamasıyla, Türkiye’de oyun yapmak isteyen yerel 
oyun yapımcılarına Playstore platformumuz üzerinden 
destek olmak istiyoruz. Yerli oyun yapımcılarının oyunlarını 
herhangi bir ücret ödemeden Playstore üzerinden oyun 
severlere sunmalarını sağlıyoruz. Yerli oyunlara Playstore’da 
diğer popüler oyunlara olduğu gibi yer ayırıp, aynı zamanda 
tanıtım desteği de vereceğiz. Bu desteğimiz ile yerel oyun-
ların geniş kitlelerle buluşmasını hedefliyoruz.” 

DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Oyun sektörünün dijital ekosistemin önemli bir parçası 
olduğunu ifade eden Abdullah Orkun Kaya sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Playstore ile dijital oyun pazarının en büyük 
oyuncusuyuz. Playstore’un kataloğunda 1000’den fazla 
farklı oyun var. Oyunseverlere en popüler oyunlara dün-
yayla aynı anda ulaşma imkânı sunmamız, platformumu-
zun en önemli özelliklerinden biri. Bununla beraber, farklı 
satın alma seçenekleri, ödeme kolaylığı sağlayan kampan-
yalar ve taksit imkânı sunuyoruz.” 
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Turkcell, Türkiye’nin operatör markalı ilk 4G telefonu 
T50’nin tanıtımını yaptı. Turkcell T40 ile Türkiye’nin ilk 
yerli akıllı telefonunu üreten Turkcell, T50’nin de üreti-

minin bir kısmını Türkiye’de yapacak.
150 Mbps hız desteğiyle gelen 4G’li Turkcell T50 hem tekno-
lojisi hem de tasarımıyla T serisinin önde gelen cihazı olacak. 
Lansmanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen 
cihazın hızı ve kolaylığına vurgu yapan Süreyya Ciliv, “Bu 
telefonu genci, yaşlısı, engellisi herkes kullanabilir.” dedi.
Mobil internet deneyimini ileri teknoloji ile geliştiren Turkcell 
T50’de birçok Turkcell uygulaması yüklenmiş olarak geliyor. 
Turkcell TV+, Turkcell Müzik, Turkcell Video, AppMarket, Fizy 
ve BiP uygulamaları yer alıyor. Bunun yanında Akıllı Depo, 
Mobil Asistan, En Yakın, Hesabım ve Kurulum Yöneticisi 
uygulamaları da T50’de yüklü olarak gelen, kullanıcıların 
hayatlarını kolaylaştıracak diğer uygulamalar arasında.

AKILLI TELEFONLARA MESAFELİ OLANLAR 
HEDEFLENİYOR
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ise geçtiğimiz 
aylarda MIT işbirliğiyle kurdukları eğitim sitesi MIT’in de 
uygulamalarda yüklü olacağını kaydederek, “Bilgiye ulaşı-
mın daha kolay olmasını istiyoruz, bu uygulama da T50’de 
yüklü olacak.” dedi. Turkcell’in, akıllı telefonları zor bulan 

4G DESTEKLİ YERLİ TELEFON 
T50 KULLANIMA HAZIR

Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonunu üreten Turkcell, T50’nin de üretiminin bir kısmını 
Türkiye’de yapacak.

ve alışmakta zorlananlara yönelik geliştirdiği T50, Turkcell 
tarafından geliştirilen ara yüzüyle rahat kullanım sağlamayı 
hedefliyor. T serisine özel geliştirilen Android arayüz, Türk 
insanının gün içerisinde en çok kullandığı uygulamalara eri-
şim sağlayan “kart ekranı” ile geliyor. “Kart ekranı”nda favori 
kişiler, sık kullanılan uygulamalar, mesajlar, e-posta, fotoğ-
raflar, Facebook ve takvim kısa yolları bulunuyor. Turkcell 
Arayüz’ün “kilit ekranı” ise okunmamış mesaj, cevapsız 
çağrı ve e-postaları uygulamayı açmadan görüntülemeyi ve 
yanıtlamayı sağlıyor.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİ VAR
Turkcell T50, HD ses özelliği ile daha iyi ses deneyimi sağ-
lama imkânı sunuyor. T50’nin gürültü engelleme özelliği ile 
gürültülü ortamlarda kullanıcıların konuşmaları karşı tarafa 
net olarak iletilebiliyor. Turkcell T40’la başladığı Türk motif-
leriyle süslenmiş telefon kılıfı serisine T50’de 3 renk kılıf 
daha ekliyor. Ve Turkcell’e internet üzerinden ulaşılarak 
kişisel kılıfa sahip olunabiliyor. Haziran sonunda Türkiye’de 
olacak cihaz, 699 TL’den satışa sunulacak.
Türkiye’de özellikle iki yabancı firmanın elinde olan akıllı 
telefon pazarına T serisi ile giren Turkcell, bugüne kadar T 
serisinden bir milyonun üzerinde cihaz sattı. T50’nin de bu 
başarıyı daha da ileri taşıması bekleniyor.  
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Vodafone İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, 2016’ya 
kadar 2 milyar lira yatırım için Londra ile el sıkıştıklarını 
açıkladı. Üç büyük şehirde şebekeyi yüzde 100 yeni-

leyen şirket, mobil iletişim pazarında gelir payını da yüzde 
33,4’e çıkardı. 
Şirketin geldiği nokta ile ilgili İstanbul’da kapsamlı bir top-
lantı düzenleyen Gökhan Öğüt, 20 milyon abone sayısına 
şubat 2014’te ulaştıklarını söyledi. Mobil iletişim pazarında 
gelir payını yüzde 33,4’e çıkaran Vodafone, yüzde 33,4 
pazar payına ve 6,4 milyar TL gelire ulaştı. “İletişim paza-
rındaki ciro artışının üçte ikisini biz gerçekleştirdik.” diyen 
Öğüt, kişi başına düşen gelirin (ARPU) 22,6 TL’ye çıktığını 
söyledi. Başarıyı şebekeye yapılan yatırımlara, pazarlamaya 
ve mağazaların yenilenmesine bağlayan Öğüt, yatırımlara 
ekim 2013 ile mart 2014 arasında toplam 566 milyon lira 
harcadıklarını aktardı. Sonuçların iyi gelmesinin sonucunda 
da Londra’dan ilave yatırım bütçesi aldıklarını açıkladı. Mart 
2016’ya kadar 2 milyar lira yatırım için Londra ile el sıkıştıkla-
rını belirten Öğüt şöyle konuştu: “Bu tutara 4G lisans ücreti 
dâhil değil. İhale yapılırsa lisans bedeli yatırım bütçesine ilave 
edilecek.”

“4G’Lİ TELEFON ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ”
Vodafone’un 3 büyük şehirde şebekeyi yüzde 100 yeni-
lediğine dikkat çeken Öğüt’ün verdiği bilgilere göre, bu 3 
şehirdeki şebeke küçük değişikliklerle 4G’ye geçebilecek 
durumda. Şirket aboneleri; İspanya, İtalya, Yunanistan, 

VODAFONE, BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Mobil iletişim pazarında gelir payını yüzde 33,4’e çıkaran Vodafone, yüzde 33,4 

pazar payına ve 6,4 milyar TL gelire ulaştı.

Portekiz ve Romanya’da SIM kartlarını değiştirmeden 4G 
teknolojisinin hızından faydalanırken, tarifelerinin tamamını 
tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabilecek. Vodafone Türkiye 
İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt, “4G’li telefonun üretimine 
bu yaz içinde Vestel Manisa tesislerinde başlayacağız. Mobil 
cüzdan 2.0 bu yaz devreye giriyor. İş ortağım 2.0 büyük bir 
tanıtım olacak.” dedi.

“İNTERNETİN HER EVE GİTMESİ MEMLEKET MESELESİ”
Gökhan Öğüt, fiber optik kablo ağı ile ilgili de açıklama-
da bulundu. Bunun geniş bant internet için kritik önem 
taşıdığını vurgulayan Öğüt, altyapı paylaşımının kaynak ve 
zaman israfını engellemek adına milli bir politikaya dönüş-
türülmesi gerektiğini kaydetti. Öğüt şöyle konuştu: “Altyapı 
paylaşımı zorunlu. Ama uygulamadaki aksaklıklar gideril-
meli. Kazmaktan 11 kat daha pahalı olmamalı paylaşım için 
istenen fiyat. Sadece 4G için de değil. Sabit ya da mobil, her 
eve geniş bant internetin götürülmesi lazım. Bu iş memleket 
meselesi. Otoyolları, köprüleri önemsiyorsak fiber otoyolları 
da her köşeye ulaştırmamız lazım. Ülkemizin 8’de biri kadar 
Güney Kore’de 600 bin kilometre fiber ağ var. Türkiye’de 
220 bin km. Maliyetin biraz üzerinde olmalı. Paylaşım fiyat-
larının kazma vurup yatırım yapmaktan çok daha avantajlı 
olması lazım. Bu konuda ilham alabileceğiz Portekiz, İtalya, 
Almanya gibi ülke modelleri var. Artık geniş bant her haneye 
gitmeli. 4G hedefine ulaşabilmek için fiber altyapının makul 
bir fiyatlama ile paylaşılabilmesi lazım.” 

Vodafone İcra Kurulu Başkanı Gökhan Öğüt

Turkcell’in Genel Müdürü Süreyya Ciliv



66 / www.baglantinoktasi.com.tr

eyyüp ceylan

Fenotipte meydana 
gelen değişiklik

Cansız varlıklar Resimde 
gördüğünüz 
Zonguldak 

doğumlu ünlümüz

Avanak AhenkDuman lekesi

Taşlar arasında 
eşitsizliğin 

bulunduğu bir 
durum

İçbükey 
(esk. mat.)

Fora karıştı

Eski dilde su

Osmanlıca sahip 
manasına gelen 

kelime

Körpe çiçek 
yetiştirip satan 

kimse

Bir çörek türü

Tarihi eser veya 
kalıntı

Daha iyi bir 
duruma girmek

Muvazi

Lityum 
elementinin 

simgesi

Kısaca numara

Boy karşıtı Barınmak için 
verilen ücret

Bitki

Tuzağa 
düşürülen

Kabaca 
efendim

Alavere 
dalavere

Haymatlos

Derlemci Şakacı

Müslümanlarca 
kutsal kabul 
edilen yer Yaşama gücüFırsatİşaret

Söylev Güzel kadın

Tutu (tic.)

Kunduracılıkta 
boya kazımak için 

kullanılan alet

Bir tür kumaş
Önemli ve değerli 
olan eser, abide

Hastalıktan 
kurtulma ışığı

Yassı çelik 
demir ürünü

Rey

Bir şeyin ne 
olduğunu kavramak

Bir tür cetvel

Bir tür kumaş

Dayanıklı, sağlam

Hollanda plaka kodu Şapka

Kiloamper (ksc.)

Fena değil 
anlamında bir söz

Çok önemli

Holmiyum simgesi

Eski Mısır güneş 
tanrısı

Asıl konu

bulmaca»

Az denemeyecek 
kadar

Hane
Kısaca otomobil

Zamanın en kısa 
parçası

Havadaki 
su buharı

Ün

Türk Telekom 
(ksc.)

Tembellik İntikal (fiz.)

Açıktan açığa, 
gizlemeden

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TeknoTekir_E4_215x275_Baglanti.pdf   1   5/16/14   4:24 PM


