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İSTANBUL-ANKARA 
YHT İLE BİRLEŞTİ

İSMİ BİLİNEN BİLİNMEYEN BİNLERCE 
KİŞİNİN EMEĞİNİN OLDUĞU İSTANBUL 
YÜKSEK HIZLI TRENİ NİHAYET HİZMET 
VERMEYE BAŞLADI; TÜRK HALKI 
BUNUNLA NE KADAR ÖVÜNSE AZDIR. 

Türkiye uzun zamandır beklediği önemli bir 
gelişmeye şahit olmanın sevincini yaşıyor 
bugünlerde; 2009 yılında Ankara-Konya-Eskişehir 
hatlarında tanıştığı Yüksek Hızlı Tren’nin İstanbul 
etabından bahsediyoruz tabi ki…  
YHT’nin hızı, güvenliği, konforu birçok 
vatandaşı kısa zamanda etkiledi. Ankara-Konya-
Eskişehir hatlarında YHT adeta vazgeçilmez 
oldu. Bu hatlardaki seyahat sayıları, iç turizmi 
hareketlendirecek şekilde arttı. Bu hatlarda YHT 
ile seyahat eden yolcu sayısı 15,5 milyonu aştı. 
Ayrıca gelişmiş ülkelerin birçoğunda kullanılan 
hızlı trenlerin Türkiye’de işletmeşe açılması da  
büyük bir gurur kaynağı oldu. Söz konusu hatlarda 
bu gelişmeler yaşanırken gözler İstanbul hattına 
çevrildi. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı 
Binali Yıldırım döneminde başlayan YHT projesine 
Binali Yıldırım Başta olmak üzere TCDD Genel 
Müdürü Süleyman Karaman ile bakanlık ve genel 
müdürlüğün işçisinden-memuruna büyük emek 
verildi. İlk etapların görülmesi ile Yıldırım ve 
Karaman’a olan inanç daha da arttı. Bu sebeple 
beklentiler yükseldi ve İstanbul dört gözle 
beklenmeye başlandı. Yıldırım’dan sonra Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na gelen Lütfi 
Elvan da hiçbir şekilde boşluk bırakmadan hattın 
açılması için çalıştı. 
İsmi bilinen bilinmeyen binlerce kişinin emeğinin 
olduğu İstanbul Yüksek Hızlı Treni nihayet hizmet 
vermeye başladı; Türk halkı bununla ne kadar 
övünse azdır. 
Herkes kısa süre içinde YHT’yi tecrübe edecektir 
eminiz ve herkese iyi yolculuklar dileriz 
şimdiden… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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LOJİSTİK SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANDI
Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çevreye saygılı taşımacılık 
modellerine imza atan ve altyapı eksikliklerini çözümlemeye çalışan 
köklü lojistik firmalarının gelecek hedeflerini analiz ettik.

YÜKSEK HIZLI TREN İSTANBUL’DA
YHT’le Ankara- İstanbul arasındaki seyahat süresi ilk etapta 3 saat 
30 dakika, İstanbul-Eskişehir 1 saat 50 dakika, İstanbul-Konya 3 
saat 25 dakika oldu.

iş dünyası

26

turizm

30

ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜM İŞ 
ARARKEN AVANTAJ SAĞLAR?

Deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler 
arasında ilk sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, 

sağlık, tekstil, gıda, çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor.

TÜRKLER KÖKLERİNİ BULMAK İÇİN 
BALKANLARA SEYAHAT EDİYOR
Balkan ülkelerinin vize istememesi bu bölgenin popülerliğini 
artırırken, veriler bu turlara yönelik rezervasyon payının özellikle son 
üç yılda yüzde 100 arttığını gösteriyor.

14

ünlülerle iletişim

32

şehir mektupları

38

TURKCELL REKLAMLARININ ÜNLÜLERI
Turkcell reklamlarında, Tuba Ünsal’dan, Tarkan ve Nil Karaibrahimgil’li 
özgür kız vurgularına, Raga Oktay’lı kampanya ve tanıtım 
mesajlarından,‘Recep İvedik karakterli filmle izlenme rekoru kıran 
Şahan Gökbakar’a kadar sayısız tanınmış isme yer verdi.

ANKARA’NIN AĞZI BAĞLI…
Başkentte iftar öncesi çekilecek bir toplumsal fotoğraf, şehrin 
2014’te bile nasıl bir manevi atmosfere sahip olduğunu, iliklerine 
kadar İslam şehri olduğunu göstermeye yetecek boyuttadır.
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haber

40

haber
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otomotiv

44
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geleceğin tasarımları

bilişim

48
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DÖNEMSEL 
ARAÇ KİRALAMA 
TRENDİ BAŞLADI

Y Kuşağı otomobil 
satın almak yerine 

dönemsel olarak 
kiralamayı tercih 

ediyor. Bu sayede 
araç bakımı ve vergi 

gibi masraflar da 
tarihe karışıyor.

TÜRK HALKI 
GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLERE 
NASIL BAKIYOR?
Türkiye’deki sosyal 
medya kullanıcılarının 
çoğunluğu giyilebilir 
teknolojilerden ağırlıklı 
olarak gözlük ve 
saatler hakkında içerik 
paylaşmayı tercih etti. 

GELECEĞİN SAVAŞ TEKNOLOJİSİ: 
İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI
Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, dünyanın gelişmiş 
ülkelerinin havacılık konusunda geldiği noktayı gösterdi. 

FOTOĞRAF ÇEKMENİN  
ABC’SİNİ DEĞİŞTİREN 

TASARIMLAR
Geleneksel kalıpların dışına 

çıkan fotoğraf makinesi 
konseptleri dizayn eden 

tasarımcılar, fotoğraf 
çekmeyi çok daha eğlenceli 

bir hale getiriyor. 

KÜÇÜK SINIFTA  
YENİ OPEL 
CORSA ÇITAYI 
DAHA DA 
YÜKSELTECEK
Opel’in küçük 
sınıftaki temsilcisi 
Corsa  gerek yeni 
motor ve 
şanzımanıyla 
gerekse de sportif 
hatlarıyla sınıfındaki 
yerini kimselere 
kaptırmayı 
düşünmüyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLER
Endüstriyel tasarımcılar, bilimkurgu filmlerinde öne çıkan 
fütüristik ürünlerin çok daha ötesine geçen teknolojik 
tasarımlara imza atıyor. 
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TORUN COUSTEAU DEDESİNİN 
REKORUNU KIRDI
Efsanevi okyanus bilimci Kaptan Jacques Cousteau’nun 
torunu Fabien Cousteau ve iki su altı araştırmacısı, bir 
deney için denizin altında 31 gün kalarak rekor kırdı. Bilim 
insanlar ı ,  Amer ika B i r leş ik  Dev le t ler i ’n in  F lor ida 
eyaletinde, bir denizaltı laboratuvarında kalarak mevsim 
değişikliği ve kirl i l iğin, mercan resiflerine etkilerini 
araştırdı. Bu rekordan önce, su altında en uzun süre 
kalma rekoru, 1963 yılında Kızıl Deniz’in altında 30 gün 
geçiren Kaptan Cousteau’ya aitti.

ŞARJ CİHAZLARINA 
GEREK KALMADI

ABD Fayetteville Eyalet Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Daryush Ila, yeni 

uygulamalarla insan vücudunun 
pil olarak kullanılabileceğini 

söyledi. Ila, arkalarına 
yerleştirilecek küçük 

levhalarla cep 
telefonlarının, el ile dış alan 

sıcaklık farkıyla kolaylıkla 
şarj edilebileceğini, bu 

sistemle çeşitli alanlarda 
enerji üretebileceğini belirtti. 

Arabaların, binaların ya da 
güneş panellerinin de ek üreteç 

olarak kullanılabileceğini 
söyleyen Prof. Dr. Ila, tıp alanında 

da insan vücudu içindeki 3 
derecelik farkı kullanıp kalp pili gibi 

aletlerin sınırsız çalışmasının mümkün 
olduğunu kaydetti.

DİREKSİYONDA SMS ATAN SÜRÜCÜLER 
İÇİN YENİ UYGULAMA
Finlandiya Jyvaskyla Üniversitesi bilim insanları tarafından 
geliştirilen “VisGuard” adlı uygulama sayesinde, sürücüler 
direksiyon başında uzun süre mesajlaşınca uyarılıyor. Akıllı 
telefonlar için geliştirilen uygulamanın amacı sürücülerin yola 
odaklanmasını sağlamak. Sürücüler uzun süre telefonda vakit 
geçirirse, telefon ekranlarında üçgen biçiminde bir ikaz ışığı yanıp 
sönüyor. Bu sayede sürücülerin uyarılarak yola odaklanmaları 
hedefleniyor. Uygulama, yoldaki olası tehlikeleri belirlemek için hız 
ve yer verileriyle, telefonun kamera görüntülerini kullanıyor.

SAMSUNG’A ÜRETİM YAPAN ÇİNLİ 
ŞİRKETTE ‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİ’
Samsung, Çin’deki tedarikçi firmalarından Dongguan Shinyang 
Electronic’in bir fabrikasında çocuk işçi çalıştırıldığı şüphesine 
dair kanıt bulduğunu açıkladı. Samsung, New York merkezli bir 
sivil toplum örgütü olan ve Çin’deki işçilerin haklarıyla ilgili 
faaliyetler yürüten China Labor Watch’un Dongguan Shinyang 
Electronic’i çocuk işçi çalıştırmakla suçlaması üzerine bir bu şirket 
hakkında bir inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYADA RAMAZAN
Geçtiğimiz Ramazan ayında, binlerce insan sosyal medya 
üzerinden oruç tecrübelerini paylaştı. “Ramazan Sorunları” 
etiketiyle (#RamadanProblems) Twitter, Instagram, Facebook, 
Vine gibi sosyal paylaşım sitelerine tecrübelerini yazan insanlar, 
kullandıkları eğlenceli dille de dikkat çekti. Etiket geçen senelerde 
de kullanılıyordu. Fakat bu sene ilgi odağına dönüştü. Etiketin en 
çok kullanıldığı ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Pakistan, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Paylaşımların 
çoğunda oruç tutarken hissedilen açlık duygusu “şakayla karışık” 
ele alındı. Bazı paylaşımlarsa bu süreçte kolaylık sağlayacak 
bilgi ler verdi. Kimi kullanıcı lar, sosyal medya vasıtasıyla 
Ramazan’ ın Müslüman olmayanlar taraf ından daha iy i 
anlaşılmasını hedefliyor.

/HABER TURU
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GOOGLE-NOVARTİS’TEN DİYABET 
HASTALARINA AKILLI LENS
İ laç f irması Novartis diyabet hastalarının glikoz 
seviyesini ölçmek için Google’ın ürettiği akıllı lensi 
ge l iş t i rmek üzere  ş i rke t le  an laş t ı .  Ak ı l l ı  lens , 
kullanıcıların gözyaşı ile glikoz seviyesini ölçerek 
verileri cep telefonu ya da bilgisayara aktarıyor. 
Google’ın akıllı lens prototipi Ocak ayında piyasaya 
sürülmüştü. Lenste küçük kablosuz çip kullanılıyor ve 
bu küçük gl ikoz sensörü de lensin yumuşak ik i 
katmanı arasında yerleştirilmiş bulunuyor. Google çip 
ve duyaçlarının çok küçük olduğunu belirterek bir tür 
parıltı gibi görüldüğünü, anteninin ise insan saçından 
daha ince olduğunu bel i r t t i .  Google protot ipin 
saniyede bir ölçüm yapabileceğini vurguladı.

AB, APPLE’IN OYUN 
UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ
A p p l e ,  k u l l a n ı c ı l a r ı n  “ b e d a v a ”  u y g u l a m a l a r 
konusunda aldatılmasını durdurmak için herhangi bir 
“somut ve acil” plan sunmaması nedeniyle, Avrupa 
Komisyonu tarafından eleştiri ldi. Birçok popüler 
uygulamaları cihazlara indirmek ücretsiz.Ancak bu 
uygulamalar, oyuncuların, genell ikle daha hızlı 
i le r lemes i  i ç in ,  yaz ı l ımı  ge l iş t i ren lere  ödeme 
yapmalarını  özendirmek üzere tasarlanmışlar. 
Avrupa Komisyonu da bunun engellenmesi için 
Apple’ı uyardı. 

TAKSİT YASAĞINA RAĞMEN CEP 
TELEFONU SATIŞI PATLADI
Cep telefonu satışları  kredi kart ına getir i len taksit 
yasağına rağmen ülke genelinde arttı. Akıllı telefon almak 
isteyen tüketici GSM operatörlerine ve senetle yapılan 
satışlara yöneldi. Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’de aylık 
ortalama 750 bin akıllı telefon satışı yapılırken, bu yılın 
şubat, mart ve nisan ayı satış ortalaması ise 755 bin adet 
olarak gerçekleşti. 2013’de teknoloji marketlerinde ayda 
ortalama 192 bin akıllı telefon satılırken, 2014’ün yine aynı 
üç aylık ortalamasında bu rakam 158 bine geriledi. 

ağustos 2014 /11
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Bilgisayarlarınızı düzenli olarak 
temizlemek, hem sizin güvenliğinizi sağlar 
hem de makinelerin ömrünü uzatır.

DİJİTAL TEMİZLİĞİNİZİ YAPIN!

Hepimizin vazgeçilmezi olan bilgisayarlarımız da 
zaman zaman ‘temizlenme’ye ihtiyaç duyar. Global 
antivirüs yazılım kuruluşu ESET, daha iyi performans 
sağlamak ve daha güvenli bilgisayar kullanımı için 

dijital temizliği tavsiye ediyor.

İŞTE DİJİTAL TEMİZLİK İÇİN 6 İPUCU: 
Masaüstünden başlayın: Bahar temizliğine önce bilgisayarın 
masaüstünü temizlemekle başlayın. Gereksiz dosyaları silin, 
kullanmadığınız programları denetim masasındaki “Program 
Kaldır“ bölümünden kaldırın. Geçici dosyalarınızı temizleyin 
ardından çöp sepetini boşaltın.
Yedekleyin: Önemli verileri ve fotoğraflarınızı mutlaka 
başka bir dijital ortam veya cihaza yedekleyin. Böylece 
bilgisayarınız ya da tabletiniz bozulduğu ya da kaybolduğu 
zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.
Güncelleyin: Hem işletim sistemi hem de kullandığınız 
yazılımlara yönelik güncelleme uyarılarını dikkate alın ve 
sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin! Özellikle işletim 
sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli 
bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor.
Parola değişikliği yapın: Son dönemde VPN kullanımı, DNS 
değişikliği ya da global sunucuların uğradığı siber saldırılar 

sonucu, sistemlerimiz çeşitli risklerle karşı karşıya kaldı. 
Bu nedenle üşenmeyin; e-postalarınızda, sosyal medyada, 
alışveriş ve bankacılık işlemlerinizde kullandığınız parolaları 
yenileyin. Şifrelerinizi “123456“ gibi basit değil, harfli-rakamlı 
karmaşık şekilde oluşturun.
Güncel antivirus yazılımı kullanın: Her gün 200 bin yeni virüs, 
dijital  dünyaya salınıyor. Tek başına mücadele edemezsiniz. 
Güncel ve lisanslı bir güvenlik yazılımı korunmanıza yardımcı 
olur.
USB, SD kart gibi harici bellekleri tarayın: Virüsler açısından 
taşıyıcı olabilecek taşınabilir diskinizi güncel bir virüs tarayıcı 
ile kontrol edin, zararlı yazılım varsa temizleyin.

/GÜVENLİK
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2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye’nin bu 
amacına ulaşmasında lokomotif öneme sahip olan sektörlerin 
başında lojistik geliyor. Sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda çevreye saygılı taşımacılık modellerine imza 
atan ve altyapı eksikliklerini çözümlemeye çalışan köklü lojistik 
firmalarının gelecek hedeflerini analiz ettik.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE 
ODAKLANDI

Stratejik coğrafi konumu, genç-dinamik nüfusu ve 
pazar ekonomisi deneyimiyle bölgenin lojistik üssü 
olmaya aday olan Türkiye’de lojistik sektörü son 
5 yılda ortalama yüzde 20 büyüdü. Sektördeki en 

büyük gelişme ise geçmişte ağırlıklı olarak kara taşıması 
yapan şirketlerin artık deniz taşımasına, depolama 
hizmetlerine, demiryollarına ve yeni bir akım olan kombine 
taşımacılığa ağırlık vermesi oldu. 8 trilyon dolarlık bir 
pazara ulaşan lojistik sektörünün 2015 yılında 10-12 
trilyon dolarlık hacme ulaşması bekleniyor. Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, “Lojistik, gelişimin 
kaçınılmaz bir parçası. Globalleşme süreciyle malların tüm 
dünyada dolaşımı kolaylaştı. Dünyanın bizlere ihtiyacı var. 
Diğer yandan ise karbondioksit salınımının azaltılması 
gerekiyor. Türkiye’de iç taşımacılığının yüzde 95’i karayolu 
ile yapılıyor, demiryolu ise hâlâ çok az kullanılıyor. Sektör 
olarak taşımacılık şekilleri konusunda dengesizliğe kalıcı 
çözüm bulmak zorundayız. Karbondioksit salınımının 
azaltılmasına yönelik sektörde önemli adımlar atılıyor, 

çevreye verilen zararın minimuma indirilmesi için değişik 
yöntemler geliştiriliyor. Biz, dernek olarak sürdürülebilir bir 
lojistik için farkındalık yaratma hedefindeyiz.” diyor.
Türk lojistik sektöründe özellikle denizyolu taşımacılığı açı-
sından yaşanılan en büyük problem, üç tarafımızın denizle 
çevrili olmasına rağmen, limanlarımızın Avrupa’daki liman-
lar seviyesinde olmaması… Tren taşımacılığında ise coğ-
rafi içyapımızın engebeli oluşu, ray sisteminin tüm yurda 
istenilen düzeyde ulaşmasını engelliyor. Türkiye’de lojistik 
master plan hazırlanması gerektiği hususu uzun yıllar-
dır tartışılıyor. 2023 senesinde 500 milyar dolar ihracat 
hedefleyen Türkiye’nin bu hedeflere ulaşabilmesi için lojis-
tik sektörünün zayıf yönleriyle altyapı eksiklerinin net 
olarak tespit edilmesi, iyileştirme planlarına odaklanılma-
sı, kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığına yönelik 
süreçlerin gözden geçirilmesi ve Türkiye’nin hedeflerine 
paralel hedeflerin belirlenmesi gerekiyor. Tüm bu verilerin 
ışığında Türkiye’nin önde gelen lojistik firmalarının yeni 
dönem hedeflerini, hangi taşımacılık modlarına yöneldik-
lerini ve çevreci faaliyetlerini araştırdık.
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Bu bakış açısı doğrultusunda lojistik 
sektöründe farklı projeler gerçekleştiren 
şirketlerin başında Ekol Lojistik geliyor. 
Yeşil lojistik faaliyetlerine odaklanarak hem 

global hem de sürdürülebilir bir çizgi yakaladıklarını 
söyleyen Ekol Lojistik CCO’su Selim Cengiz, 2014 
yılına yönelik yakın vadeli planlar çerçevesinde hava 
kargo taşımacılığına gireceklerini ve bu proje ile bir ilke 
imza atacaklarını ifade ediyor. Son dönemde almaya 
hak kazandıkları AEO-Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası ile lojistik sektöründe önemli bir başarıya 
imza attıklarının altını çizen Cengiz, “Bu sistem ile 
gümrük işlemlerini kendi bünyemizde yürüterek, 
ihracatçıların gümrük işlemlerinde harcanan uzun 
süreleri, ortadan kaldırıyor ve ihracatçıların mallarını 
artık gümrükte uzun süreler bekletmemiş oluyoruz. 
Ekol tesislerinde 7/24 yürütülen bu süreçte 
kazanılan zaman ile Ro-Ro seferlerinin devinimi de 
hızlanıyor. Avrupa’ya gidiş-dönüş süresi ortalama 12 
gün olan ortak transit uygulaması ile bu süre 9 güne 
düşmüş oluyor.” diyor. 3 binin üzerindeki araç filosu 
ile Türkiye ve Avrupa’nın öncü entegre lojistik hizmeti 

Bin 500 araçlık filosuyla Türkiye’nin en büyük 
ve genç filolarından birine sahip olan Mars 
Logistics, karayolu ile Avrupa’nın tamamına, 
Türk Cumhuriyetleri’ne ve Romanya’ya direkt 

seferler organize ediyor. Lojistik sektöründe ilk 
sürdürülebilirlik raporunu yayınladıklarını söyleyen 
Mars Logistics Genel Müdür Yardımcısı Ali Tulgar, 
“Eylül 2012’de Lüksemburg’da intermodal hat adı 
altında birden çok taşıma modundan oluşan proje 
ile yeşil lojistik kavramını hayata geçirdik. Bu hat, 
karayolu taşıma moduna göre karbon emisyonunda 
yüzde 75 azalma sağladı.” diyor. 2014 yılında yüzde 
20’lik büyüme hedefiyle 325 milyon dolar ciroya 
ulaşmayı planladıklarını söyleyen Tulgar, yeni projeleri 
hakkında şu bilgileri veriyor: “Eylül 2013’te Japon 
Hitachi firması ile kurduğumuz ortaklık, 2014 yılında 
güçlü lojistik potansiyelimizin uluslararası pazarlarda 
artmasına, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda da daha 
hızlı büyümesine olanak sağlayacak. Uzakdoğu ile 
olan lojistik trafiğimizi sıklaştıracağız. 2012’nin son 
çeyreğinde Lüksemburg’da başlattığımız intermodal 
taşımacılık projemizin sefer sayısını yılsonuna 
kadar haftada her gün gidiş-dönüş yapacak 
şekilde koordine etmeye odaklanacağız. 2014’ün 
son çeyreğinde Hadımköy’deki 70 bin metrekarelik 
lojistik merkezimize taşınacağız. Ayrıca filomuza 
280 araçlık bir yatırım daha yapacağız.” 

sağlayıcıları arasında yer aldıklarını ifade eden Cengiz, 
hava kargo taşımacılığına yönelik hedeflerini ise şöyle 
özetliyor: “Hava kargo taşımacılığı bağlamında; Kocaeli 
Cengiz Topel Havaalanı’ndan düzenli kargo seferleri 
yapmayı planlıyoruz. Burayı lojistik üs yapmaya yönelik 
çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz hayata geçtiğinde 
Ekol Lojistik olarak; kara, demir, deniz ve hava taşımacılığı 
ile 4 farklı segmentte hizmet vereceğiz. Yeni girilen 
pazarlarda büyümeyi, Kafkasya ve Ortadoğu pazarlarında 
da servis ağımızı genişletmeyi amaçlıyoruz.”

Ekol Lojistik CCO’su Selim Cengiz

Mars Logistics Genel Müdür Yardımcısı Ali Tulgar

HAVA KARGO 
TAŞIMACILIĞINA 
BAŞLAYACAK

UZAKDOĞU İLE OLAN 
LOJİSTİK TRAFİĞİNİ 

ARTIRACAK
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Türkiye’de ilk kez konteyner ile kabotaj 
taşıması yapan şirket unvanıyla öne 
çıkan Arkas, kabotaj taşımaları sayesinde 
Türkiye’de iç limanlar arasında konteyner 

taşımacılığı yaparak özellikle tonajı çok olan 
yüklerin taşınması için denizyolu alternatifi 
sunuyor. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Lojistik Grubu Başkanı Diane Arkas 
Aktaş, “Deniz yolu kullanarak karayoluyla çok sefer 
gel-git yapılması gereken yükleri gemiye bir kerede 
taşıyoruz. Deniz, demir ve karayolunu entegre 
ederek sunduğumuz lojistik hizmeti sayesinde 
optimum yakıt ve lojistik maliyeti sunuyor, böylelikle 
karbon salınımını azaltmaya çalışıyoruz” diyor. 
Geçtiğimiz aylarda meclisten geçen Serbestleşme 
Kanunu’nun detaylarının netleşmesinin ardından, 
özel tren işletmeciliğine başlayıp, lokomotif 
yatırımı yapmayı planladıklarını ifade eden Aktaş, 
uzun vadeli hedeflerini ise şöyle özetliyor: “DB 
Schenker Arkas, 2020 yılına kadar karbondioksit 
salınımını yüzde 20 azaltmak amacıyla Eco Program 
uyguluyor. Arkas Line, Arkas Denizcilik Filosu ve 

1978 yılında bir OYAK iştiraki olarak kurulan 
Omsan Lojistik; ana taşıma modunun 
demiryolu olduğu intermodal taşımaları 
Türkiye ve Almanya arasında blok trenler 

halinde başlatan ilk lojistik firması olarak dikkat 
çekiyor. Şirket, uluslararası teknik standartlara 
sahip, farklı özelliklerde bin 200 karayolu nakliye 
filosuna, 340 swapbody ve 205 vagondan oluşan 
intermodal taşıma filosuna, 2 helikoptere, 30 bin 000 
DWT büyüklüğünde kuru yük gemisine ve 4 bin 510 
DWT büyüklüğünde pnömatik tahliye sistemine haiz 
çimento gemisine sahip. Omsan Lojistik Genel Müdürü 
Osman Küçükertan, 2014 yılında deniz ve demiryolu 
taşımalarının ağırlığını artırmayı, gemi, lokomotif ve 
müşterilerinin sektörlerine özel vagon yatırımlarıyla 
intermodal taşımacılığın avantajlarını kullanarak, 
Anadolu’daki müşterileri Avrupa’nın tamamına en 
rekabetçi koşullarda taşıyacaklarını vurguluyor. 
2014 yılında Romanya ve Türkiye arasında karayolu 
ile gerçekleştirilen geleneksel otomobil taşımalarına 
yönelik yenilikçi bir taşıma modeli tasarlandığını ifade 
eden Küçükertan, “Bu kapsamda karayolu, demiryolu 
ve denizyolunu entegre eden karma bir taşıma modeli 
oluşturularak tüm performans göstergelerinin önceki 
geleneksel modelden daha başarılı olarak sağlandığı 
rekabetçi bir lojistik modele geçildi. Omsan bu sayede 
yıllık 30 bin adet aracın, çevreci ve rekabetçi bir lojistik 
model ile taşınmasını gerçekleştirdi.” diyor.

Londra’daki Brunel Üniversitesi ile birlikte Mini-Chip 
projesini başlattı. Avrupa Birliği fonunun desteğiyle 
başlatılan ve 2017’de tamamlanması planlanan proje, 
servis kalitesi ve maliyetleri optimize ederek, denizcilik 
sektöründe karbon ayakizi ölçümlemesi yapılabilmesi 
için matematiksel formüller geliştirerek, sektördeki bu 
boşluğu kapatmaya olanak sağlayacak.”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Lojistik Grubu Başkanı Diane Arkas Aktaş

Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan

ÖZEL TREN 
İŞLETMECİLİĞİNE 
BAŞLAYACAK

KARMA BİR TAŞIMA 
MODELİ OLUŞTURULDU
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Lojistik sektöründe yeşil projelere odaklanarak 
ilerleyen bir diğer önemli şirket ise Sertrans 
Logistics. Sertrans Logistics Genel Müdürü 
Nilgün Keleş, “Karbon ayak izimizi ölçüyor ve 

küresel ısınmaya sebep olan en temel sera gazı karbon 
dioksitin çevreye salınımının azaltmasına yönelik 
projeler geliştiriyoruz. Karayolu kullanımı yerine çoklu 
taşıma modellerine yani multimodal taşımacılığa 
ağırlık veriyoruz. 2012’de bir önceki yıla oranla karayolu 
kullanımını yüzde 38 oranında azaltarak ve Ro-Ro 
kullanımına ağırlık vererek hem yakıt tasarrufu sağladık 
hem de karbondioksit salınımını azaltmış olduk. 
Böylece sadece 2012’de yaklaşık 10 bin ağaçlık bir 
ormanın yok olmasını önlemiş olduk.” diyor. Keleş, Ekim 
2013’te başlayan Shuttle hizmetleri IQ+ (International 
Quick Service) ile aldıkları yükleri Avrupa’daki 6 şehre 
son derece iddialı servis süreleriyle, Barselona’ya 
68, Münih’e 60, Milano’ya 58, Amsterdam’a 84 ve 
Brüksel ile Paris’e de 85 saatte teslim ettiklerini 
belirtiyor. E-lojistik alanındaki en büyük oyuncu 
olmayı hedeflediklerini dile getiren Keleş, “Hadımköy 
ve Samandıra tesislerimizde e-lojistik hizmetleri için 
kullanılan toplam 28 bin metrekarelik alanda yılda 45 

Türkiye dâhil tüm dünyada araç satın alması 
yapmaksızın kiralama yönetimiyle çalışan 
Ceva, 160 ülkede, 1000’i aşkın lokasyonda, 
50 bini aşkın çalışanla, 10 milyon 

metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Ceva 
Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Fuat Adoran, 
“Türkiye’de halen işbirliği yaptığımız kiralık 2 bin 
adet olmak üzere toplamda 18 bin ticari araç 
bulunuyor. Sürdürülebilirliğe ve çevreyi korumaya 
büyük önem veriyoruz. Ceva olarak 2013’te yeşil 
lojistik uygulaması olarak hayata geçirdiğimiz en 
önemli projemiz kâğıt fatura uygulaması oldu. 
Lojistik sektöründe sadece faturalar için yılda 7 
bin 800 ton kâğıt kullanılıyor ve 160 bin ağaç yok 
ediliyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’yle 
(IATA) işbirliğine giderek havayollarında elektronik 
faturalama (e-AWB) anlaşmasını imzaladık. 
Bu anlaşmayla yılda 5 bin faturayı ortadan 
kaldıracağız. 2015’e kadar Türkiye dâhil, 60 ülkede 
bu uygulamaya geçeceğiz.” diyor. 2014 yılında da 
uluslararası taşımacılığa odaklanacaklarını belirten 
Adoran, uzun vadeli hedeflerini şöyle özetliyor: 
“2014’te Çin’den deniz yolu ile ithalat, Ortadoğu 
ve özellikle Irak’a kara yolu ile ihracat ve Dubai 
başta olmak üzere Asya ülkeleri ile hava kargo 
konusundaki yeni yatırımlarımızla mevcut dış 
ticaret ciromuzu yüzde 50 oranında artıracağız.”

milyon adet online ürün kapasitesine sahibiz. Yüzde 99.9 
‘hasarsızlık oranı’ ve yüzde 100 ‘envanter doğruluğu oranı’ 
ile fark yaratıyoruz. Yeni proje taşımalarına ağırlık vereceğiz. 
‘Proje Trans’ adlı bu hizmet, standart araçlarla, normal 
şartlar altında taşınamayan, özel yükler için özel araç ve 
izinler gerektiren özel bir taşımacılık hizmeti.” diyor.

Ceva Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Fuat Adoran

E-LOJİSTİKTE 
LİDERLİĞE OYNUYOR

ULUSLARARASI 
TAŞIMACILIĞA YÖNELECEK
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FMCG, otomotiv, kimya ve enerji 
sektörlerine hizmet veren bir lojistik servis 
sağlayıcı olarak öne çıkmayı hedefleyen 
Alışan Lojistik, geleceğe yönelik tüm 

yatırımlarını da bu amaç doğrultusunda planlıyor. 
Alışan Lojistik Operasyonlar Koordinatörü Jan 
Devrim, “Uzun zamandır atıkların çevreye zarar 
vermeden bertaraf edilmesi konusunda hassas 
çalışmalar yürütüyoruz ve sektörde öncü rol 
oynuyoruz. Proje lojistiği alanında Avrupa-Türkiye 
ve Avrupa-Ortadoğu hattından sonra şimdi de 
Avrupa-Türk Cumhuriyetleri arasındaki projelere 
yoğunlaşıyoruz.” diyor. Devrim, 2014 projeleri 
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Alternatif taşıma 
modlarına, yeni depo yatırımlarına ve bölgesel 
büyüme stratejilerine odaklandık. 2014 yılında 
öncelikli lokasyonumuz merkezi olması ve Avrupa 
ülkelerine bağlantı kolaylığı açsından İzmir şehri 
olacak. Gerçekleştirilen liman yatırımı sebebiyle 
İskenderun şehri de bizim için bir diğer önemli 
odak yatırım noktası. İskenderun yatırımımızı 
sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bir parçası 

Türkiye’de 1981 yılından bu yana hizmet 
veren DHL Express, lojistik sektöründe 
KOBİ Express ve GoGreen gibi yenilikçi 
projelere imza atıyor. DHL Express Türkiye 

CEO’su Markus Reckling, “KOBİ’lere yönelik özel 
bir hizmet olan KOBİ Express’i ilk kez DHL Express 
müşterilerine sunduk. GoGreen projesi kapsamında 
ise 2008 yılında sektöre öncülük ederek karbon ayak 
izimizi 2020’ye kadar yüzde 30 oranında azaltma 
hedefine girdik. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez 2003 
yılı sonunda karbon nötr taşımacılığını başlattık. 
Türkiye’de 1 Air Bus 310 ve 400’den fazla kara aracı 
ile hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetin omurgasını 
oluşturan global ağımızda ise ekspres hizmeti için 
300’ü aşkın uçağımız bulunuyor. 2014 yılında, 2013’te 
olduğu gibi KOBİ’lere yönelik desteklere devam 
edeceğiz. Müşterilerimizin küresel pazara hızlı ve 
efektif bir şekilde entegre olması için teknoloji odaklı 
yatırımlarımızı artıracağız. Çevreci taşımacılığa dair 
yatırımlarımız da devam edecek.” diyor. İnternet 
ve mobil platformlarda en son teknoloji çözümlerini 
kullandıklarını belirten Reckling, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Bu anlamda müşterilerimize de her 
zaman inovatif çözümler sunmaya öncelik vereceğiz. 
Başta hava ve araç filomuz olmak üzere binalarımıza 
ve operasyon sarf malzemelerimize çeşitli yatırımlar 
yapıyoruz, uçaklarımıza ek kanatlar takıyor ve daha 
az karbon ayak izi bırakmaya çalışıyoruz.”

olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Adana 
ve Gaziantep’teki tesis yatırımlarımızla yakınlaştığımız 
Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri coğrafyasında bu 
sene de İskenderun ve Mersin hamleleriyle daha da 
aktif olmayı planlıyoruz.”

DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling

BÖLGESEL BÜYÜME 
STRATEJİSİYLE 
FARK YARATACAK

TEKNOLOJİ ODAKLI 
YATIRIMLAR ARTACAK
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YHT’le Ankara- İstanbul arasındaki seyahat süresi ilk 
etapta 3 saat 30 dakika, İstanbul-Eskişehir 1 saat 50 
dakika, İstanbul-Konya 3 saat 25 dakika oldu. 

YÜKSEK HIZLI TREN 
İSTANBUL’DA
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ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN 
HATTI’NIN PROJE BÜYÜKLÜKLERI: 
Koridor uzunluk: ....................................511 km
Tünel: ...........................................................40.829 m (31 adet)
En uzun tünel: .........................................4.145 m (T36)
Viyadük: .....................................................14.555m (27 adet) 
En uzun viyadük: ...................................2.333m (VK4) 
Köprü:..........................................................52 adet
Altgeçit ve üst geçit:  ...........................212 adet
Menfez:  .....................................................594 adet
Hafriyat: .....................................................40.299.000m3

İLK YHT 2009 YILINDA BAŞLADI
Demiryolu sektörünün yeniden devlet politikası olmasıyla bir-
likte, mevcut yolların yenilenmesi, sistemin modernizasyonu, 
ileri demiryolu sektörünün geliştirilmesinin yanı sıra yüksek 
hızlı demiryolu hatlarının inşa edilmesi hedeflendi. 8 Haziran 
2003 tarihinde Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin temeli 
atıldı. 2009 yılında projenin ilk etabı olan Ankara-  Eskişehir 
işletmeye açıldı. Bu hatla entegre olan Ankara- Konya YHY 
hattı ise 2011’de hizmete girdi. Bu YHT üçgeninde 15.5 milyon 
yolcu taşındı. 

Türkiye’nin heyecanla beklediği Ankara-İstanbul arası 
Yüksek Hızlı Tren faaliyete başladı. İlk olarak Ankara-
Eskişehi-Konya hatlarında devreye alınan Yüksek 
Hızlı Tren’in İstanbul’a bağlanması için Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından çalışmalar son sürat 
yürütülüyordu. Verilen emekler sonucunda Yüksek Hızlı Tren, 
25 Temmuz 2014 günü Ankara’dan İstanbul’a doğru yola 
çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete 
verilen Ankara-İstanbul YHT Projesi’nin ikinci etabı olan 
Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı’nın hizmete 
girmesiyle İstanbul; Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, 
Ankara, Konya, Karaman, Antalya başta olmak üzere batı 
-doğu, batı -güney aksındaki birçok kente yakınlaştı.

DÜNYADAKİ SON TEKNOLOJİ İLE İNŞA EDİLDİ
Eskişehir-İstanbul etabının Ankara-Eskişehir’e göre daha 
zorlu coğrafik koşullarını yenmek için en son teknoloji ile üç 
vardiya çalışıldı. Yol vermeyen dağlar tünellerle;  nehirler, 
viyadüklerle, köprülerle aşıldı. Neredeyse 500 bin kişilik bir 
şehrin inşasına eşit olacak imalat ve inşaat yapıldı. Hatta 
dünyada 6 adet test treninden biri olan TCDD’ye 
ait Piri Reis ile uluslararası standartlarda 
gerekli ölçümler ve testler yapıldı. 

ANKARA-İSTANBUL 3,5 SAAT!
YHT’le Ankara- İstanbul 
arasındaki seyahat süresi 
ilk etapta 3 saat 30 dakika, 
İstanbul-Eskişehir 1 saat 50 
dakika, İstanbul-Konya 3 saat 25 
dakika oldu. 
YHT sadece geçtiği kentlere 
değil, YHT’li kombine taşımacılıkla 
birçok kente seyahati günü birlik 
hale getirecek. Bu süreler ilerde daha 
da düşecek. Marmaray Projesi ile yüzeysel 
metroya dönüştürülen Gebze-Halkalı banliyö hattının 
işletmeye alınmasıyla Asya ile Avrupa arasında kesintisiz 
yolcu taşımacılığı yapılacak, Ankara- İstanbul arasındaki 
seyahat süresi 3 saate inecek. Ayrıca hat, Modern İpek 
Demiryolu’na yüksek hızlı tren hattı koridoru açacak. 

7, 5 MİLYON YOLCU TAŞINACAK
Ankara-İstanbul YHT Hattında yılda 7,5 milyon 

yolcuya taşınırken, yüzde 10 olan demiryolu 
payı yüzde 78’e çıkacak. 

ESNEK FİYAT
Ankara-İstanbul YHT Hattında, 
belirli gün ve saatlerde esnek fiyat 
uygulanması planlanıyor. 

YHT SETLERİ ÇOĞALIYOR 
Mevcut YHT hatlarında işletilmek üzere 

ilk etapta 250 km hıza uygun 12 YHT seti 
alındı. 300 km hıza uygun 7 adet setin 1’i 

alındı. 6’sının imalatı devam ediyor. 106 adet 
YHT seti temin projesi ise yatırım programına alındı. 

MODERN YHT GARLARI 
YHT hatlarında YHT Garları da inşa ediliyor. Ankara-İstanbul 
YHT aksında da; Ankara, Etimesgut, Eskişehir, Bozüyük, 
Arifiye, Bilecik, Pamukova, Sapanca’da modern YHT garları 
inşa edildi, ediliyor.

İSTANBUL; 
KOCAELİ, BİLECİK, 

SAKARYA, ESKİŞEHİR, 
ANKARA, KONYA, 

KARAMAN, ANTALYA BAŞTA 
OLMAK ÜZERE BATI -DOĞU, 

BATI -GÜNEY AKSINDAKİ 
BİRÇOK KENTE 
YAKINLAŞTI.
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Deneyimsiz gençlere en çok 
yer veren sektörler arasında 

ilk sıralarda perakende, 
turizm, hizmet, bilişim, 

sağlık, tekstil, gıda, çağrı 
merkezi ve inşaat 

bulunuyor.

ÜNİVERSİTEDE 
HANGİ BÖLÜM 

İŞ ARARKEN 
AVANTAJ 
SAĞLAR?
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İŞ BAŞVURULARINDA ARTI PUAN İÇİN ÜCRET 
KONUSUNA DİKKAT:  

 Özgeçmişin ücret beklentisi kısmına en az ve en yüksek 
ücret talepleri yazılmalı.

 Maaşın öncelikli kriter olmadığını hissettirmeli, şirketin tek-
lifini beklemeli.

 Yeni mezun adayların ücret odaklı olmaması gerekir.
 Konuyu görüşmenin akışına bıraksınlar. 
 Sektör-Pozisyon-Yetkinliklere göre gerçekçi talepler 

sunmalılar. 
 Ücreti İK’nın açıklamasını beklemeleri gerekir. 
 Talep yerine eski işyerinde ne kadar aldığını söylemesi yet-

erli. 
 Kişi sosyal haklarını da sormalı. 
 Ücret konusundan önce işle ilgili detayları öğrensinler. 
 Çevrelerinden, sektördeki maaşlarla ilgili bilgi almaya 

çalışsınlar.
 Net olsunlar.
 Önce iş konusunda deneyim sahibi olsunlar.
 Eğer ilk iş deneyimi olacaksa beklentilerini çok yüksek 

tutmamalılar. 
 Emeklerine biçtikleri fiyatın arkasında dursunlar.  
 Pozisyonun ücretinin az çok bilinmesi gerekiyor.
 Yaptıkları işe göre ücret talep etmeliler. 
 Konunun önce İK tarafından açılmasını beklesinler. 
 Kendi bilgi ve birikiminden eminseler net bir ücret söylesin-

ler ve bundan vazgeçmesinler.  
 Sorulduğunda, ücretle birlikte yol+yemek vs diğer beklen-

tilerini de söylesinler. 
 Ücret aralığını (1000-2000 TL gibi) çok geniş tutmasınlar. 
 İşin tanımını ve çalışma koşullarını anladıktan sonra beklen-

tisini söylesin ve esneme payı bıraksın. 

beklenen e-ticaret sektörü de alımlarını hızla sürdürecek 
sektörlerin başında. Satış temsilcisi, çağrı merkezi elemanı, 
yazılım uzmanı, banka pozisyonlarının da önümüzdeki 
dönemlerde popülerliğini sürdürmesi bekleniyor.

DİJİTAL İŞLERİN GELECEĞİ PARLAK
Son yıllarda dijital pazarlamadan yazılım mühendisine, web 
tasarımdan arama motoru optimizasyonu uzmanına kadar 
çeşitli dijital işler gençlerin ilgi alanında. Ve bu alanda büyüyen 
bir pazar mevcut… Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda tercihini 
bu sektörden yana kullanan gençlerin iş bulma konusunda 
daha rahat olacağı görülüyor.

YEŞİL İŞLER YAYGINLAŞACAK
Bir başka potansiyel ise yeşil işlerde… Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı’nın geçtiğimiz ay açıkladığı rapora göre dünya 
genelinde yenilenebilir enerji alanında çalışan sayısı yüzde 
14 oranında artarak 6.5 milyon kişiye ulaşmış durumda. Çin, 
bu alanda en fazla eleman alımı yapan ülke konumunda… 
Güneş enerjisi üretimi, başı çekiyor. Küresel iklim değişikliği 
konusunda farkındalığın artması, çevreci, doğal kaynakların 
kullanımının özendirilmesiyle Türkiye’de de yeşil işlerin 
yaygınlaşması bekleniyor.

İNGİLİZCE DIŞINDA DİL BİLMEK AVANTAJ
Üniversiteye giren gençlerin İngilizce dışında ikinci hatta 
üçüncü bir dil öğrenmeleri mezun olduktan sonra büyük 
bir avantaj sağlayacak. Çünkü özellikle inşaat sektöründe 
yatırımların artması, yerli firmaların dışa açılması, yurtdışı 
projeler gibi sebeplerle işletmeler, İngilizce dışında Çince, 
Rusça, Arapça gibi dil bilen özellikle uzman ve mühendislere 
ihtiyaç duyuyor. Yeni mezun gençlerden hedefi ve vizyonu 
olan, üniversite yıllarında staj ve iş deneyimi edinmiş, 
seçtiği alanda kendini sürekli geliştiren, şirkete yapabileceği 
katkıları önceden düşünmüş, iş için istek ve tutku duyanlar 
önde olacak. 

BAŞVURULAN HANGİ POZİSYONLAR TERCİH EDİLİYOR?
Yeni mezunlar tarafından Yenibiris.com’a yapılan 
başvurularda en çok tercih edilen pozisyonlara bakıldığında 
ise Gişe Destek Yetkilisi (Yarı zamanlı), Çağrı Merkezi 
Müşteri Temsilcisi, Muhasebe Elemanı, Satış Temsilcisi ve 
Mağaza Satış Danışmanı’nın ilk sıralarda olduğu görülüyor. 
Bu pozisyonların tercih edilmesindeki başlıca neden ise 
yeni mezunların kariyerlerini şekillendirirken, ilk tercihlerini 
deneyim de kazanabilecekleri pozisyonlardan yana 
kullanmak istemeleri.

Her yıl 10 binlerce genç liseden mezun olup çeşitli 
üniversitelerin farklı bölümlerine giriyor. Bu 
gençlerin bölüm tercih ederken pek çoğunun aklında 
ise üniversiteyi bitirdikten sonra kolay iş bulup 

bulamayacakları yatıyor. Çünkü her aday üniversiteden 
mezun olduktan sonra iyi bir ücret ve iyi bir unvanla iş hayatına 
başlamak istiyor. 
Peki, ama hangi bölümlerden mezun olan gençler sektörlerinde 
daha kolay iş bulabiliyor? Yenibiris.com verilerine göre bu yıl 
deneyimsiz gençlere en çok yer veren sektörler arasında ilk 
sıralarda perakende, turizm, hizmet, bilişim, sağlık, tekstil, gıda, 
çağrı merkezi ve inşaat bulunuyor. Savunma sanayi, ziraat, 
prodüksiyon ve denizcilik ise yeni mezun alımlarının en az 
yapıldığı sektörler arasında.     

EN ÇOK ALIM SATIŞ ALANINDA
Üniversiteye başlayacak gençlerin, öncelikle hangi alanlara 
ilgi duyduklarını keşfetmeleri gerekiyor. Bunu gönüllü işler 
yaparak, çeşitli mesleklerden çevre oluşturarak, farklı 
projelerde görev alarak veya stajla deneyerek bulabilirler. 
Peki, hiçbir fikri olmayan gençler ne yapacak? Yenibiris.com 
verilerine göre hemen bütün sektörlerde en çok eleman 
aranan iş alanının satış olduğu görülüyor. Şirketlerin gözde 
çalışanlarını iyi satışçılar oluşturuyor. Bilişim sektöründeki 
pozisyonlarda da ciddi bir açık söz konusu. 2014 yılında 
olduğu gibi önümüzdeki yıların da istihdam alanında en çok 
hareketlilik beklenen sektörü olacak. Özellikle web ve mobil 
yazılım bilişimde başı çekecek. Birleşme ve satın almaların 
devam ettiği ve kullanıcı sayısının 10 milyonu geçmesi 

ADAYLARIN AKLINDAKİ EN ÖNEMLİ SORU 
İSE MEZUN OLDUKTAN SONRA İŞ BULMAK 
KONUSUNDA HANGİ BÖLÜMÜN DAHA 
AVANTAJLI OLACAĞI…

2014 LYS 
SONUÇLARININ 

AÇIKLANMASININ 
ARDINDAN PEK 

ÇOK ADAY 
KARİYER 

YOLUNDA İLK 
ADIMLARINI 

ATMIŞ OLDU.
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IBM silikon teknolojisinin sınırlarını 7 nanometreye hatta daha aşağıya çekmek ve 
silikon sonrası geleceği oluşturmak için yeni bir girişim başlatıyor.

IBM’DEN 3 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 
YENİ ARAŞTIRMA GİRİŞİMİ

IBM Bulut Bilişim ve Büyük Veri sistemlerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak için gereken çip teknolojisinin 
sınırlarını genişletmek amacıyla 5 yıl süreyle devam 
edecek iki kapsamlı araştırma ve geliştirme programına 

3 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını duyurdu. Bu 
girişim, IBM’in yarıiletken inovasyonlarının bugünkü başarısını, 
geleceğin gereksinim duyduğu gelişmiş teknoloji liderliğine 
doğru taşıyor.
Araştırma programlarından ilki, günümüz yarıiletken 
ölçeklendirme teknikleri açısından bir tehdit oluşturan ciddi 
fiziksel zorluklara yanıt verecek ve bu gibi çipleri üretme 
yeteneğini sekteye uğratan “7 nanometre ve üstü” adı 
verilen silikon teknolojisini hedefliyor. İkincisi ise silikon tabanlı 
yarıiletkenlerin fiziksel sınırlamaları nedeniyle IBM bilim 
insanlarının ve diğer uzmanların gerekli gördüğü tamamen 
farklı yaklaşımları kullanarak silikon sonrası çağ için alternatif 
teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. 
Bulut ve Büyük Veri uygulamaları, sistemlerin üzerine (altında 
yatan çip teknolojisinin karşı karşıya olduğu çok sayıdaki 
fiziksel ölçeklendirme sınırları gibi) yeni zorluklar getiriyor. 

Bant genişliğinden belleğe, yüksek hızlı iletişim ve aygıtların 
enerji tüketimleri gittikçe daha zorlayıcı ve kritik hale geliyor.  
İki araştırma projesinde yer alan ekipler, IBM Araştırma 
Birimi’nin (Albany ve Yorktown) New York, (Almaden) 
Kaliforniya ve Avrupa’daki bilim insanları ve mühendislerinden 
oluşacak. IBM özellikle (karbon nano elektronik, silikon fotonu, 
yeni bellek teknolojileri ve kuantum hesaplamaya dayalı bilgi 
işlemi destekleyen mimariler gibi) gözde alanlarda halihazırda 
devam eden araştırmalarına büyük ölçüde yatırım yapacak.
IBM araştırma ekipleri, sistem düzeyi performansı ve verimli 
enerjili bilgiişlem için büyüklük sıralamasını iyileştirilme 
çalışmalarına odaklanacak. Bunun yanı sıra IBM 30 yıldan 
uzun bir süredir öncüsü olduğu iki temel bilim alanı olan 
nanobilim ve kuantum bilgi işleme da öncelik vermeye devam 
edecek.

7 NANOMETRE TEKNOLOJİSİ VE ÖTESİ 
IBM araştırmacıları ve diğer yarıiletken uzmanlarının 
öngörüleri, zorlu olmasının yanında yarıiletkenlerin 
günümüzde 22’den 14’e ve sonraki birkaç yıl içinde de 
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10’a kadar düşürüleceğini vadettiği yönünde. Öte yandan, 
bu on yılın sonuna kadar bu rakamı 7 ve hatta daha 
az sayıda nanometreye kadar düşürme, yeni araçları 
keşfetme ve üretim tekniklerinin yanı sıra yarıiletken 
mimarilerde önemli yatırımların ve inovasyonların 
yapılmasını gerektirecek. 
IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu bu 
konuyla ilgili olarak şöyle konuşuyor: 
“Burada sorulacak soru 7 nanometre 
teknolojisinin üretim aşamasına 
gelip gelemeyeceği değil, nasıl, 
ne zaman ve hangi maliyetlerle 
bu teknolojinin kullanılacağıdır. 
Çözüm ortaklarımızın yanı sıra 
IBM mühendisleri ve bilim insanları 
bu zorluğun üstesinden gelmek 
için en uygun konumda bulunuyor. 
Zira bulut, büyük veri ve bilişsel 
sistemlerin gereksinimlerini karşılamak 
için ihtiyaç duyulan malzeme bilimi ve aygıt 
mühendisliği üzerinde halihazırda pek çok 
alanda çalışmalar yürütüyorlar. IBM’in duyurduğu 
yeni girişimler, bu gibi zorlukların aşılması için lazım olan 
inovasyonları hayata geçirmemizi sağlayacaktır.”

SİLİKON SONRASI ÇAĞA UZANAN KÖPRÜ
Bir çipin üzerindeki bilgileri taşıyan küçük anahtarlar olan 
silikon transistörler her yıl daha da küçülüyor, ancak bunlar 
fiziksel sınırlarına yaklaşıyor. Şu anda nano boyutlara 
doğru ilerleyen ve giderek küçülen boyutlar, silikonun 

doğası ve fizik kuralları nedeniyle performans açısından 
gelen kazanımların önüne geçecek. Birkaç nesil sonra klasik 
ölçeklendirme ve daralma daha düşük enerji, maliyet ve 
daha yüksek hızlı işlemciler gibi alışık olduğumuz büyük 
avantajları artık sağlayamayacak hale gelecek. 

Günümüzde CMOS (complementary metal–oxide–
semiconductor; tamamlayıcı metal oksit 

yarıiletkenler) teknolojisine dayalı olarak 
üretilen hemen her elektronik ekipmanla 

birlikte, bu mühendislik süreciyle 
uyumlu devre mimarisi tasarımları 

ve yeni malzemelere - silikon 
transistörün fiziksel ölçeklenebilirlik 
sınırlarına yaklaşmasıyla ilintili 
olarak - acil bir gereksinim var.  
Geleneksel silikon tabanlı bilgi 

işlemin bir adım ötesini işaret eden 
ileri programlardaki liderliğiyle IBM, 

silikonda (en yakın rakibinin iki katından 
fazla) 7 nm teknolojisi ve ötesine yönelik 

gelişmeler sağlayacak 500’den fazla patente 
sahip. IBM’in hız kesmeden devam ettiği bu yeni 

girişimleri, büyük ölçüde ayrışan bulut ve büyük veri analitik 
sistemlerindeki ürün geliştirmeleri ve yeniliklere ivme 
kazandıracak.
Çok daha küçük, hızlı ve güçlü bilgisayar çipleri oluşturmaya 
yönelik büyük adımlar olarak gösterilebilecek, keşif odaklı 
araştırmalar arasında kuantum bilgi işlem, nörosinaptik bilgi 
işlem, silikon fotonu, karbon nanotüpleri, III-V teknolojileri, 
düşük güçlü transistörler ve grafen sayılabilir.

IBM ARAŞTIRMA 
EKİPLERİ, SİSTEM 

DÜZEYİ PERFORMANSI VE 
VERİMLİ ENERJİLİ BİLGİİŞLEM 

İÇİN BÜYÜKLÜK 
SIRALAMASINI İYİLEŞTİRİLME 

ÇALIŞMALARINA 
ODAKLANACAK.
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Balkan ülkelerinin vize istememesi bu bölgenin popülerliğini artırırken, 
veriler bu turlara yönelik rezervasyon payının özellikle son üç yılda 
yüzde 100 arttığını gösteriyor.

TÜRKLER KÖKLERİNİ BULMAK İÇİN 
BALKANLARA SEYAHAT EDİYOR
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Üsküp’te başlayıp Makedonya, Arnavutluk, Bosna 
Hersek ve Sırbistan’ı kapsayan Balkan turları son 
dönemde oldukça revaçta... Balkan ülkelerinin vize 
istememesi bu bölgenin popülerliğini artırırken, Tatil.

com’un verileri bu turlara yönelik rezervasyon payının özel-
likle son üç yılda yüzde 100 arttığını gösteriyor. Bu ilginin bir 
diğer nedeni ise, Türklerin “ata toprakları” olarak adlan-
dırdıkları bu bölgede köklerini bulmak istemesi. 
Türkiye’den son üç yılda Balkan ülkelerini 
ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 150 bin 
olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Metglobal bünyesinde faaliyet göste-
ren tur operatörü Tatil.com, özellikle 
son üç yılda ilginin oldukça arttığı 
Balkan Ülkeleri’ne yönelik turları 
mercek altına aldı. Tatil.com’un veri-
leri, son yıllarda Türk insanının hem 
turistik hem de kültürel amaçlarla 
Balkan ülkelerini tercih ettiğini gösterdi.

HER YAŞTAN İNSAN VAR
Tatil.com verileri, Avrupa ülkelerinden en yoğun 
turist akışının Türkiye’den olduğunu doğruluyor. 
Türkiye’de son üç yılda Balkan ülkelerini ziyaret edenlerin 
sayısı yaklaşık 150 bin kişi olarak kayıtlara geçmiş durumda. 
Balkan turlarını tercih edenler arasında orta yaş ağırlıkta olsa 
da bu bölge her yaştan insanın ilgisini çekiyor. Üç ya da yedi 
günlük turlarda taş köprüler, dar sokaklar ve geniş mey-
danlarla bezenmiş Selanik-Üsküp-Belgrad-Saraybosna-
Dubrovnik (Mostar-Pocitel), Trebinje-Dubrovnik-Karadağ 

(Kotor-Budva-St.Stefan-Bar-Ulcin), Karadağ-Arnavutluk-
Makedonya (Ohrid) gibi rotalar, Balkan turlarının odak nok-
tasında.

KÖKLERE YOLCULUK... 
Köklerini aramak için Balkanlara gidenler ise, bu ülke-

lere olan ziyaretlerin büyük bölümünü oluşturuyor. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 18. yüzyıl-

dan itibaren savaşlar, yağmalar, tecrit ve 
baskılar nedeniyle artan nüfus hare-

ketliliğinden etkilenenlerin soyundan 
gelenler, özellikle de 1912-13 Balkan 

Savaşı sonrasında Anadolu’ya kit-
lesel göç edenlerin torunları, bugün 
memleket özlemi ve atalarının top-
raklarını keşfetme umuduyla bu 

turlara kayıt yaptırıyorlar. Kimileri 
dedesinin doğduğu evi bulmak, kimi-

leriyse kan bağıyla bağlı olduğu uzak 
akrabalarıyla tanışmak için bu rotayı 

seçiyor. Osmanlı mimarisinin ve doğuya 
özgü desenlerin süslediği binalar, sokaklar-

da gündelik sohbetler sırasında kulağa çalınan eski 
Türkçe sözcükler ile birlikte, tarihin ayırdığı ama köklerin 
bugün yeniden birleştirdiği insanları Yunanistan, Sırbistan, 
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk gibi 
Balkan ülkelerinde yakınlaştırıyor. Aidiyet duygusunun 
biyolojik ve kültürel varlık kavramlarıyla zenginleştiği bu 
turlarda Türkler, Arnavut, Sırp, Bulgar, Makedon ve Slav 
insanlarıyla ortak geçmişlerinin izini sürüyor. 

Tatil.com’un verileri, sahur vaktinde yapılan rezervasyonların tatil 
satışlarını neredeyse ikiye katladığını gösteriyor. Son birkaç yıldır 
yaz aylarına denk gelen Ramazan ayının bereketi bu yıl da turizm-
cileri harekete geçirdi. Tatil satışlarında yüzde 85’e varan bir artış 
yaşanırken, iftardan sonra gece saat 23’te başlayıp sahura kadar 
süren online satışlar özellikle dikkat çekici seviyeye ulaşmış 
durumda. 
Ramazan ayında genel bir düşüş bekleyen turizmciler, tatil 
satışlarına yönelik talep patlaması nedeniyle bayram sevincini bir 
ay öncesinden yaşamış oldu. Tatil.com Genel Müdürü Serdar 
Şahin, bu yıl 2013’e göre yüzde 65 daha fazla rezervasyon 

aldıklarını, bunun da sektöre canlılık getirdiğini söyledi. Şahin, 
“Ramazan öncesi gece saat 23 ile sabah 3 arasında yapılan rez-
ervasyonlar, şu an yüzde 85 artmış durumda. Özellikle gece saat 
11-12 arasında ve sabah 3’te rezervasyonlarda artış yaşanıyor. Bu 
rakamlar, Ramazan ayında günlük toplam satışımızın yüzde 15’ini 
oluşturuyor. Ramazan’ın yaz dönemine gelmesi ve çalışanların 
yıllık izinlerini Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirerek kullanması 
da talep artışında etkili.” diye konuştu. 
Tatil.com verilerine göre bu yıl sahur saatlerinde yapılan rez-
ervasyonlarda en çok tercih edilen bölgeler ise, Marmaris, Alanya, 
Kuşadası ve Kemer. 

[ nil demirciler ]

Saraybosna

Arnavutluk

Hırvatistan

Üsküp

Belgrad

Makedonya

KİMİLERİ 
DEDESİNİN DOĞDUĞU 

EVİ BULMAK, KİMİLERİYSE 
KAN BAĞIYLA BAĞLI 

OLDUĞU UZAK 
AKRABALARIYLA 

TANIŞMAK İÇİN BU 
ROTAYI SEÇİYOR.

     RAMAZAN AYI TURİZMCILER İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLDU!
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TUBA ÜNSAL
TURKCELL’İN İLK REKLAMI TUBA ÜNSAL’IN 
OYNADIĞI ‘SENİNLE BİR DAKİKA’
Turkcell’in Tuba Ünsal’ı oynattığı bu ilk reklamında, 
sevdiklerine ulaşmaya ve mutluluğu onlarla yakala-
maya çalışan bir temayı işlediğini görüyoruz. Bu rek-
lam filminde Sertap Erener’in seslendirdiği ‘Seninle 
Bir Dakika’ şarkısıyla Turkcell, bir yazlıkta sevdiğiyle 
iletişim kurmaya çalışan Tuba Ünsal’la duygusal bir 
pazarlama yöntemi izliyor. Reklam sektörünün şim-
diye nazaran daha çok fazla gelişmediği o yıllarda 
böyle bir reklam oldukça ses getirmiş ve bugün hala 
birçok kişinin hafızasında yer almayı başarmıştır. 
Turkcell’in o yıllarda, bugün hala kullandığı ‘hayat 
paylaşınca güzel’e yaklaşık bir tema ile açılış yaptığı-
nı söyleyebiliriz.

TURKCELL REKLAMLARINDA, TUBA ÜNSAL’DAN, TARKAN VE NİL 
KARAİBRAHİMGİL’Lİ ÖZGÜR KIZ VURGULARINA, RAGA OKTAY’LI KAMPANYA VE 

TANITIM MESAJLARINDAN,‘RECEP İVEDIK KARAKTERLİ FİLMLE İZLENME REKORU 
KIRAN ŞAHAN GÖKBAKAR’A KADAR SAYISIZ TANINMIŞ İSME YER VERDİ .

reklamlarının 
ünlüleri
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Yapılan araştırmalara göre en fazla tanınan ve reklamı 
izlenen beş markadan dördünü iletişim ağının öncüleri 
Turkcell, Vodafone, Avea ve Türk Telekom oluşturuyor. 

Bunun sebebi ise sürekli yayınlanan ve birbiriyle yarış ha-
linde olan reklamları. Firmalar kendi kampanya ve reklam-
larını öne çıkarmak için sosyal sorumluluk projelerinden 
en popüler isimlerin yer aldığı reklam filmlerine kadar her 
türlü yöntemi uyguluyor. Biz, bu ve bundan sonraki birkaç 
sayımızdaki ünlülerle iletişim sayfamızda, iletişim firmala-
rın reklam kampanyalarında ilk günden bu yana oynayan 
ünlülerden öne çıkanları ve reklam kampanyalarına yer ver-
mek istedik.
Bu sayımızda yer alan Turkcell, bu anlamda Türkiye’nin ilk 
markası olması hasebiyle ön sırada yer aldı. 1993 yılında ku-

rulan Turkcell, 1994 yılında ülkemizde mobil iletişim çağı-
nın başlamasıyla birlikte, Türk halkının hafızalarında ve cep 
telefonlarında yer almaya başladı. 1997 yılında o dönemde 
62 milyona ulaşan nüfuslu ülkemizde 1 milyon aboneye 
ulaşmıştı bile. 1998 yılında ‘535’li yani kontörlü hatlara, 
1999’da ise bugünün vazgeçilmezi olan mobil internetli dö-
neme giren Turkcell, reklamlarında genel olarak, “Biz sev-
diklerinizle güzel anlarınızı paylaşın diye varız, verdiğimiz 
hizmet sizi mutlu eder.” mesajı üzerine yoğunlaştı.
Turkcell reklamlarında, Tuba Ünsal’dan, Tarkan ve Nil 
Karaibrahimgil’li özgür kız vurgularına, Raga Oktay’lı kam-
panya ve tanıtım mesajlarından,‘Recep İvedik karakterli 
filmle izlenme rekoru kıran Şahan Gökbakar’a kadar sayısız 
tanınmış isme yer verdi.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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TARKAN-NİL KARAİBRAHİMGİL
ÖZGÜRLÜK TEMALI HAZIR KART REKLAMI
2001’de, birçoğumuzun bugün hala “özgür kız” diye 
tanıdığı Nil Karaibrahimgilli ve yer aldığı reklamlar 
konusunda çok titiz ve seçici davranan popüler 
sanatçımız Tarkanlı hazır kart reklamları, televizyon 
kanallarında boy boy yer almaya başlıyor. Hatta o 
zamanlar, Tarkan’ın bu reklam için oluşturduğu 
‘Özgürlük İçinde’ kaseti de 100 kontör alana hediye 
veriliyordu. Nil’in normal hayattaki tarzı da özgür kız 
tarzına çok güzel uyduğu için birçok insan onu din-
lerken hala Turkcell’i anımsıyor diyebiliriz. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM



RAGGA OKTAY
TAKIM ELBİSELİ RAGGA OKTAY,                         
TURKCELL AİLESİNDENDİ
Bu arada Ragga Oktay da Turkcell’in reklamlarına 
katıldı. O takım elbisesiyle 532’li hat sahibiydi. Nil ise 
535’li. Ragga Oktay reklamlarında genellikle Turkcell 
ekibinin oluşturduğu birbirinden çeşitli ve indirimli 
kampanya ve tarifeleri tanıtıyordu. Her bir reklamın-
da Turkcell’in bir yeniliği tanıtılarak en güçlü ve kalite-
li iletişim hattı olduğu algısı onun ‘Aovv’ diye 
mırıldandığı şarkısı eşliğinde sunuluyordu.
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ŞAHAN GÖKBAKAR
RECEP İVEDİK
Bugüne kadar çok sayıda popüler 
sanatçının yer aldığı Turkcell reklam-
larında bir dönem de çok tartışılan 
ama izlenme rekorları kıran ‘Recep 
İvedik’ filminin kahramanı Şahan Gök-
bakar yer aldı. Recep İvedik karakteri-
ni oynadığı reklamın ana teması evinin 
tepesine dikilen Turkcell tavuğu ‘rece-
pin tavuğu’ idi. 
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Şehri orta yaşlı, nazenin bir güzel 
olarak tavsif edip “oruçlu musun 
aman, niyetli misin aman” diye, hele 
yaz ayına, temmuza denk gelen bir 

Ramazan yazısı yazmak iyi olur lakin bu 
yazı bir mektubun, bir denemenin sınırlarını 
aşacağından bizim şöyle iftara bir saat ne 
bileyim kırk beş dakika kaladan başlayıp 
oruç açılana kadar şehrin merkezinin halini 
anlatmamız yerinde olacaktır.
Eskilerin deyimiyle gün üzülürken 
Başkente bir hafiflik, bir sakinlik çökmek-
te, o gündüzkü hayhuyun, koşturmacanın, 
karıncaların bitmesi, bir karınca aşiretinin 
ani bir kararla yuvaya çekilmesine benze-
mektedir ki, bu tanım bile yeterli değildir. 
Karıncalar motorlu taşıt olsa gerektir; zira 
caddeler sokaklar, neredeyse parmakla 
sayılacak araç dışında sakinleşmekte, 
kendi dilince, ben de oruç açacağım 
arkadaşlar, hadi evinize demektedir. 
Madem sakinlik dedik, bu sakinliğe 
gökyüzü açıksa mavilik, kapalıysa bulut-
lar, ağaçların yaprakları parklar, alışveriş 
merkezleri, resmi ve özel kurumlar, bu 
kurumların tabelaları bile uyum sağlamış 

gibi bir hava şehri, şehrin merkezini 
büsbütün kuşatmıştır.

Şehrin sokak çalgıcıları, 
meczupları, dilencileri, kim-

sesizleri, Suriye göçmen-
leri dâhil evsiz muhacirl-

eri bile duruma uyum 
sağlamakta, onlar da 
kendi hallerince ezanı 
beklemektedir.
Başkentte neredeyse 

lokanta sayılan, restoran 
sayılan, içinde tencere 

kaynayan her iş yeri, 
sadece içeriye değil, varsa 

ön bahçesine, sokağa, cad-
deye taşmakta, aceleci gar-

sonlar masa sandalye ayarlama 

telaşına düşmektedir. Masa sandalye 
ayarlaması tamamsa, bu sefer de iftariye-
likler masalara yerleştirilmekte, bunun tatlı 
telaşı iftara hazırlanmaktadır. Her lokan-
tada demirbaş hurma zeytin beyaz peynir 
aynı olmak kaydıyla, lokantanın durumuna 
iftariyelikler değişiklik arz etmekte, tozdan 
rüzgârdan etkilenmesin diye tabakların 
ağzı şeffaf örtüyle örülmektedir. 
Önceden yer ayıran oruçluların gittikçe 
artan yoğunlukta lokanta ve restoranlara 
gelmeleri, bazılarının bir saat öncesinden 
masasına oturarak olanı biteni izlemesi, 
oruç açmaya gelen çocuklu aileler izlen-
meye değerdir. Ne var ki bu hareketlilikte 
bile bir iç huzur ve iç sakinlik bütün akışa 
kendiliğinden egemen olmaktadır.
Başkentte iftar öncesi çekilecek bir 
toplumsal fotoğraf, şehrin 2014’te bile nasıl 
bir manevi atmosfere sahip olduğunu, 
iliklerine kadar İslam şehri olduğunu 
göstermeye yetecek boyuttadır. Bu o 
kadar öyledir ki, meyhaneler, birahanel-
er arasında kalan lokantalar bile rengini o 
ortama vermektedir.
E, gündüz bakıyoruz da şehir adeta 
oruçsuz şehir, aynı lokantalara Ramazan 
uğramamış gibi Ramazan öncesi hareketli-
lik adeta devam ediyor diyerek bize iti-
raz edilebilir. Bu elbette doğaldır, ne var 
ki, iftara yakın son bir saatten başlayarak 
çekilecek fotoğraf diğer 11 ayda rastlan-
mayan bir fotoğraftır ve şehrin sosyokül-
türel yapısında bu fotoğrafın belirleyiciliği 
bulunmaktadır.
Daha bunun semtleri var, mahalleleri 
var, iftar çadırları var, toplu iftar verilen 
mekânları var, oraların anlatılması, hele 
resmi iftarların yazılıp çizilmesi uzun 
hikâyedir; bunu da başkaları yapsındır.
Biz şehir merkezinden bir fotoğraf verdik, 
ezan okundu, serin suyla diliniz damağınız 
ıslandı, hadi Allah kabul etsin… Bir şehir 
orucunu açıyor. 

[ mehmet saim değirmenci ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Başkentte iftar öncesi çekilecek bir toplumsal fotoğraf, 
şehrin 2014’te bile nasıl bir manevi atmosfere sahip 
olduğunu, iliklerine kadar İslam şehri olduğunu 
göstermeye yetecek boyuttadır.

ANKARA’NIN AĞZI BAĞLI…
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İFTARA 
YAKIN SON BİR 

SAATTEN BAŞLAYARAK 
ÇEKİLECEK FOTOĞRAF DİĞER 
11 AYDA RASTLANMAYAN BİR 

FOTOĞRAFTIR VE ŞEHRİN 
SOSYOKÜLTÜREL YAPISINDA BU 

FOTOĞRAFIN BELİRLEYİCİLİĞİ 
BULUNMAKTADIR.
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Y Kuşağı otomobil satın 
almak yerine dönemsel 
olarak kiralamayı tercih 
ediyor. Bu sayede araç 

bakımı ve vergi gibi 
masraflar da tarihe 

karışıyor.

DÖNEMSEL 
ARAÇ KİRALAMA 
TRENDİ BAŞLADI

Y nesli, teorik olarak Amerikan kültüründe X neslinden 
sonra gelen kuşak olarak öne çıkıyor. 1980-1999 
yılları arasında doğan bu jenerasyon, ülkenin yüzde 
35’ini kapsıyor. Bu kuşağa Y kuşağı denilmesinin 

özel bir sebebi var. Çünkü her şeyi araştırıp, sorguluyorlar. 
Bu nedenle ‘why kuşağı’ deniliyor, kısacası Y kuşağı diye 
yazılıyor. 
Y kuşağı interneti, çok kanallı televizyonu 
ve cep telefonu sayesinde dünyayı 
parmaklarının arasında buluyor. Bu 
nedenle onlara koçluk yapmak 
gerçekten kolay olmuyor. Çünkü, Y 
kuşağının daha öncekilerde olmayan 
çok önemli bir silahı var: Teknoloji... 
X kuşağına karşı da bu en çok bu 
alanda üstünlük sağlıyorlar. Y kuşağı 
çalışanları öğrenmeyi, gelişmeyi, hızlı 
yükselmeyi ve 40’lı yaşlarda emekli 
olmayı hedefliyor. Bu nedenle birçok 
şeyin hemen olmasını istiyor ve yaşamlarını 
kolaylaştırmak amacıyla yeni fikirler üretiyorlar. 
Bu fikirlerden biri de araç kiralama olarak dikkat çekiyor. 

30 YAŞ ALTI ARABA ALMAK YERİNE, KİRALIYOR
Araç kiralamanın gençlerin hayatını ciddi bir şekilde 
kolaylaştırdığı görülüyor. Sabırsız bir yapıya sahip olan Y 
kuşağı, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ve 
KPMG tarafından tüketici davranışlarındaki değişim konulu 

bir araştırmada incelendi. Bu araştırmada 30 yaş sınırına 
kadar olan kişilerin otomobil satın almak yerine dönemsel 
kiralamayı tercih ettikleri gözlemlendi. 
Bu araştırmada gelişmiş ülkelerdeki yeni trendlerin yakın 
gelecekte Türkiye pazarı için de geçerli olacağı vurgulanıyor. 
Y kuşağı araç kiralamayı daha avantajlı görüyor. Kiralama 

sayesinde araçlara yüklü paralar vermiyor, o parayı 
çok daha farklı alanlarda değerlendiriyor. 

Araç kiralamanın birçok avantajı olduğunu 
söyleyen ‘Y kuşağı’ araçların bakım, vergi 

gibi masraflarından da kurtulmanın bu 
yolla mümkün olduğunun altını çiziyor. 
Şirketlerin bu konuda yıllar önce adım 
attıkları, taşıma ve sevk işlemlerinde 
araç kiralama yolunu tercih ettikleri 

görülüyor. Buna göre Y kuşağı 
olarak adlandırılan genç tüketiciler, 

otomobil satın almak yerine artık 
otomobili gerektiğinde kiralama yöntemine 

başvuruyor. Gelişmiş ülkelerde geçerli olan 
bu yöntemin Türkiye için de oluşmaya başladığı 

görülüyor. Bu gelişmeyi bekleyenlerin geç kalmadan kendi iş 
planlarını gözden geçirmelerinde fayda var.

ÇEVRECİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR
OYDER’in araştırmasında ayrıca Y kuşağı gençlerinin 
otomobil alımında egzos emisyon oranı düşük olan çevreci 
araçları tercih ettiği belirlendi.

/HABER
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TERCİHLERİNİ 
ORTAYA 

KOYMAKTAN 
ÇEKİNMEYEN Y KUŞAĞI 
GENÇLERİ, OTOMOBİL 

ALIMINDA ÇEVRECİ 
ARAÇLARI TERCİH 

EDİYOR.
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Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu giyilebilir teknolojilerden ağırlıklı 
olarak gözlük ve saatler hakkında içerik paylaşmayı tercih etti. 

TÜRK HALKI GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLERE NASIL BAKIYOR? 

Giyilebilir teknoloji son yıllarda giderek gelişen bir alan 
oldu. Saat, gözlük gibi aksesuarların telefon, bilgisayar 
gibi kullanımını amaçlayan giyilebilir teknolojilere Türk 
halkının yaklaşımı da merak konusu. Online Müşteri 

İlişkileri Yönetim Platformu MeaMinds, yaptığı sosyal medya 
analizinde giyilebilir teknolojileri masaya yatırdı.
MeaMinds Ürün Yöneticisi Yeşim Kıyamçiçek, MeaMinds’ın 
elde ettiği analiz sonuçlarını şöyle değerlendirdi: 
“Araştırmamız kapsamında Facebook, Twitter, YouTube, G+ 
gibi sosyal ağları mercek altına aldık ve yaklaşık 2 aylık süreçte 
Türkiye’deki kullanıcıların giyilebilir teknolojiler hakkında 
paylaştıkları mesajları inceledik. Akıllı telefonların hayatımızın 
merkezine yerleşmesi ile birlikte, günlük hayatımızda en çok 
kullandığımız gözlük, saat gibi aksesuar ve giysilerimizin de 
akıllanmasından çok mutlu olduk. Elde ettiğimiz sonuçlara 
göre sosyal medyada giyilebilir teknolojilerden en çok 
gözlük ve saatler hakkında konuşulması da önümüzdeki 
yıllarda bu aksesuarların farklı alanlarda ve farklı amaçlar için 
kullanılabileceğine işaret etmektedir.”

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ KONUŞANLARIN YÜZDE 75’İ 
ERKEK
MeaMinds’ın analizinde giyilebilir teknolojiler hakkında yazılan 
içeriklerin yüzde 75’inin erkekler tarafından üretildiği görülüyor. 
İçeriklerin yüzde 29’u ise mobil cihazlardan paylaşılmış 
bulunuyor. Sosyal medya tarafında içeriklerin yüzde 61’inin 
Facebook üzerinden paylaşıldığı belirtiliyor. Kullanıcıların 
paylaştıkları mesajların yüzde 74’ü ise haber içeriğine sahip.
Sosyal medya içeriklerinin duygu analizini yapan MeaMinds 
platformu, ilgili tarihler arasında Facebook, Twitter, G+ ve 
YouTube başta olmak üzere birçok sosyal ağda giyilebilir 
teknolojiler hakkında içerik paylaşan sosyal medya 
kullanıcılarının söz konusu teknolojilere bakışını ortaya koydu. 
MeaMinds’ın sunduğu verilere göre giyilebilir teknolojiler 
hakkında paylaşılan içeriklerin yüzde 21’i olumlu, yüzde 13’ü 
de olumsuz duyguya sahipken, kişilerin çoğunlukla fiyat, 
ürün bilgisi paylaşması sebebiyle içeriklerin yüzde 66’sının 
nötr duyguya sahip olduğu görülüyor.
2011 yılında kullanıma sunulan MeaMinds, Twitter ve 
Facebook gibi Türk kullanıcılarının yorum yapmak için en 
çok tercih ettiği sosyal medya mecralarında paylaşılan 
içerikleri otomatik “olumlu”, “olumsuz” ve “nötr” olarak 
anlamlandırarak, kurumlara pazar analizinden, rekabet 
analizine göre farklı raporlama imkânları sunuyor.

/HABER
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER HAKKINDA YAZILAN İÇERİKLERİN YÜZDE 75’İNİN 
ERKEKLER TARAFINDAN ÜRETİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR. İÇERİKLERİN YÜZDE 29’U İSE 
MOBİL CİHAZLARDAN PAYLAŞILMIŞ BULUNUYOR.
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Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, dünyanın gelişmiş ülkelerinin 
havacılık konusunda geldiği noktayı gösterdi. 

GELECEĞİN SAVAŞ TEKNOLOJİSİ: 
İNSANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI

Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda insansız 
savaş uçakları teknolojileri tanıtıldı. BBC Türkçe’nin 
haberine göre bu teknolojiye yatırım yapanlar arasında 
İngiltere ve Fransa da var. Pazarı büyüten ülkeler ise 

Rusya ve Çin…

TANITILAN UÇAKLARA GELINCE…
Adını Keltik mitolojisindeki gök gürültüsü ve yıldırımlar 
tanrısından alan “Taranis” isimli uçak, İngiltere’nin çokuluslu 
savunma şirketi BAE Systems’ın da en tuhaf görünen hava 
aracı. Firma, gri, pürüzsüz kanatları geriye doğru uzanan 
kama şeklindeki bu İnsansız Savaş Uçağı (UCAV), veya 
genel adıyla insansız hava aracı (İHA) için “İngiltere’de 
üretilen en gelişmiş savaş uçağı.” diyor. Taranis, çatışma 
bölgelerinde uzun menzilli atışlar yapabilecek insansız savaş 

Savunma şirketi BAE Systems’la Taranis’in üretimi için 
ortak çalışan Rolls-Royce’un araştırma geliştirme birimi 
başmühendisi Conrad Banks, “Yapmamız gereken gaz 
türbinini tamamen savaş uçağının bedenine iliştirmekti.” 
diyor. BAE Systems, bu hafta düzenlenen Farnborough 
Uluslararası Havacılık Fuarı’nda, Taranis’in adı gizli tutulan 
bir bölgede yaptığı test uçuşlarını ve gelişmiş gizlilik 
yetenekleriyle ilgili son havadisleri paylaştı.
BAE Systems’ın geleceğin savaş uçakları mühendisliği birimi 
müdürü Chris Garside “Taranis projesi, İngiltere hükümeti ve 
İngiltere sanayisini nasıl bir arada çalışabileceğini gösteren 
muazzam bir örnek.” yorumunu yapıyor. Avrupa’nın tek 
insansız savaş uçağı projesi Taranis değil. Kanalın hemen diğer 
ucu Fransa’da da, Dassault Aviation adlı havacılık firması, 
Neuron isimli benzer bir savaş uçağının denemelerini yapıyor.

uçaklarının bir prototipi olarak tasarlandı. İngiltere’nin en yeni 
savaş uçağı ‘Thyphoon’ modelinin 2030 yılında yenisiyle 
değiştirilmesi planlanıyor. Taranis projesinin başarısı, İngiltere 
Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne gelecekte kullanacağı pilotlu 
ve pilotusuz savaş uçakları konusunda karar vermesi için 
yardımcı olacak. Taranis hakkındaki detaylar gizli tutuluyor. 
Ama boyutları yaklaşık, Hava Kuvvetleri’nin mevcut eğitim 
uçağı Hawk kadar.

İZİNİ KAYBETTİREN EGZOZ
Düşük radar kapasitesi ve kızılötesi ışınlarla nesneleri 
tespit etme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan 
Taranis’in gelişmiş bir egzoz sitemi var. Motorlarının ısısıyla 
çıkabilecek izlerin takip edilmemesi ve vurulmaması için 
farklı bir teknolojiye sahip. 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ (İHA) KULLANIM 
ALANLARI:
Genel olarak bilinen adıyla drone (yerden kumandalı hava 
aracı) uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. İHA’lar iki sınıfa 
ayrılır: İlki uzaktan kumanda edilerek uçan diğeri ise 
kendiliğinden belli bir uçuş planı üzerinden otomatik olarak 
hareket edebilen uçaklardır. Keşif amaçlı üretilen İHA’lar 
günümüzde birçok saldırı görevinde de kullanılmaktadır. Mili-
tanlara karşı birçok başarılı saldırı gerçekleştiren bu hava 
araçları çoğu zaman sivil hedefleri de vurarak insan ölümlerine 
neden olmaktadır. 
İHA’lar bunun yanında son zamanlarda yangın söndürmek 
amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bu araçlar genellikle normal 
savaş uçakları için zor, kirli ve tehlikeli görevlerde kullanılır. 
Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfikrasyon ve karakterde 
araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe 
İHA’lar birer dronedur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri 
çok geliştirilmiştir. Bu maddenin amacı İhala ile güdümlü 
füzelerin farklarını ortaya çıkartmaktır. Öncelikle İHA’lar tekrar 
kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan 
belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki 
zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri 
her ne kadar insansız ve uzaktan kumanda ile yönetiliyor 
olsalar bile İHA olarak sınıflandırılmazlar. 
İHA kısaltması bazı durumlarda İHAS (insansız hava araçları 
sistemleri) olarak genişletilmiştir. Amerikan Federal Havacılık 
Dairesi ise insansız uçuş sistemleri (İUS) adıyla genel bir sınıf 
belirlemiştir. Aslında bu sınıf ilk olarak Amerika Birleşik Dev-
letleri Deniz Kuvvetleri tarafından sadece uçakları değil onun-
la beraber yer sistemleri ve diğer elementleri de yansıtması 
amacıyla kullanmıştır.

İNSANLI YA DA İNSANSIZ, SAVAŞ 
UÇAKLARI GELİŞTİRMENİN VE ÜRETMENİN 
PAHALI OLDUĞU, EKONOMİK BİR GERÇEK. 
TARANİS ŞİMDİDEN 185 MİLYON STERLİNE 

MAL OLDU.
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İNGİLTERE - FRANSA ORTAKLIK YAPIYOR
Fuarda ayrıca, Fransa ve İngiltere, iki yıl boyunca savaş 
uçakları sistemlerinin gelişimi için 120 milyon sterlin’lik 
(205 milyon dolar) ortak çalışma planını açıkladı. Proje 
kapsamında, Taranis ve Neuron’un denemelerinden alınan 
dersler de birleştirip ortak çalışma yürütülecek.
Fransa geçen yıl, bütçe kaygılarını göz önünde 
bulundurarak ABD’nin US Reaper model insansız hava 
aracından almaya karar verdi. Avrupa devletleri, tek 
başlarına insansız savaş uçakları için etkin bir pazar 
olacak kadar büyük değil. Dolayısıyla, bu sistem ancak, 
diğer ülkelerle beraber çok uluslu İHA’lar geliştirmeleri 
durumunda ekonomik olabilir.
Farnborough fuarında, her türden, her boyuttan insansız 
hava aracına (İHA) sahip olan 80 firma var. Fakat bu 
İHA’ların çoğu silah taşımaya uygun tasarlanmamış. Büyük 
çoğunluğu bilgi taşımak ve gözlem amaçlı geliştirilmiş. 
Dünyanın en sık İHA kullanan birimi ABD silahlı kuvvetleri, 8 
bin İHA’ya sahip olabilir ama yalnızca yüzde 1’i silahlı.

ÇOK PAHALI SİSTEMLER
İnsanlı ya da insansız, savaş uçakları geliştirmenin ve 
üretmenin pahalı olduğu, ekonomik bir gerçek. Taranis 
şimdiden 185 milyon sterline mal oldu. Yine de, artan 
maliyetlerine rağmen İHA’lar tüm dünya genelinde hava 
kuvvetlerinde önemli bir rol oynamaya devam edecek. 
Bunun nedeni ise açık: İnsansız hava araçları sıkıcı ama 
karmaşık meseleleri çabucak halledebiliyor. Yapamadıkları 
şey ise, nüanslara dayanan kararlar alabilmek. Bu nedenle 
hem pratik hem de ahlaki nedenlerle yakın zaman içerisinde 
bu insansız araçların insanlı uçakların yerini tamamen 
aldıklarını görmemiz mümkün olmayacak.

Geleceğin savaşları açısından daha mümkün olan ise, 
insansız araçların insanlılarla beraber iş görmesi. Fakat 
bu kadar farklı sistemlere sahip yapıları yakın şekilde 
çalıştırma konusu henüz üzerinde çalışılmaya başlanmış bir 
mesele. Bu yıl başında, Dassault’un Neuron İHA’sı, insansız 
savaş uçakları açısından önemli bir ilki gerçekleştirdi ve 
yanında bir diğer savaş uçağı olan Fransa’nın son model 
insanlı jeti Rafale ile beraber uçtu.

SAVAŞ UÇAĞI ŞEKLİNDE ÜRETİLECEK
Fakat insansız savaş araçları Taranis ve Neuron gibi İHA’lara 
benzemeyebilir. İnsansız savaş araçları, şu anda var olan 
ve hali hazırda pilotların kullandığı savaş jetlerinin insansız 
versiyonları olabilir. İsveç’in Saab firması, Gripen tipi çok 
amaçlı savaş uçağının insansız modelini geliştirme fikrini 
değerlendirmeye aldı.
Saab’ı bu fikre iten sebep ise, hava kuvvetleri için, bir 
geleneksel uçak bir de insansız savaş uçağı üretmek 
yerine tek tip bir uçak gövdesi geliştirmenin daha ucuz 
olacağı gerçeği. Saab Genel Müdürü Hakan Buskhe, “Bu, bir 
uçağın çeşitli görevler için pilotlu mu pilotsuz mu uçacağına 
dair kararlar alınırken uygun maliyetli çözümler bulma 
arayışıyla ilgili.” diyor.

Yalnızca İsveçliler değil, Boeing de F-16 savaş uçakları için 
benzer bir değerlendirme yapıyor.Avrupalı politikacıların askeri 
İHA’larla ilgili karşılaştıkları zorluklara rağmen, küresel İHA 
pazarı, son yıllarda birçok ülkede kısıtlanan askeri bütçelerin 
büyük oranda dışında tutuluyor. Pazar yılda yüzde 5’e yakın 
büyüyor ve İngiliz danışmanlık şirketi IHS’nin uzmanlarına 
göre gelecek 10 yılda da büyümeye devam edecek. Pazar, 
2014 ve 2023 yılları arasında 90 milyar dolara kadar çıkacak. 
Fakat bu büyümeyi sağlayacak olan, kısa vadede küçüleceği 
öngörülen ABD savunma pazarı olmayacak.

RUSYA VE ÇİN PAZARI BÜYÜTÜYOR
İHA pazarının ABD dışında yıllık büyüme oranının da gelecek 
on yılda yüzde 10 veya daha fazla olacağı öngörülüyor. IHS 
danışmanlık kuruluşundan İHA uzmanı Derrick Maple, 
“Bu oranın çoğu, kendi sanayilerini geliştiren 
Rusya ve Çin’den geliyor.” diyor ve ekliyor: 
“Öncelikli talepleri kendileri için 
kullanmak fakat özellikle Çin’in 
ihraç etme isteği var.”
Uzman, Rusya’nın da 
‘gelecek on yılda 
10 milyar 

dolardan fazla harcama amacında olduğunu’ belirtiyor 
ve “İnsansız savaş araçları üretecekler.” diyor. Taranis’in 
başarısına rağmen, Avrupalı ülkelerin, 2030 yılı sonrasında 
pilotlu savaş uçaklarının yanında kendi insansız savaş 
uçaklarını üretip üretmeyecekleri henüz kesin olarak 
bilinmiyor.
İHA uzmanı Maple, “Çok uluslu programların geliştirilmesi 
siyasi olarak zorlayıcı bir durum.” diyor ve şöyle devam 
ediyor: “Ama bana göre bunun üstesinden gelmek Avrupa 
için bir ihtiyaç, aksi halde ABD ve İsrail’e bağımlı olmaya 
devam edecekler.”
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İNGİLTERE’NİN EN YENİ SAVAŞ 
UÇAĞI ‘THYPHOON’ 

MODELİNİN 2030 YILINDA 
YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ 

PLANLANIYOR.

İNSANSIZ HAVA UÇAĞI PAZARININ ABD 
DIŞINDA YILLIK BÜYÜME ORANININ DA 
GELECEK ON YILDA YÜZDE 10 VEYA DAHA 
FAZLA OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR.
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KOMPAKT VE FONKSİYONEL 
Forrest Radford’un tasarladığı Ka-mu-ra adlı fotoğraf makinesi, sadeliğin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Radford’dan Muji 
markasına yönelik bir fotoğraf makinesi dizayn edilmesi istenmiş. Muji’nin çok fazla teknik odaklı bir marka olmadığını gözlemleyen 
Radford, yeni tasarımıyla Muji’nin kendi kalıplarının dışına çıkmasına yön verecek bir dizayna imza atmış. Muji’nin hedef kitlesine son 
derece kolay ve fonksiyonel bir fotoğraf makinesi tasarlayan Radford, teknolojik unsurlardan da sonuna kadar yararlanmış. Parmak 
büyüklüğünde ve yer kaplamayan dizaynıyla beğeni toplayan Ka-mu-ra, bir fotoğraf makinesinden beklenen her türlü işleve sahip. 8 
megapiksel çözünürlüğe sahip olan kameranın hafıza kartı ise 4GB. LCD ekranlı Ka-mu-ra, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk alter-
natifiyle satışa sunuluyor. Dokunmatik olduğu için üzerinde herhangi bir düğmesi de yok. Mini USB bağlantısı sayesinde içeriğindeki 
tüm verileri kolaylıkla bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. 

Geleneksel kalıpların dışına çıkan fotoğraf 
makinesi konseptleri dizayn eden 
tasarımcılar, fotoğraf çekmeyi çok daha 
eğlenceli bir hale getiriyor. 
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Profesyonel olarak ya da hobi olarak fotoğraf çekiyor 
olabilirsiniz. Ama emin olun, bu özel tasarım fotoğraf 
makineleriyle çekim yapmak hiç bu kadar eğlenceli 
olmamıştı. Güneş enerjisiyle çalışan, parmak büyüklüğünü 
geçmeyen, büyüteç efektli, tek elle çekim yapmaya olanak 
tanıyan ve kişiye özel hale getirilebilen fotoğraf makineleri, 
sadece dizaynlarıyla değil, hedef kitlesine sunduğu sıra dışı 
fonksiyonlarla da beğeni topluyor

DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL  
Eğer fotoğraf çekmeyi çok daha eğlenceli bir hale getirmek 
istiyorsanız, Dolli adlı konsept fotoğraf makinesine mutlaka 
göz atın. Su Young Kim’in dizayn ettiği Dolli, son derece 
gösterişli bir makine. Makineyi tasarlarken, büyütecin 
işlevinden ilham alan Kim, fotoğraf çeken kişinin en küçük 
detayları bile yakalayabilmesini kolaylaştıracak bir sistematik 
kurmuş. Diyelim ki bir doğa fotoğrafçısısınız ve karşınıza 
muhteşem güzellikte bir kelebek çıktı. Bu kelebeğin kanat 
çırpışından, kanatlarındaki desenlere kadar her detayı en ince 
ayrıntısına kadar ölümsüzleştirebilmek elinizde. Su Young 
Kim’in özellikle dış çekimler için tasarladığı Dolli, 7’den 70’e 
herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir teknolojiye sahip. Dolli 
ile doğadaki tüm oluşumları saniye saniye gözlemleyebilme 
şansına sahipsiniz.

ABC’SİNİ DEĞİŞTİREN 
TASARIMLAR

FOTOĞRAF ÇEKMENİN 
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EL KAMERASININ ÇOK ÖTESİNDE
Günümüzde pek çok fotoğraf makinesinde kamera çekim 
özelliği de bulunuyor. Kamera çekiminde dikkat edilmesi ger-
eken en önemli detay ise çekim yaparken, elinizin titrememesi 
ve sabit durması. Andrew James Warner’ın tasarımı olan bu 
özel kamera, bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Esnek 
ekranı sayesinde, kamera kendi ekseni çevresinde 90 derece 
dönebiliyor ve elde rahatlıkla taşınabiliyor. Ne kamera kadar 
büyük ne de bir fotoğraf makinesi kadar küçük. Warner’ın 
dizayn ettiği bu kamerayı avuç içinize yerleştirip, istediğiniz 
açıyı ayarladığınızda, son derece kaliteli bir kamera çekimine 
başlayabiliyorsunuz. Çekim yaparken, elinizin titremesi ya da 
makineyi sarsma gibi problemler ortadan kalktığı için hiç yorul-
madan uzun soluklu çekim yapabiliyorsunuz. Bu makinenin en 
önemli özelliklerinden biri de solaklar tarafından da rahatlıkla 
kullanılabiliyor olması. Bluetooth bağlantısıyla fotoğrafları 
rahatlıklı Wifi üzerinden aktarabilirsiniz. 

TEK ELLE ÇEKİM ZAMANI 
Fotoğraf çekerken hep iki elimizi de kullanmak 
zorunda kalırız. Xing Dawei’nin tasarladığı OHS adlı 
fotoğraf makinesi ile bundan sonra tek elinizi kulla-
narak da çekim yapabilirsiniz. OHS ile çekim yap-
mak istediğiniz obje ya da figüre çok daha rahat 
zoom yapabiliyorsunuz. İster sağ, isterse sol elinizi 
kullanarak çekim yapabileceğiniz OHS, avuç içine 
oturacak özel bir stile sahip. Fotoğraf çeken kişi, 
makineyi ele aldığında, diğer elini kullanmadan 
objektifi ayarlayabiliyor, çekim için gerekli değerleri 
tek elle ayarlayıp, deklanşöre basabiliyor. Çok fazla 
yo ru lmadan  fo toğra f  çek im i  yapmak tan 
yanaysanız, OHS’yi denemenizde fayda var.

BU KÜP, ÇOCUKLAR İÇİN 
Bu fotoğraf makinesi özel olarak çocuklar için 
tasarlanmış. Kızınızın ya da oğlunuzun küçük 
yaşlardan itibaren hobi olarak fotoğraf çekmesini 
istiyorsanız, Jinhwa Oh’un tasarladığı küp formlu 
Moidoi’den daha güzel bir alternatif olamaz. 
Küpün dört yanında da kamera lensleri bulunuy-
or. Bu da çocukların çekim yaparken, 3 boyutlu 
imajlar yakalayabilmelerine olanak tanıyor. 
Dokunmatik ekrana sahip olan Moidoi, son 
derece pratik. Fotoğraf çekiminin yanı sıra kamera 
olarak da kullanılabiliyor. 

/GELECEĞİN TASARIMLARI

GÜNEŞ ENERJİSİYLE 
ÇALIŞIYOR
AC Gears şirketinin yeni nesil konsept ürün-
lerinden biri olan Sun and Cloud Self, güneş 
enerjisiyle çalışan, son derece özel bir dijital 
kamera. Makinenin içinde güneş paneli 
bulunuyor. Hem video hem de fotoğraf çeki-
mi yapabileceğiniz bu tasarım, aslında bir 
nevi çocukluğumuzda kullandığımız kollu 
kalem tıraşlara benziyor. LCD ekranlı ve 3 
megapiksel çözünürlüğe sahip olan Sun 
and Cloud Self, fotoğraf çekmeye farklı bir 
yorum katıyor. Kolayca taşınabilir bir ölçüye 
sahip olan makine hem normal hem makro 
hem de portre fotoğrafı çekebiliyor.
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KENDİ FOTOĞRAF MAKİNENİZİ YARATIN 
Profesyonel olarak fotoğraf çeken kişiler, makinelerini düzenli 
olarak yenilerler. Lens ya da objektif gibi önemli parçalarla 
makinelerini revize ederler. Dae jin Ahn & Chun Hyun Park’ın 
birlikte tasarladıkları Equinox, bu açıdan son derece fonksiy-
onel bir ürün. Ahn ve Park, bu ürün sayesinde fotoğraf 
tutkunlarına kendi özel fotoğraf makinelerini tasarlama şansı 
sunuyor. Son derece sade ve kompakt bir tasarıma sahip olan 
Equinox’u çok daha farklı ve işlevsel bir fotoğraf makinesine 
çevirmek istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey neye 
ihtiyacınız olduğunu belirlemek. O an nasıl bir lense, objektife 
ya da flaşa ihtiyacınız varsa, bu parçaları son derece kolay bir 
şekilde makinenize adapte edebiliyorsunuz.

FOTOĞRAFI ÇEK VE           
ANINDA BAS 
Yanika Tinaphongs’un imzasını taşıyan CMY 
adlı fotoğraf makinesi eğlenceli tasarımının 
yanı sıra kullanım kolaylığı ve baskı kabiliyeti-
yle dikkat çekiyor. CMY’i fotoğraf moduna 
getirmek için yapmanız gereken tek şey, 
makineyi nazikçe kılıfından çıkarmak. Maki-
neyi sağında bulunan minik bir ruja benzey-
en yerden çektiğinizde, çekim yapmaya 
başlayabil irsiniz. Herhangi bir detayı 
‘zoom’lamak istediğinizde ana ekranı 
ortalamanız yeterli. Makinenin üstünde sad-
ece tek bir düğme yer alıyor. Bu düğmeye 
bastığınız anda istediğiniz kareyi çekmiş 
oluyorsunuz. CMY, çocukluğumuzdaki Polar-
oid makinelerin çok daha fütüristik bir versi-
yonu. CMY’nin içinde bulunan yazıcıya 
bastığınız anda istediğiniz fotoğrafı maki-
nenin alt kısmından alabiliyorsunuz.
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Küçük sınıfın güçlü oyuncularından Opel Corsa yenilendi. Tasarımı 
ele alındığında Opel Corsa küçük sınıfta ne kadar dinamik 
olunabileceğini gösteriyor. Yeni nesliyle Corsa, Adam modelini 

andıran ızgarası, krom kaplı marka logosu, keskin ve çekik farlarıyla 
sıradanlıktan uzaklaşmayı başarıyor. Yan bölümde pek bir farklılık yer 
almasa da arka kısım tamamen yenilenmiş.
Yeni nesil Corsa, Polo’nun kalitesini, Fiesta’nın sürüş keyfini yakalamayı 
hedefliyor. İç mekana geçildiğinde 285 litrelik bagaj hacmi önceki 
nesliyle tamamen aynı. Kullanılan malzeme ve kokpit tamamen 
yenilenerek kalite algısı yükseltilmiş. Adam modelinden gelen 7 inçlik 
dokunmatik ekran orta kısımda yerini almış. IntelliLink ile uyumlu olan 
ekran, Apple ve Android akıllı telefonlarınızla bağlanabilmenize imkan 
sağlarken, uygulama indirerek menüyü zenginleştirebilirsiniz. Siri ile 
sesli komut verebileceğiniz bu sistemi maalesef ülkemizdeki dil desteği 
olmamasından dolayı kullanabilmemiz pek mümkün gözükmüyor. 
Direksiyon ve vites yeni gibi gelse de Adam ile ortaklaşa kullanılmış.

TUTUMLU MOTORLAR
Kaputun altında 1 litrelik 3 silindirli ECOTEC motor yer alıyor. Opel 
yöneticileri motor konusunda şunların altını çiziyor: “Birçoğumuz küçük 
hacim güç elde etmede yetersiz diye düşünebilir fakat, 1.4 litrelik 
üniteden hem daha yumuşak karaktere sahip, hem de daha hızlı ve 
ekonomik.” Dizel olarak ise geleneksel 1.3 CDTi motor 75 veya 95 HP 
güç üretecek. Modelin en güçlüsü 90 HP veya 115 HP güç değerlerine 
sahipken 170 Nm tork değeriyle oldukça iddialı.
Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik “Opel’in küçük sınıftaki ilk 
otomobili olan Corsa, beşinci neslinin makyajında küçük sınıf için 
benzersiz özellikler sunmaya devam ederken, kalite ve dayanıklılık 
seviyesiyle de rakipleriyle arasındaki farkı koruyor. Kaliteli ve şık bir 
kokpit, bilgi-eğlence sistemleri ile Yeni Corsa çok daha fazla heyecan 
uyandıracak.” dedi.
Tamamen yenilenen Corsa fiyatı henüz netlik kazanmazken Eylül 
ayında Avrupa’da satışına çıkarılacak.

YENİ OPEL CORSA
Opel’in küçük sınıftaki temsilcisi Corsa tamamen yenilenerek bambaşka bir 
forma kavuştu. 4. nesil Corsa gerek yeni motor ve şanzımanıyla gerekse de 
sportif hatlarıyla sınıfındaki yerini kimselere kaptırmayı düşünmüyor.

/OTOMOTİV
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Skoda’nın model yelpazesinde önemli bir yere sahip olan Fabia’nın 
yeni nesli için geri sayım başladı. Ekim ayındaki Paris Motor Show’da 
dünya tanıtımı yapılacak olan yeni nesil Fabia’nın tasarımı ve özellik-
lerine ilişkin ilk ipuçları da belirdi. Yeni çizimler, otomobilin berrak 
tasarımını ve keskin hatlarını ortaya koyuyor. Yeni Fabia, yerini ala-
cağı modelden 9 cm daha geniş ve 3 cm daha alçak tasarlanırken, iç 
mekanda da kişiselleştirme seçenekleri yer alacak şekilde çok 
yönlü bir iç mekan sunuyor. Otomotiv dünyasının podyumuna çık-

maya hazırlanan yeni Fabia’nın çizimlerinde, Skoda genlerini taşı-
yan, kendine özgü bir karaktere sahip, genç bir otomobilin 
geleceğini görmek mümkün. Skoda tasarımcıları, Yeni Fabia’yı 
şekillendirirken, markanın bir sonraki aile yüzünü simgeleyen Visi-
onC konseptinden bazı unsurları da kullandılar. Bununla birlikte 
Skoda Motorsporları Bölümü de aracın son şeklini almasında ilham 
kaynağı oldu. Bu iki farklı bileşim, Fabia’ya daha fazla dinamizm, 
duygu ve tutku kattı.

Volvo Cars’ın yeni SUV’u XC90, bu yıl içinde satışa sunuluyor. Dört 
tekerlekten çekişli, yedi koltuklu araç, sürücülere 400 HP’ye kadar 
güç sunuyor ancak bunu yaklaşık 60 g/km karbondioksit emisyo-
nu ile yapıyor. Şimdiye kadar, bu seviyede bir gücü, bu kadar temiz 
bir şekilde sunan bir SUV var olmamıştı. XC90, performans ve yakıt 
verimliliğinin olağanüstü kombinasyonunu sağlayan bir dizi Drive-E 
motor seçeneği sunuyor. Drive-E motor yelpazesinin temel ayırt 

edici özelliği, hepsinin dört silindirli motorlar olması. Yeni XC90’ın 
CO2 performansı, piyasaya çevresel yönden daha güvenilir tekno-
lojiler getirmek söz konusu olduğunda Volvo Cars’ın liderliğini 
pekiştiriyor. Avrupa Otomobil Endüstrisi Birliği (ACEA) tarafından 
izlenen verilere göre Volvo Car Group, 2012-2013 yılları arasında 
ortalama filo emisyonlarında yüzde 8.4 oranında bir azalma sağla-
yarak sektöre öncülük etti. 

VOLVO CARS, XC90 İLE LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYOR 

DİNAMİZM VE TUTKU DOLU YENİ FABIA  

Avrupa’da pazar ortalamasının üzerinde bir performans göste-
ren ve dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de atağını 
sürdüren Peugeot, 2014 yılının ilk yarısında küresel satışlarında 
yüzde 5.7 artışla 853 bin adede ulaştı. Avrupa satışları yüzde 
13.5 artış ile 522 bin adet olarak, Çin’de ise yüzde 32.4 artış ile 
185 bin adet olarak gerçekleşti ve yeni bir satış rekoru kırdı. 
Avrupa’da perakende araç satışlarında yaklaşık 1 puanlık pazar 
payı artışı ile binek otomobil alanında kârlı büyüme elde edildi. 

Ortalama 3 yaşındaki modellerden oluşan genç ve ticari perfor-
manslı ürün gamı Peugeot’nun başarısında önemli etken oldu. 
2014 yılının en önemli gelişmeleri Peugeot 308, 308 SW, Peuge-
ot 2008 ve 3008 crossover’ların başarısı ve Peugeot 108’in 
gelecek vaat eden lansmanı oldu.Yeni Peugeot Boxer’ın lansma-
nı ve Peugeot Partner, Expert ve Boxer satışlarının yüzde 7.6 
oranında güçlü artışı, markanın hafif ticari araç gamının perfor-
mansını güçlendirdi. 

AVRUPA VE ÇİN’DE SATIŞ REKORU KIRDI 

Avrupa Ralli Şampiyonu Jan Kopecky, Skoda Fabia Super 2000 
ile Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Bohemia Rallisi’nde zafere 
ulaştı. Kopecky, yarışın bitiş yeri olan Skoda Müzesi’nin önünde 
binlerce taraftarın tezahüratlarıyla karşılandı. Aynı zamanda 
Skoda RS modelinin 40. yılının kutlandığı Bohemia Rallisi’nde 
ikinci ve üçüncü sıralar da yine Fabia Super 2000 pilotlarının 
oldu. Ralli kapsamında Skoda’nın geçmiş ve güncel yarış araçları 
da yerini alırken, yeni Fabia R 5’te kullanılacak 1.6 lt turbo motor 
da zorlu koşullarda güvenlik aracı olarak ilk sınavını verdi. Kısa bir 

parkura sahip bu yarışta 2009 yılında kariyerine başlayan Fabia 
Super 2000, o tarihten bu yana markanın evinde düzenlenen 
tüm asfalt yarışlarda yenilmezliğini korudu. Avrupa Ralli Şampi-
yonu Jan Kopecky-Pavel Dresler ekibi, bu yarışta Skoda İtalya’nın 
desteğiyle yarışan Umberto Scandola-Guido d’Amore ekibinin 
önünde finiş görürken, son yarışlarda aldığı galibiyetler zincirine 
de ara vermedi. Kopecky ve Dresler, Asya Pasifik Ralli 
Şampiyonası’nın Yeni Kaledonya ve Avustralya ayaklarında da 
birincilik elde etmişti.

SKODA’DAN EVİNDE ÜÇLÜ ZAFER
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GIDALARIN İÇEĞİNİ SCİO İLE ÖĞRENİN 
Geliştirdiği moleküler tarayıcı Scio için Kickstarter’dan 2 milyon 

dolar  fon hedef ine u laşan Consumer  Phys ics ,  USB 
büyüklüğünde özel bir tasarıma imza attı. Scio, gıdaları 

taradığınızda içeriğini analiz edip, size kimyasal 
bileşenlerini, besin ve enerji değerlerini rapor-

layan bir tarayıcı olarak öne çıkıyor. Market 
ra f lar ındak i  g ıdalardan,  ku l landığ ın ız 
zeytinyağının içeriğine kadar farklı besinleri 

analiz edebilen cihazın kullanım alanı ise sad-
ece gıdalarla sınırlı değil. Scio size ilaçlarınızın 

içeriği hakkında da bilgi verebiliyor. Cihaz, bu işlemi 
akıllı telefonunuzdaki uygulamasına Bluetooth üzer-

inden bağlanarak yapıyor. Consumer Physics CEO’su 
Dror Sharon’a göre yakın gelecekte moleküler tarama 

için ayrı cihazlar taşımamıza gerek bile kalmayacak. Aynı 
işi akıllı telefonlarımız ya da giyilebilir akıllı cihazlarımızı kulla-

narak yapabileceğiz. Yakın gelecekte moleküler tarama, farklı 
cihazlara ve alanlara da uyarlanabilecek. Yemeğin ne zaman, ne 
kadarının bozulacağını öngören buzdolaplarına hazır olun. 
Arabanızın tekerleğindeki hava miktarını analiz edip, bakım ista-
syonunuza uğramanız gerektiği bilgisini verecek akıllı otoparklar, 
hayatımızı kolaylaştırmaz mıydı? Kullandığınız ilacın sahte olup 
olmadığını anlayan akıllı kutular da girecek hayatımıza…
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SAĞLIĞINIZLA İLGİLİ 
VERİLERİ ANALİZ EDİYOR 
Giyilebilir cihazlar kategorisinde önemli 
projelere imza atan markalardan biri de 
Misfit Wearables. Markanın kurucu ortağı 
Sonny Vu, 2011 yılından bu yana günlük hay-
ata uyum sağlayacak,  ş ık  ve aksesuar 
görünümlü g iy ineb i l i r  c ihaz  tasar ımına 
odaklanmış durumda. İlk etapta sporculara özel 
dizaynlara imza atan Vu, Jawbone, Nike FuleBand gibi ürünlerle öne 
çıktı. Bu ürünler sayesinde Apple’ın eski CEO’su John Sculley gibi 
yatırımcılardan da 7.6 milyon dolar yatırım aldı. Hem tasarımı hem de 
teknolojik özellikleriyle beğeni toplayan Misfit Shine adlı ürünü ilk kez 
2012 yılında piyasaya sunan Wu, bu ürünle 2013’te Red Dot ve 
A’Design tasarım ödüllerinin sahibi oldu. Peki, Misfit Shine nasıl bir 
ürün? Bu tasarımın en önemli özelliği bir aktivite ve uyku monitörüne 
sahip olması… Bozuk para büyüklüğündeki sensörü; aktivitelerinizi 
izleyip, sağlık verilerinizi topluyor. Bu ürünü deri bir kayışla kolunuza 
taktığınızda ise saat işlevi görüyor. Siyah, mavi, şampanya sarısı ve 
gri olmak üzere dört renk alternatifine sahip olan bu ürünü boynunuz-
da bir kolye gibi taşıyabil ir ,  ayakkabınıza veya kıyafetinize 
iliştirebilirsiniz. Misfit Shine, topladığı verileri Bluetooth bağlantısıyla 
iOS ve Android cihazınızdaki uygulamasına aktarıyor. Bu uygulama 
size hem geçmiş aktiviteleriniz hakkında bilgi veriyor hem de bu alan-
da ne kadar ilerleme sağladığınızı gösteriyor. Misfit Shine’ın bir diğer 
özelliği ise şarjla değil, pille çalışması. Pil ömrü 4-6 ay arasında olan 
Misfit Shine, su geçirmiyor. Bu nedenle yüzerken bile kullanılabiliyor.

iPHONE 6 NASIL BİR 
TASARIMA SAHİP OLACAK? 
iPhone 6’nın nasıl bir tasarımla piyasaya 
çıkacağına dair söylentiler tüm hızıyla devam 
ediyor. Deutsche Telekom ve Çin’den gelen 
verilere göre iPhone 6, 19 Eylül’de tanıtılacak ve 
en geç eylül sonunda da satışa sunulacak. 4 
farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen 
4.7 inç ve 32 GB’lık iPhone 6’nın 850 dolar, 64 
GB’lık versiyonun ise 1100 dolar olacağı ifade 
ediliyor. iPhone 6’nın donanımının yüzde 70’ini 
Foxconn’un üreteceğine dair veriler bulunuyor. 
Geriye kalan yüzde 30’luk kısmını ise Apple’ın 
iş ortaklarından Petagron’un gerçekleştireceği 
belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 6’nın 
ekran çözünürlüğünün 1704 x 960 piksel 
olabileceği konusunda duyumlar alınmıştı. 
Fransız Nowhereelse.fr sitesine göre iPhone 
6’ya ait olduğu iddia edilen ekran arka 
aydınlatma paneli ilk kez objektif önüne çıktı. 
Eğer Nowhereelse. f r  s i tes i  taraf ından 
paylaşılan görsel doğruysa 4.7 inç ekran boy-
utuna sahip arka ekran paneli, ekran boyutu-
nun 4.7 inç olacağını da doğrulamış oldu.

[ selin akgün ]
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Endüstriyel tasarımcılar, 
bilimkurgu filmlerinde öne çıkan 
fütüristik ürünlerin çok daha 
ötesine geçen teknolojik 
tasarımlara imza atıyor. 
Teknolojiyi tıptan hazır giyime, 
telekomünikasyondan bilişime 
kadar farklı sektörlere entegre 
eden tasarımcıların nihai hedefi 
ise gündelik yaşamı 
kolaylaştırmak…

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN

Gıdaların içeriğini analiz edip, hedef kitlesine besin 
ve enerji değerlerini raporlayan moleküler tarayı-
cılar, giyilebilir cihazlar kategorisinde şık tasarı-
mıyla öne çıkıp, sağlık verilerinizi analiz eden saat 
görünümlü tasarımlar, kulağınızın arkasına tak-
tığınız USB büyüklüğündeki bir kamera ile 8 saat 
kesintisiz çekim yapabileceğiniz özel cihazlar…  
Dünyanın önde gelen tasarımcıları, yeni nesil tek-
nolojileri hayatın her alanında karşımıza çıkaran ve 
hayatımızı kolaylaştıran sıra dışı dizaynlara imza 
atıyor. Bu ürünler hakkında bilgi sahibi olmak isti-
yorsanız, doğru yerdesiniz…

TEKNOLOJİLER
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iWATCH ÜST SEGMENTTE KONUMLANDIRILACAK 
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Apple iWatch için geri sayım başladı. 
Ekim ayında piyasaya sunulması planlanan iWatch’ın tasarım sürecinde Tag 
Heuer markasının adı geçiyor. İsviçreli lüks saat üreticisi Tag Heuer’in satış 
direktörünü işe alan Apple, iWatch’ı prestijli, ‘Swiss made’ etiketiyle piyasaya 
sunmayı planlıyor. Apple, iWatch’ı  üst segment bir marka olarak 
konumlandırmaya kararlı. McLaren F1 takımının sponsoru olan Tag Heuer 
sadece bir saat markası değil ve ürünlerini sadece ‘zengin’ ülkelerde 
pazarlamıyor. Kendi kategorisinde akıllı telefonlara da ev sahipliği yapan 
markanın, Apple ile nasıl bir sinerji içerisinde olacağı merakla bekleniyor.

LIFELOGGER İLE HAYATINIZI 
ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN 
Günlük yaşamınızı kaydedebileceğiniz özel bir 
ürüne sahip olmaya ne dersiniz? Bluetooth kulaklık 
büyüklüğündeki Lifelogger’ı, kulağınızın arkasına 
takarak, 8 saat görüntü kaydedebilme şansına 
sahipsiniz. GPS ve WiFi özell iğiyle öne çıkan 
L i f e l o g g e r ’ a  i O S  v e  A n d r o i d  c i h a z l a r d a n 
ulaşabiliyor ve kaydettiğiniz görüntüleri, kendi 
hesabınızda saklayabiliyorsunuz. Dakikada 1 kare 
5 MP fotoğraf çekimi yapabilen Lifelogger ile 720p 
çözünürlükte, saniyede 30 kare video çekimi de 
yapılabiliyor. Lifelogger’ın dikkat çeken bir diğer 
özelliği ise bilgisayara ihtiyaç duymadan canlı 
video yayını gerçekleştirebilmesi.

PROFESYONEL AKSİYON KAMERASI İLE 
NET ÇEKİM KALİTESİ 
AirDog (hava köpeği), Kickstarter’da başlatılan son derece ilginç bir 
proje… Seri üretime geçmek için 200 bin dolar sermayeye ihtiyaç 
duyan ve Kickstarter projesini başlatan AirDog ekibi, projenin 
sonlanmasına 33 gün kala, 340 bin dolardan fazla yatırım aldı. 
AirDog’un çalışma ilkesi ise son derece basit. Kolunuza ya da 
kaskınıza takacağınız AirLeash (hava tasması) ile programladığınız 
bu dört pervaneli helikopter, üzerindeki profesyonel aksiyon 
kamerası ile siz nereye giderseniz oraya gelerek yaptığınız her şeyi 
kaydediyor. Her türlü hava koşulunda çalışmak üzere tasarlanan 
AirDog’u isterseniz tam otomatik ‘beni takip et’ modunda, dilerseniz 
de tam fonksiyonel bir uzaktan kumanda yardımıyla tamamen 
manuel olarak kullanabiliyorsunuz. AirDog’u akıllı telefonunuzla da 
kumanda edebilirsiniz.

DİJİTAL STETOSKOP ZAMANI 
Doktorlukla örtüşen en önemli simgelerden biri olan stetoskop, 
1816’da Fransa’da icat edildi. O yıllardaki stetoskopların hammad-
desi ise tahtaydı. Stetoskop teknolojisi son yıllarda ciddi bir ivme 
kazansa da dijital stetoskopların çok fazla ilgi görmediği öne sürül-
üyor. Thinklabs markasının tasarladığı ‘One Dijital Stetoskop’ ise 
günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan geleneksel stetoskopların 
çok daha ötesinde bir fonksiyona sahip. Ürünün en sıra dışı özelliği 
ise her türlü kulaklıkla sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor olması… 

/BİLİŞİM
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Avea Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Akdemir, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) öncülüğünde 
kurulan IICPSD Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma viz-
yonuyla gerçekleştirdiği çalışmalarla öne çıkan Avea CEO’su 
Erkan Akdemir, İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma 
Merkezi’nin (IICPSD) Danışma Kurulu üyesi olarak seçildi.
Kalkınmanın önündeki engellere karşı, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlama, istihdam yaratma, ürün ve hizmetlere erişimi kolay-
laştırma gibi önemli rollere sahip, özel sektörle birlikte uygula-
nabilir iş birliklerinin gerçekleştirilmesini teşvik eden global bir 
merkez olan IICPSD’nin odak noktasında ise; kalkınma sorun-
larının çözümü yolundaki küresel ve yerel çabalara, özel sek-
törün yapıcı katkılarda bulunmasını sağlama hedefi yer alıyor.
Türk Hükümeti ve UNDP tarafından kurulan ve ekonomik 
kalkınmayı sağlama hedefiyle yoksul bireyleri üreticiler, çalı-
şanlar, tüketiciler ve girişimciler olarak tedarik zincirine dahil 
etme amacıyla hareket ederek rekabetçi pazarlar ve kap-
samlı işletme modellerini destekleyen IICPSD, özellikle sağlık, 
tarım, eğitim ve çevre temaları ile iklim değişikliği gibi global 
alanda kabul gören konularda kalkınma hedeflerine ağırlık 
veren Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin devreye alınmasında 
da özel sektörü teşvik ediyor.

“BU SORUMLULUKTA PAY SAHİBİ OLMAKTAN MUTLUYUM”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdemir, globalleşme 
sürecinin hız kazanmasıyla özel sektörün, ülke ekonomisinde 
daha çok söz sahibi ve daha etkin bir role sahip olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti: “Özel sektör olarak temel faali-
yetlerimiz, kapsamlı pazar uygulamalarımız ve tüm bunların 
da ötesinde devam eden kurumsal sosyal sorumluluk faa-
liyetlerimizle, istihdam sağlanmasına önemli ölçüde katkıda 
bulunurken, ürün ve servislere geniş erişimi mümkün kılarak 
sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine öncülük edi-
yoruz. Bu bağlamda, Türk hükümeti ve UNDP arasında sağla-
nan bir mutabakatla kurulan İstanbul Uluslararası Özel Sektör 
ve Kalkınma Merkezi’nin çok etkin ve önemli bir sorumlulu-
ğu var. Bu sorumlulukta pay sahibi olmaktan ve IICPSD’nin 
Danışma Kurulu’nda yer almaktan dolayı çok mutluyum.” 

AVEA CEO’SU 
AKDEMİR IICPSD 
DANIŞMA KURULU 
ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ
Avea CEO’su Erkan Akdemir, sürdürülebilir 
kalkınma vizyonuyla gerçekleştirdiği 
çalışmalarla öne çıkıyor. 
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ERKAN AKDEMİR: “BU SORUMLULUKTA 

PAY SAHİBİ OLMAKTAN VE IICPSD’NİN 

DANIŞMA KURULU’NDA YER ALMAKTAN 

DOLAYI ÇOK MUTLUYUM.”

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU 

BAŞKANI GÖKHAN ÖĞÜT, İŞ 

DÜNYASININ HIZLI BİR ŞEKİLDE 

DEĞİŞTİĞİNİ VE İŞLETMELERİN DE BU 

DEĞİŞİME AYAK UYDURMALARI 

GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Hızlı tüketim sektöründe yaptığı SIM kartlı takip pro-
jesiyle yüzde 25, lojistik sektöründe SIM kartlı araçlar 
projesiyle yüzde 20’ye varan oranlarda operasyonel 

verimlilik sağlayan Vodafone, yeni bir platform geliştirdi.  
İş Ortağım programı kapsamında oluşturulan platform 
değişen iş dünyasını yarına hazırlayarak, işletmelerin diji-
talleşen ticari ortamdan kaynaklanan ihtiyaçlarını belirle-
yecek.
Yeni teknolojilere hazırlanmak isteyen şirketler bu plat-
form kapsamında hazırlanan www.yarinahazirim.com 
sitesindeki Dijitalleşme Endeksi uygulamasını kullanarak, 
dijital alandaki ihtiyaçlarını belirleyerek, şirket verimlili-
ğini artıracak kendilerine özel çözümleri öğrenecekler. 
Vodafone’un geliştirdiği Dijitalleşme Endeksi ile her işlet-
menin profiline ve ihtiyacına göre kişiselleşen bir soru 
formuyla, dijital durum ve ihtiyaç analizi yapılıyor. Form, 
işletmeyi daha yakından tanımayı amaçlayan sorularla 
başlıyor. İşletmenin belirlenen profiline göre verimliliği-
ni artıracak çözümler ve karşılanmamış ihtiyaçlar tespit 
ediliyor. Bu aşamada sorulara verilen yanıtlara göre, yüz 
üzerinden işletmenin Dijitalleşme Endeksi hesaplanıyor. 
Dijital Endeksi düşük olan ve bunu yükseltmek isteyen 
işletmeler için, Vodafone bu durumun sebeplerini belirliyor. 
Endeksi artırmak için kullanılabilecek teknoloji çözümle-
riyle ilgili bilgi veriliyor. 

ÜCRETSİZ HİZMET
Ücretsiz olan uygulama sonunda işletmeler, ekip yönetimi, 
operasyonel yönetim, müşteri bağlılığı gibi alanlarda verim-
liliklerini artıracak çözüm önerilerine ulaşmış oluyor. Yeni 
platform hakkında bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkanı Gökhan Öğüt, iş dünyasının çok hızlı bir şekilde 
değiştiğini ve işletmelerin de bu değişime ayak uydurma-
ları, yarına hazır olmaları gerektiğini belirtti. Gökhan Öğüt, 
şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, işletmeleri bilgi 
teknolojileriyle destekleyerek dijital dönüşümlerini sağla-
yan lider marka olmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin 
can damarını oluşturan KOBİ’ler, geçmişte sadece yakın 
çevrelerindeki işletmelerle rekabet ederken, bugün diğer 
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VODAFONE, 
ŞİRKETLERİN DİJİTAL 
HARİTASINI ÇIKARACAK
Şirketler, Dijitalleşme Endeksi 
uygulamasını kullanarak, dijital alandaki 
ihtiyaçlarını belirleyerek, şirket 
verimliliğini artıracak kendilerine özel 
çözümleri öğrenecekler.
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Akıllı Otomobil Platformu, daha keyifli sürüş için Turkcell 
teknolojisini ve mobil iletişim altyapısını otomobil ile buluş-
turdu. Türkiye’de bir ilk olan bu teknoloji sayesinde araç 

içindeki akıllı platform internete bağlanarak sürüşü daha keyifli 
hale getiriyor. Platform sayesinde araç, online trafik bilgisinden, 
en yakın otopark hizmetine, navigasyondan otomatik yol yar-
dıma kadar birçok özel yeteneğe sahip oluyor.
Turkcell Akıllı Otomobil Platformu ilk olarak farklı 
segmentlere hitap eden, her biri kendi hedef 
kitlesinde güçlü ve teknolojiye açık iki marka 
olan Subaru ve Volvo’da yer aldı. Subaru 
otomobillerde platform, 1 Ağustos’tan 
itibaren Outback modelinde standart 
olarak, diğer modellerde ise opsiyo-
nel olarak sunuldu. Volvo, Turkcell Akıllı 
Otomobil Platformu’nu, donanım olarak 
satışını yaptığı Volvo Sensus Connected 
Touch sistemine 1 Ağustos’tan itibaren 
entegre etti. Bu sayede Sensus Connected 
Touch özelliği olan tüm Volvo araçlarında plat-
form kullanılabilecek.
Tüm Türkiye’de, trafik durum bilgisini kullanarak daha etkin 
navigasyon imkânı veren Turkcell Akıllı Otomobil Platformu, 
en yakındaki otopark, eczane ve akaryakıt istasyonlarını 
tespit etmeyi ve kolayca ulaşmayı, tek tuşla aramayı sağ-
lıyor. Araç arızası ya da lastik patlaması durumunda, adres 
tarif etmeden yol yardımı çağrılabiliyor.

Platform içerisinde yer alan Garanti Bankası uygulaması 
üzerinden en yakın şube ve ATM’ler belirlenebiliyor, güncel 
piyasa bilgileri alınabiliyor. Platform, haber ve eğlence ser-
visleriyle yolda geçirilen zamanı hem sürücü hem de yolcular 
açısından daha verimli hale getiriyor. Aracı ve sürücüsünü dış 
dünyayla etkileşimde tutan sistem, sürüşü daha keyifli kılar-

ken aynı zamanda araç içinde hayatı da kolaylaştırıyor. 
Turkcell Akıllı Otomobil Platformu, ilk olarak farklı 

hedef kitlelere hitap eden Subaru ve Volvo 
marka otomobillerle sunuluyor.

Zengin içerik yelpazesi ile sürücülere daha 
keyifli ve kolay bir sürüş sağlayan Akıllı 
Otomobil Platformu’nu tanıtan Turkcell 
Kurumsal Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Yiğit Kulabaş Akıllı Otomobil 

Platformu’nun mobil teknolojilerin geldiği 
son noktayı göstermesi açısından güzel 

bir örnek olduğu belirterek, “Bugün tek-
nolojinin geldiği noktada nesnelerin interneti 

kavramı hayatımızın hemen her alanına girmiş 
bulunuyor. Eskiden iletişim ağına sadece telefon ve 

bilgisayarlar bağlanırken bugün nesnelerin bile birbirleriy-
le haberleşebildiğini görüyoruz. Bunun en güzel örneği de 
otomobillerin birbirlerine bağlanması. Turkcell olarak böyle-
sine önemli bir konuda global bakış açısıyla yola çıktık. Aynı 
zamanda ülkemizin gerçeklerini ve insanımızın beklentilerini 
de işimize dâhil ederek ortaya özgün bir ürün çıkardık.” dedi.

TURKCELL’DEN BİR İLK: 
AKILLI OTOMOBİL 
PLATFORMU
Turkcell Akıllı Otomobil Platformu, 
en yakındaki otopark, eczane ve 
akaryakıt istasyonlarını tespit 
etmeyi ve kolayca ulaşmayı, tek 
tuşla aramayı sağlıyor.

TURKCELL AKILLI 
OTOMOBİL 

PLATFORMU, İLK OLARAK 
FARKLI HEDEF KİTLELERE 
HİTAP EDEN SUBARU VE 

VOLVO MARKA 
OTOMOBİLLERLE 

SUNULUYOR.
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Türkiye’nin öncü şirketlerinden Türk Telekom, 
kurumsal müşterilerine sunduğu hızlı, kaliteli ve 
güvenilir hizmetlerle, bankacılık sektörüne erişim 

altyapısı desteği sağlıyor. Türkiye’de birden fazla şube 
ile faaliyet gösteren bankaların yüzde 93’ü kurumsal 
erişim desteğini Türk Telekom’dan alıyor. Kurumlara 
Türkiye’deki en geniş, güvenilir ve gelişmiş altyapıyı 
sunan Türk Telekom, yaygın iletişim ağı ile bankacılık 
sektörüne hizmet veriyor. Özellikle güvenlik, hız ve 
kalitenin önemli yer tuttuğu bankacılık sektöründe 
birden fazla şubesi olan bankaların yüzde 93’ü Türk 
Telekom’dan kurumsal erişim desteği alıyor.

HIZ, GÜVENLİK VE YAYGIN AĞ ARAYANLARIN TERCİHİ 
TÜRK TELEKOM     
Ülke çapında 81 ilde 182 bin kilometrelik fiber optik 
ağla kurumsal müşterilerine hizmet vermeyi sür-
dürdüklerini belirten Türk Telekom Kurumsal Müşteri 
Başkanı Mehmet Ali Akarca, “Güçlü altyapımızla ban-
kalara Türkiye’nin her köşesinde ihtiyaçlarına uygun 
hız seçenekleri ile güvenli ve kaliteli hizmet sağlıyoruz. 
Tercihe bağlı olarak 10 Gbps’e kadar hız sunuyor, ağ 
güvenliğini ve kullanılabilirliği garanti altına alıyoruz. 
Bankalar, Türk Telekom’un Türkiye çapında yayılmış 
alt yapısı ve organizasyonu sayesinde bir sınırlama 
olmadan iş kapasitelerini daha büyük bir coğrafi alan 
üzerinde genişletme imkânı buluyor,” diye konuştu.

YABANCI SERMAYELİ BANKALAR DA TÜRK 
TELEKOM’U TERCİH EDİYOR
Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 45 bankadan 16’si 
tek şube ile hizmet verirken, birden çok şubesi olan 
29 bankadan 27’si Türk Telekom’un Kurumsal Erişim 
Hizmetleri’nden yararlanıyor. Türk Telekom’un hiz-
met ağı toplamda bankaların yüzde 93’üne destek 
sağlarken, ülkemizde birden fazla şube ile faaliyet 
gösteren yabancı sermayeli bankaların ise tamamı 
Türk Telekom’u tercih ediyor. Ülkemizde birden fazla 
şubesi bulunan yabancı sermayeli 12 bankanın tümü 
iletişim altyapısında Türk Telekom Kurumsal Erişim 
Hizmetleri’ni kullanıyor.

BANKALARIN TERCİHİ 
TÜRK TELEKOM
Güvenlik, hız ve kalitenin önemli yer 
tuttuğu bankacılık sektöründe birden 
fazla şubesi olan bankaların yüzde 93’ü 
Türk Telekom’dan kurumsal erişim 
desteği alıyor.

TÜRK TELEKOM KURUMSAL MÜŞTERİ 

BAŞKANI MEHMET ALİ AKARCA, 

“BANKALARA TÜRKİYE’NİN HER 

KÖŞESİNDE İHTİYAÇLARINA UYGUN HIZ 

SEÇENEKLERİ İLE GÜVENLİ VE KALİTELİ 

HİZMET SAĞLIYORUZ.”



eyyüp ceylan

Resimde 
gördüğünüz 

ünlümüz

Görüngü bilimi

Bir görüş için 
mücadele etme 

durumu

Şerit perde

Siyasi gizli bir 
örgüte katılan 

kimse

Yıkanırken 
kullanılan örgü

Yasaklamak 

Konuk (esk.)

Bir nota

Geliştirme 
(esk.)

bulmaca»
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Saflaştırılmış 

Gelecek

Bayrağı 
taşıyan kişi 

Bir bağlayıcı

Hastalık karşıtı

Uzak yer

Rütbesiz asker

Matriarkal

Daire biçiminde 
ilkel bir icat

Müzikte durak

Bir soru eki

İhtiyar kimse

Nakıs 

Mesafe

Bir iskambil kâğıdı 

Dua sonrası 
temenni

Çalma 

Beyaz

Mal üretme

Bir ekin biçme 
aracı

Güçsüz, 
dermansız (mcz.)

Başarmış, 
kazanmış

Kanın pıhtı 
problemi

İş için harcanan 
çalışma

Adıyaman iline 
bağlı bir ilçemiz

Mavi (esk.)

Alay (argo)

Kendiliğinden 
çıkan tahıl

Kırılma, gücenme

Orgeneralin Deniz 
Kuvvetleri’ndeki 

karşılığı 

İkinci derecede 
olan, ikincil

İhtiyaca 
yetmeyecek 

kadar az

Manganezin 
simgesi

Üçlü (mzk.)

Uluslararası birim 
sistemi

Bezginlik anlatan 
bir söz

Genelde 
bulmacalarda 
çıkan tanrıça 

Meyvelerin 
kurutulmuşu

Evlilik akidi 

Bir nota

Temiz

Nakit (ekonomi)

Bir yola giren 

Sayı işaretleri

Taş veya 
mermerden 
oyma mezar

Uyanık kimse 
(mcz.)

Stronsiyumun 
simgesi

Basit makinelerin 
kullanıldığı bir 

sistem


