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TEKNOLOJİYİ ‘GİYİNME’ 
DÖNEMİ
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GİYİLEBİLİR 
TEKNOLOJİLER HAYATIMIZDA DAHA ÇOK 
YER KAPLAYACAK ÇÜNKÜ BİLİŞİM 
ŞİRKETLERİ SAĞLIK SORUNLARINI HABER 
VEREN GİYSİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR. 

Son yıllarda hayatımıza giren bir kavram: Giyilebilir 
teknolojiler… Bu alandaki yatırımlarını hızlandıran 
bilişim şirketleri yeni yeni ürünlerle tüketicilerin 
karşısına çıkıyor. Saatler, gözlüklerle yaygınlaşan 
giyilebilir teknolojilerin ileriki yıllarda hayatımızda 
daha çok yer edineceği yapılan araştırmalarla da 
ortaya çıkıyor. Örneğin denetim ve danışmanlık şirketi 
EY’nin 12’ncisini yayınladığı Telekomünikasyon 
Raporu’na göre giyilebilir cihaz kullanıcılarının sayısı 
önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 8 kat artacak. Bu da 
2013’te 22 milyona ulaşan ve farklı fonksiyonları olan 
giyilebilir cihaz kullanıcı sayısının, 2018 yılında 177 
milyona yükseleceği anlamına geliyor.
Raporun öngördüğü oranlar abartılı değil çünkü 
firmalar bu teknolojiyi daha çok sağlık alanı için 
geliştirmeyi hedefliyor. Örneğin; göğüs kanserini 
haber veren iç giysiler, epilepsi nöbetini haber 
veren tişörtler geliştiriliyor. Bu da sağlık sorunu 
yaşayan insanların bu teknolojileri giderek daha çok 
kullanmaya başlayacağını gösteriyor. 
Bağlantı Noktası’nın bu ayki kapak konusunda 
giyilebilir teknolojilerin geldiği aşamalar detayları ile 
anlatılıyor. Henüz çok yeni olan konuya ilişkin merakı 
olan okuyucularımız kapak haberimizde birçok yeni 
bilgiyi bulabilecek. 
Kapak haberimiz dışında; İstanbul-Ankara arası 
Yüksek Hızlı Tren seferleri ile ilgili son gelişmeler, 
İstanbul’da düzenlenen uluslararası IGF Forumu, 
motosiklet tutkunları için ‘geleceğin motosiklet 
tasarımları’ gibi ulaştırma ve iletişim konusunda 
yaşanan en yeni gelişmeler de sayfalarımızda 
okuyucularını bekliyor.  
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile 
hoşçakalın… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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GİYİLEBİLİR  TEKNOLOJİLER 
HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRACAK
Telekomünikasyon Raporu’na göre giyilebilir 
cihaz kullanıcılarının sayısı önümüzdeki 5 yılda 
yaklaşık 8 kat artacak. Bu da 2013’te 22 
milyona ulaşan giyilebilir cihaz kullanıcı 
sayısının, 2018 yılında 177 milyona 
yükseleceği anlamına geliyor.

İNTERNETİN KALBİ 
İSTANBUL’DA ATTI

İFG, internetin sunduğu 
imkânların artırılması ve siber 

güvenlik, gözetim ve ağ 
tarafsızlığı gibi ortaya çıkan 

risk ve sorunların üstesinden 
gelmenin yolları konusunda 

ortak bir anlayış geliştirmek’ 
amacıyla İstanbul’da 

düzenlendi.

haber

24
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26
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28
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30

YABAN HAYATINA GPS’Lİ TAKİP
Orman ve Su İşleri Bakanlığı nesli tehlike altında olan hayvanlara 
gps-gsm vericili tasma taktı.

YHT İLE MARMARA’DA DEĞİŞİM BAŞLADI
Ankara- İstanbul YHT hattında günde yaklaşık 6 bin kişi seyahat 
ediyor. Ara istasyonlarda iniş-binişler hesaplanınca yüzde 90 
doluluk oranıyla seferler gerçekleşiyor.

/İÇİNDEKİLER

TTNET, TÜRK TELEKOM ARENA’YI WİFİ İLE DONATTI
2014-2015 sezonunda başlayacak ve 2019-2020 futbol sezonu 
bitimine kadar sürecek işbirliği ile “GS TTNET WiFi” kablosuz internet 
hizmeti, Türk Telekom Arena Stadyumu’nda oynanacak tüm 
karşılaşmalarda aktif olacak.

TEKNOLOJİYE UYKUDAN DAHA ÇOK ZAMAN AYRILIYOR
Ofcom adlı kuruluşun araştırmasına göre İngiltere’de insanlar 
teknolojiye uykudan daha fazla zaman ayırıyor. Araştırma verileri 
yetişkinlerin günde ortalama 8 saat 41 dakika medya araçlarıyla 
ilgilenirken, 8 saat 20 dakika uyuduğunu gösterdi.
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ünlülerle iletişim sağlık
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GEREKLİ 
TEDBİRLERİ 

ALMADAN BAŞKA 
ÜLKELERE 
GİTMEYİN

Yurt dışına seyahate 
çıkan birçok yolcu, eğer 

tedbir almazsa, başta 
yeme ve içme yoluyla 

olmak üzere sivrisinek, 
böcek ısırıkları ve hatta 

cinsel yollarla 
bulaşabilecek sayısız 

hastalıklara maruz 
kalıyor.

YENİ NESİL MOTOSİKLET: 
SADECE AYAĞINIZI YERDEN KESMİYOR
Motosiklet tutkunlarının adrenalin, hız ve özgürlük merakını uç 
boyutlara taşıyacak olan fütüristik motosiklet modellerine göz 
atmanın tam zamanı…

32

İLETİŞİM REKLAMLARININ GÖZDESİ: KOMEDYENLER
Yediden yetmişe herkesin tanıdığı Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan 
Gökbakar ve BKM oyuncuları rol alacakları reklam filmlerini tercih 
ederken, seçimlerini genellikle iletişim devlerinden yana kullanıyor.

BAYRAM TATİLCİLERİ GEÇEN YILA GÖRE İKİ KAT ARTTI 
Verilere göre bu yıl yaşanan yoğunluk, geçen yıl Ramazan Bayramı 
dönemine göre yüzde 56 arttı.

ORTA DÜNYA VE SARMAŞIKLARI 
Ankara’da yaşayan birisi için dünyanın merkezi Ankara’dır. Şaka 
yaptığımı zannetmeyin, dönemsel merkez kaymalarına da kulak 
asmayın, dünyanın merkezi sahiden Ankara’dır…

40

DÜNYA PRÖMİYERİ: YENİ VOLVO XC90
Ağustos sonunda dünya lansmanı gerçekleştirilen Yeni Volvo 
XC90, ölçeklenebilir ürün mimarisi (SPA) modüler şasi 
teknolojisi ile üretilen kendi sınıfındaki ilk otomobil. 

44



ANONYMOUS’UN TWİTTER HESABI 
DONDURULDU
Twitter, ABD’deki Ferguson protestoları sırasında siyahi 
bir genci vurduğu öne sürülen polis memurunun ismini 
açıklayan “Anonymous”un hesabını askıya aldı. NEW 
YORK - Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden 
biri olan Twitter, ABD’deki Ferguson protestolarına neden 
olan,  s iyahi  b i r  genci  vurduğu öne sürülen pol is 
memurunun adını duyurması üzerine ‘’Anonymous’’’un 
hesabını durdurdu.

18 YAŞINDAKİ GENÇ, GOOGLE’I 
ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Google tarafından her yıl düzenlendiği bilinen Google 
Code Jam yarışmasına i lk kez katı lan 18 yaşındaki 
Gennady Korotkevich, Google LAX’da gerçekleştirilen ve 
4 saat süren yarışmada, 25 rakibini saf dışı bırakarak 
birinci olmayı başardı. 20.000’den fazla kişinin yarıştığı 
yarışmada büyük ses getiren korotkevich hem ilk kez 
katıldığı yarışmada birinci olmasıyla, hem de yarışma 
süresince verilen problemi çözerek en yüksek puanı 
almasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İPHONE 5S VE İPHONE 6’LAR YAN YANA
iPhone 6 ’n ın tanı t ı lmasına günler  kalmışken yeni 
görüntüler gelmeye devam ediyor. Apple’ın iPhone 6 
lansmanını hemen IFA sonrası yapması beklenirken 
iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya 
çıktı. Birçok kişi iPhone 6’nın böyle görüneceğinden 
neredeyse emin ama bu görüntüler halen 3D yazıcılar ile 
yapılmış birer taklitten ibaret değil. Gelen bilgilere göre 
iPhone 6 4,7 ve 5,5 inç boyutunda olmak üzere 2 farklı 
model ile gelecek. Büyük olan telefona iPhone Air isminin 
verilmesi ise neredeyse kesinleşmiş bir durum.

UCUZ AKILLI TELEFON YARIŞINA 
MOZİLLA DA GİRDİ
İnternet tarayıcısı Firefox’un üreticisi Mozilla da ucuz 
akı l l ı  telefon yarışına katı ldı.  Ürett iği ucuz cep 
telefonlarını Hindistan’da satışa çıkaran Mozilla, 
işletim sistemi olarak da yine Firefox yazıl ımını 
kullanıyor. Yaklaşık 33 dolardan satışa çıkan telefon 
şu an için sadece Hindistan’ın en büyük sanal 
mağazalarından birisi olan Snapdeal’da satılıyor. 
Intex Cloud FX adlı telefon Asya ülkelerinde satışa 
çıkan ve Firefox yazılımını kullanan ilk ucuz cep 
telefonu olma özelliğine sahip.

POKEMON YENİDEN HAYATIMIZA GİRİYOR
Doksanlı yılların popüler çizgi filmi Pokemon, sanal bir kart oyunu 
olarak iPad’lerde yer almaya hazırlanıyor. Sevilen çizgi film 
Pokemon’dan ilham alınarak yaratılan kart oyunu, kısa bir süre 
sonra sanal olarak oynanabilecek. Konu hakkında çıkan 
söylentilerin ardından Nintendo, çıkan haberleri doğruladı ve 
Pokemon hayranlarına oyunun yakın bir zaman içerisinde iPad 
kullanıcıları tarafından oynanabileceğinin müjdesini verdi.

/HABER TURU
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15 SANİYEDE PASAPORT KONTROLÜ
Atatürk Havalimanı’nda ay sonuna kadar başlatılması 
planlanan, “biyometrik geçiş” olarak da adlandırılan 
e-gate uygulaması için geçiş bankoları yerleştirildi. Yurt 
d ı ş ı  ç ı k ı ş l a r d a  h ı z  v e  i n s a n  g ü c ü n d e n  t a s a r r u f 
sağlayacak, e-gate uygulaması iç in i lk  aşamada 
havalimanındaki geliş ve gidiş katlarına ikişer biyometrik 
geç iş  kab in i  konu ldu .  Pasapor t  po l i s in in  görev 
almayacağı kaydedilen uygulamada kabin sayısının 3 ay 
sonra geliş ve gidişlerde altıya, 2015 sonuna kadar ise 
yirmi dörde çıkarılması planlanıyor.

ONLİNE MİRASIN YOLU AÇILDI
ABD’nin Delaware eyalet i ,  a i le ler in  hayat ın ı  kaybeden 
yakınlarına ait olan sosyal medya hesaplarını miras yoluyla 
üzerlerine almalarına imkân sağlayan bir yasa çıkarttı. Aile 
bireylerinden biri öldüğü zaman onlara ait olan sosyal medya 
hesaplarına ne olacağı uzun zamandır tartışılan bir konuydu. 
De laware eya le t inde yürür lüğe g i ren yen i  yasanın  bu 
tartışmalara son vermesi bekleniyor. Delaware’de çıkarılan bir 
yasaya göre, aileler ölen yakınlarına ait olan sosyal medya 
hesaplarını miras yoluyla üzerlerine alabilecekler.

eylül 2014 /11
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GOOGLE BBC’NİN 12 HABERİNİ 
YAYINDAN KALDIRDI
AB’nin tartışmalı ‘unutulma hakkı’ yasalarının Mayıs’ta yürürlüğe 
girmesini takiben, geçen üç ay zarfında, Google BBC’nin yaptığı 12 
haberi arama sonuçlarından kaldırdı. Haberler arasında 
kaybolmuş bir köpek üzerinde yaşanan anlaşmazlık ve 13 yıl önce 
Kuzey İrlanda’da bomba yapımı üzerine görülen bir dava da var.



DÜNYANIN İLK AKILLI TELEFONU 
20 YAŞINDA
IBM Simon Personal Communicator adındaki cihazın ilk 
olarak satıldığı tarih ise 16 Ağustos 1994. IBM Simon 
piyasada olduğu yıllarda tabi ki akıllı telefon olarak 
adlandırılmamıştı. Ancak hem cihazın dış görünümü 
hem de özellikleri IBM Simon’ın dünyanın ilk akıllı telefonu 
olduğunu gösteriyor. IBM o günlerde yaklaşık 50 bin adet 
cihaz satmayı başarmıştı. Bu noktada cihazın Amerika’da 
yalnızca 15 eyalette kullanılabildiğini de hatırlatmakta 
yarar var.

MYMAİL İLE TÜM ADRESLER TEK 
UYGULAMADA TOPLANIYOR
Rusya’nın en büyük internet şirketi Mail.Ru Grubu’nun 
e-posta, oyun ve online sohbet platformu My.com’un özel 
e-posta uygulaması myMail, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de zirveye oturdu. Birden fazla e-posta 
hesabını yönetmeye olanak sağlayan myMail, Türkiye’nin 
ve  dünyan ın  en  çok  ind i r i l en  a l te rna t i f  e -pos ta 
uygulaması oldu. Ru Grubu’nun e-posta, oyun ve online 
sohbet platformu My.com’un özel e-posta uygulaması 
myMail, IOS ve Android işletim sistemleri üzerinden 
kullanılabiliyor. 

600 MİLYON KİŞİ WHATSAPP KULLANIYOR
Dünyanın en popüler uygulaması WhatsApp, aylık 600 milyon 
aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bu yılın nisan ayında yarım milyar 
aktif kullanıcıya ulaşan ve bugün bu sayıyı 600 milyona yükselten 
WhatsApp’in en büyük takipçisi, çoğu Uzak Doğulu 438 milyon 
kullanıcısıyla WeChat. 

PLAYSTATION NETWORK SALDIRIYA UĞRADI
Sony’nin çevrimiçi eğlence ağı PlayStation Network, uğradığı bir 
siber saldırı sebebiyle çöktü. Sony, saldırganların hiçbir bilgiye 
ulaşamadıklarını, ağı çökertmek için de aşırı trafik gönderme 
yöntemini kullandıklarını açıkladı.

/HABER TURU
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ÜCRETSİZ ANDROİD UYGULAMALARI 
TEHLİKE SAÇIYOR
Ücretsiz Android uygulamalarını indir irken iki  kez 
düşünün. Güvenlik Android kullanıcıları için her zaman 
büyük b i r  endişe kaynağı  o ldu.  C ihaz ın ıza v i rüs 
bulaşmaması için sadece yeni uygulama indirirken veya 
web’de gezinirken dikkatli olmak yeterli değil. FireEye 
Mobil Güvenlik Ekibi tarafından gerçekleştirilen analize 
göre, Google Play mağazasından 1000 en popüler 
ücretsiz Android uygulamasının yüzde 68’i saldırılara 
karşı korumasız.

TWİTTER’DA 140 KARAKTER ENGELİNİ 
AŞABİLİRSİNİZ
Bir Silikon Vadisi girişimcisi olan Marc, Twitter’da twit atmanın 
daha özgürce olması gerektiğini düşünmüş ve bir Twitter 
eklentisi olan Tweetstorm’u yaratmış. Tweetstorm uzunca 
yazdığınız bir paragrafı, 140 karakterlik parçalara bölüp onları 
numaralandıran ve hızlıca tweetleyen bir sistem.

/HABER TURU

WİNDOWS 9 İÇİN GERİYE 
SAYIM BAŞLADI
Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 9’u tanıtmak 
için hazırlıklarını sürdürüyor. Microsoft, 30 Eylül’de 
Windows 8’in halefi olacak olan işletim sistemi 
Windows 9’u tanıtacak. Daha önce de olduğu gibi bu 
i ş le t im s i s temi  tam sürüm o larak  p i yasaya 
sürmeyecek. Şirket yeni işletim sistemini ilk önce beta 
sürümü olarak kullanıcılara sunacak.

İPHONE YÜZÜNDEN YAKAYI ELE VERDİ
Oda arkadaşını öldüren ABD’li adam, cesedi nereye 
saklayacağını iPhone’un kişisel asistanı Siri’ye sorunca 
yakayı ele verdi. Apple’ın İOS işletim sistemli cihazları için 
tasarladığı kişisel akıllı asistan Siri’den öldürdüğü oda 
arkadaşının cesedini nereye saklayacağı konusunda 
yardım isteyen Pedro Bravo, polisten kaçamadı.

eylül 2014 /13



 GİYİLEBİLİR 
 TEKNOLOJİLER 
           HAYATIMIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK

Giyilebilir teknolojiler konusu aslında çok yeni bir konu 
değil. Fakat tüketiciler, bu kategoriye yönelik ürünlerle 
yeni yeni tanışmaya başlıyor. Denetim ve danışmanlık 
şirketi EY’nin 12’ncisini yayınladığı Telekomünikasyon 

Raporu’na göre giyilebilir cihaz kullanıcılarının sayısı 
önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 8 kat artacak. Bu da 2013’te 
22 milyona ulaşan ve farklı fonksiyonları olan giyilebilir cihaz 
kullanıcı sayısının, 2018 yılında 177 milyona yükseleceği 
anlamına geliyor. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta 
ise gelecekte sağlık ve fitness aktiviteleri için kullanılan 
değişik özelliklere sahip ürünlerin, şu anda sadece akıllı saat 
ve gözlüklerin ön planda olduğu giyilebilir cihaz pazarının 
büyümesinde lokomotif bir etki yaratacağı... EY’nin 
Telekomünikasyon Raporu, uzun vadede farklı fonksiyonların 

tek bir ürünler toplanacağı öngörüsüyle öne çıkıyor. 
Piyasanın önde gelen üreticilerinin ürün portföylerini yeniden 
değerlendirecekleri, mevcut akıllı telefon, tablet ve giyilebilir 
cihazların fiyat ve fonksiyonellik açısından bir dönüşüm 
yaşayacağı ifade ediliyor. Samsung, Sony, Apple, HTC gibi 
tüketici elektroniği devlerinin bu alanda oldukça iddialı ürünlerle 
pazardan pay almaya çalışması, bu dönüşüme örnek olarak 
gösterilebilir. Yakın gelecekte spor ve moda markalarıyla 
giyilebilir teknolojiye yönelik yeni işbirlikleri kurulması gibi 
inovatif projeler de gündeme gelmeye başlayacak. Apple, 
Google, Nike gibi markaların ürünleri gelecekte ne gibi ileri 
teknoloji ve tasarım ürünlerini hayatımıza sokacağımızın en 
önemli göstergesi… Bu bakış açısından yola çıkarak giyilebilir 
teknolojiye yönelik en inovatif örnekleri araştırdık.

/KAPAK/KAPAK [ selin akgün ]
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Bağımsız araştırma şirketi Canalys’in raporuna göre 2013’te 
dünya çapında toplam 1.6 milyon akıllı saat/bileklik sevki-
yatı yapıldı. Giyilebilir bileklik teknolojisinin temel (basic) ve 
akıllı (smart) olmak üzere iki kategoride incelendiği rapor-
da Samsung, akıllı bileklikler segmentinde 2013’ün ikinci 
yarısında pazarın lideri oldu. Akıllı bileklikler kategorisin-
de Samsung, dünya çapındaki bütün sevkiyatların yüzde 

54’ünü tek başına gerçekleştirdi. Bunu sırasıyla yüzde 19’luk 
pazar payıyla Sony ve yüzde 16 ile Pebble izliyor. Credit 
Suisse’in giyilebilir teknolojilere yönelik araştırması ise bu 
pazarın 3 ile 5 milyar dolar arasında bir hacme sahip oldu-
ğunu yansıtıyor. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte hedef kitlenin 
ilgisini çekecek ürünler artarsa, giyilebilir teknolojiler sektö-
rünün 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. 

AKILLI BİLEKLİKLERİN LİDERİ SAMSUNG OLDU
Moda, tasarım ve stil dünyasının global online servisi WGSN Group’a göre 
2014 Sonbahar-2015 Kış döneminde öne çıkacak en önemli 3 makro 
trendden biri ‘industrial evolution’ (endüstriyel dönüşüm) olacak. Bu trend 
21. yüzyıl endüstriyel devrimine hatta evrimine atıfta bulunuyor. Bu makro 
trend, teknolojiyle tüketicinin birlikteliği, teknolojinin endüstriyle birlikte 
nasıl değiştiği, teknolojinin de tüketiciyle nasıl bağ kurabildiği analiz ediyor. 
Buna verilebilecek en başarılı örneklerden biri de Nike. Nike’ın bileklikle-
ri nabzınızı ölçüyor, yaktığınız kaloriyi söylüyor, ne kadar koştuğunuzu 
hesaplıyor. Ya da telefonunuza indirdiğiniz aplikasyon aracılığıyla saatte 
kaç kilometre koştuğunuz ya da kaçıncı turunuzda olduğunuza dair veriler 
alıyorsunuz. Teknoloji şu an tüketiciyle bambaşka bir bağ kurmuş durum-
da. Bu doğal olarak satışları da etkiliyor. Bu teknolojiyi ayakkabının içinde 
de kullanabileceğiniz özel bir aparat var. Bu ayakkabıları satın aldığınızda 
bu teknolojinin bir üst seviyesine çıkmış oluyorsunuz. Tüketici deneyimleri 
açısından vücuda bağlı, protez makine modifikasyonlarına yönelik talep 
hızla artıyor. İnsan bacağı görünümlü protez tasarımlarla, artık engelli 
bireylerin ayakkabı giyip giyemeyecekleri gibi sorunlar da ortadan kalka-
cak. Londra 2012 Olimpiyatları öncesinde engelli atletler için protez içerikli 
farklı bir model geliştiren Nike’ın 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları öncesin-
de ne gibi yeni modellere imza atacağı ise heyecanla bekleniyor. Teknoloji, 
tüm tüketim alanlarına doğru giriyor. Böylece tüketiciler de teknolojiyle 
daha fazla haşır neşir olmaya başlıyor. 

TEKNOLOJİ TÜKETİCİYLE BAĞ KURMAYA BAŞLAYACAK

GÜNEŞ YANIKLARINA SON 
Bir diğer yenilikçi adım ise Netatmo şirketinin ürettiği June 
adlı bileklik. Bu bileklik, şık tasarımının yanı sıra güneş ışı-
ğının derecesini algılayarak, cildinizi korumanız ve bilinçli 
bir bronzlaşma için size rehberlik sağlıyor. Şu anda bir iOS 
uygulaması aracılığıyla çalışan bileklik, güneş yanıklarını ve 
cildin zarar görmesini engelliyor.

16 / www.baglantinoktasi.com.tr eylül 2014 /17

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERİN GELECEĞİ
Credit Suisse’in giyilebilir teknolojilere yönelik raporu, önümüzde-
ki 5 yıllık süreçte 50 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenen bu 
pazarda, itici rolü akıllı telefonların oynayacağını gösteriyor. Farklı 
giyilebilir cihazlar ile iletişim kuracak olan akıllı telefonlar, ortak bir 
bağlantı noktası olarak görev alacak. Raporda öne çıkan diğer 
önemli konu başlıkları ise şöyle…
• Bugüne kadar giyilebilir teknolojileri destekleyen 256 milyon 

mobil işletim sisteminin kurulumu gerçekleşti.
• Bugün piyasada sadece 9 akıllı saat modeli var ve toplam 56 

milyar dolarlık saat pazarında iWatch tek başına yıllık 10 milyar 
dolarlık bir hacme ulaşma potansiyeline sahip.

• Spor ürünleri ile tanınmış Nike gibi firmalar ürünlerinde sağlık ve 
performans ölçümü gibi özellikleri kullanmak konusunda 
önemli adımlar atıyorlar. Toplam sağlık ve spor pazarı 2 ile 3 
milyar dolar arası bir hacme sahip.

• Giyilebilir ürünlerin önündeki en büyük engellerin başında 
cihazların şarj süreleri geliyor. Fakat 2020 yılına gelindiğinde 
taşınabilir cihazların bataryalarının 2.2 kat daha güçlü hale gel-
mesi bekleniyor.

/KAPAK/KAPAK



Google Glass’ın Amerika’da genel kullanıcı kitlesinin de satın 
almasına olanak sağlayan Explorer programının ardından Google, 
ürün için geliştirilen üç yeni uygulamayla entegrasyonunu duyur-
du. Buna göre kullanıcılar Google Glass’la üç popüler seyahat 
uygulamasını yani TripIT, Foursquare ve Open Table’ı kullana-
bilecekler. Google Glass’ın seyahatlerde kullanıcılara yardımcı 
olabileceği fikri ilk piyasaya sunulduğundan beri gündemde. 
Hâlihazırda Field Trip ve World Lens uygulamalarıyla gezgin-
leri hedefleyen Google’ın son entegrasyonları bu alandaki 
iddiasını güçlendiriyor. Glassware’den indirilen TripIt’i kullan-
mak için hesabınızı Glass’la bağlantılamanız yeterli. Ardından 
Glass, buradaki seyahat bilgilerinizi ve detayları otomatik 
olarak zaman akışınıza getiriyor. Foursquare entegrasyonu 
ise Glass kullanarak sesli komutla check in olmanızı sağ-
lıyor. Foursquare uygulaması aynı zamanda yakınınız-
daki mekânları aramanızı kolaylaştırıyor. Son uygulama 
OpenTable ise  Glass kullanarak yakınınızdaki restoranları 
arayıp, rezervasyon yaptırmanızı kolaylaştırıyor.

Avustralya menşeli girişim şirketi WE:EX’in tasarladı-
ğı Alert Shirt, hedef kitlesine sporcuların fiziki olarak 
hissettiklerini birebir deneyimleme imkanı sunuyor. 
Avustralya’da futbol maçlarının yayıncısı Foxtel için geliş-
tirilen Alert Shirt ile taraftarlar, sporcunun heyecanını ya 
da sinirini aynı anda ekran başında hissedebilecek. Yapılan 
işlem teoride basit görünse de kolay değil. Sporcunun 
tişörtüne yerleştirilen sensörler aracılığıyla edinilen bilgi 
ekran başındaki taraftarın giyilebilir teknolojisine akta-

rılacak. Sporcunun sensörlerinden gelen bilgiler, akıllı 
telefon aracılığıyla Bluetooth üzerinden taraftarın tişör-
tüne iletilecek. Aynı anda tişörte gelen bilgiler fiziki hislere 
dönüştürülerek taraftara aktarılacak. Böylece taraftar, 
şut öncesi sporcunun nasıl bir heyecana sahip olduğu-
nu sıcağı sıcağına analiz edebilecek. Foxtel’in pazarlama 
kampanyası için yapılan giyilebilir teknolojinin şu an için 
satışı bulunmuyor sadece Avustralya Futbol Ligi’nin üye-
leri alabiliyor. 

GOOGLE GLASS’TAN ÜÇ POPÜLER 
SEYAHAT UYGULAMASI 

ALERT SHIRT, SPORCUNUN HİSSİNİ TARAFTARA YAŞATIYOR
Google, mobil işletim sistemini giyilebilir cihazlara uyarlamasını sağlayacak Android Wear proje-
sini de resmen duyurdu. Şirketin Android ve Google Developers olmak üzere üç farklı kanalında 
paylaştığı bilgilere göre Google işe akıllı saatlerle başlayacak. Yazılım geliştiricilerin Android Wear 
projesinin gelişimine katkıda bulunmasını bekleyen Google, Developers Preview’i de bu payla-
şımlarında sunuyor. Google’ın yeni projesi için Asus, HTC, Motorola ve Samsung gibi 
tüketici elektroniği üreticileri işbirliği yaptığı ifade ediliyor. Intel, Broadcom, 
Mediatek ve Qualcomm gibi çip üreticileri de Google’ın diğer iş 
ortakları arasında yer alıyor. Fossil Groups ise moda mar-
kası olarak projeyi destekliyor. Google, bu ortak-
ları aracılığıyla Andorid Wear ürünlerini 
bu yılın sonuna doğru piyasa-
ya sürecek.

ANDROID WEAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 
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Google Glass ile giyilebilir teknolojiler konusundaki en ciddi 
çalışmasına imza atan Google, yeni bir giyilebilir teknoloji 
ürünüyle kullanıcıların karşısına çıkmayı planlıyor. Şirketin 
üzerinde çalıştığı yeni giyilebilir teknoloji ürünü ise konuşan 
ayakkabı… ABD’de düzenlenen The South By Southwest 
(SXSW) etkinliğinde prototip olarak ilk kez kullanıcılara 
tanıtılan konuşan ayakkabı, Google Art, Copy&Code takımı 
tarafından geliştirildi. Cihaz ayakkabıların üzerine geçiri-
lerek kullanılıyor. Yani kullanıcılar istedikleri ayakkabıları 
giyerek, konuşan ayakkabıyı kullanabiliyor. Kablosuz ola-
rak bilgisayar ve akıllı telefonlarla iletişime geçen konuşan 

ayakkabı, kullanıcıların hareketlerini analiz edip geri bildi-
rimlerde bulunuyor. Örneğin, geç kalkan kullanıcılar gerekli 
olan hareket seviyesini yakalayabilmesi için konuşan ayak-
kabı tarafından uyarlıyor ve koşması söyleniyor. Konuşan 
ayakkabı ekibinin başında bulunan Aman Govil, konuşan 
ayakkabının henüz ürün olmadığını ve sadece test etmek 
istediklerini ifade ediyor. Aman Govil, Google Glass’tan 
sonraki giyilebilir teknoloji ürününün konuşan ayakkabı 
olabileceğini dile getiriyor. Google, geliştirdiği akıllı gözlük 
Google Glass’tan sonra konuşan ayakkabıyla oldukça dik-
kat çekeceğe benziyor. 

SIRADA KONUŞAN AYAKKABI VAR  
Akıllı gözlük ve saatlerin ardından şimdi sırada akıllı 
yüzükler var. Bluetooth yüzük olarak öne çıkan Fin, cihaz-
ların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlıyor. Parmakların 
herhangi bir tuş görevinde kullanılmasını sağlayan Fin, 
parmak hareketini takip ederek her yapılan hareketi bir 
komut olarak akıllı telefona, televizyona veya başka bir 
cihaza gönderiyor. Fin böylece basit bir hareketle televiz-
yon kumandasına gerek kalmadan kanal değiştirmenin 
de aralarında bulunduğu çeşitli özelliklerin kullanılmasını 
sağlıyor. Bu konuda öne çıkan bir diğer ürün ise The Nod. 
Bu akıllı yüzük ile metin yazabilir, tablet üzerinde inter-

nette gezinebilir, çağrı cevaplayabilir hatta tablet üzerin-
de oyun oynayabilirsiniz. Yüzüğü deklanşör olarak ya da 
akıllı televizyonunuzun kumandası olarak kullanma şan-
sınız da bulunuyor. The Nod ile diğer cihazlara bağlanarak 
evinizin ışıklarını açabilir ya da evinizin sıcaklık derecesini 
ayarlayabilirsiniz. Siyah plastik ve su geçirmez bir gövde 
içinde muhafaza edilen pil, bir gün boyunca dayanabiliyor. 
The Nod kolaylıkla kutusu üzerinden şarj edilebiliyor. 
Ne yazık ki kutusunu sürekli yanınızda bulundurmanız 
gerekiyor. Çünkü yüzük sadece bu kutu aracılığıyla şarj 
edilebiliyor.

AKILLI YÜZÜKLER HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK 
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VIVOFIT ZAMANI… 
Navigasyon cihazlarıyla dünyanın sayılı markaları arasında olan Garmin, 
giyilebilir teknolojiye yöneldi. Vivofit adıyla üretmeye başladığı bileklikle 
Nike Fuelband ve Fitbit’e rakip olmayı hedefleyen Garmin’in bu tasarımı 
atılan adımı, yakılan kaloriyi ve kalp atış hızını ölçüp, kaydediyor. Her 
geçen gün büyüyen giyilebilir teknoloji pazarına su geçirmez özelliği 
ve bir yıl batarya ömrüyle adım atan şirket geliştirdiği mobil uygula-
maya Garmin Connect adını verdi. Rakipleri gibi kişisel aktiviteleri ölçen 
Vivofit’in bir diğer önemli özelliği ise yapılan aktiviteleri anlamlandırarak 
kullanıcıya yeni hedefler sunması… Kullanıcı hedefe ulaşınca bir üst 
adıma geçiyor. Sadece spor yapanlar için değil günlük hayatta da kul-
lanılabilecek bantla günlük yürüyüşü takip ederek her gün artırmak 
mümkün. 25 gram ağırlığında olan Vivofit, akıllı cihazlarla Bluetooth üze-
rinden bağlantı kuruyor. 7 gün 24 saat uyku dâhil tüm aktiviteyi takip 
eden Vivofit, 30 güne kadar bilgileri depolayabiliyor. 

FİZYOLOJİK STRES VE FITNESS 
DEĞERLERİNİ ÖLÇÜYOR 
OMSignal, giyilebilir akıllı cihazlar kategorisine, OM Biometric 
Smartwear serisi ile dâhil oldu. OM Biometric Smartwear, 
biyolojik ölçümlerinizin şimdiye kadar sunulan en detaylı ana-
lizini sağlamayı hedefliyor. Ürün, bu bilgileri bedeninizi sımsıkı 
saran akıllı tişörtlerle sağlıyor. OM Biometric Smartwear 
serisi, gerçek zamanlı olarak günlük aktivitelerinizi, fizyolojik 
stres ve fitness değerlerinizi ölçen elektrotlarla dokunmuş 
dört farklı tişörtten oluşuyor.

/KAPAK
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İFG, internetin sunduğu imkânların artırılması ve siber güvenlik, gözetim ve ağ 
tarafsızlığı gibi ortaya çıkan risk ve sorunların üstesinden gelmenin yolları konusunda 
ortak bir anlayış geliştirmek’ amacıyla İstanbul’da düzenlendi.

İNTERNETİN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI

TAYFUN ACARER: 
MOBİL AĞ TRAFİĞİ ARTACAK
1 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında devam 
eden forum süresince 140 oturum 
gerçekleşti. Forumun ilk gününde ger-
çekleştirilen ‘Ekonomik Kalkınma için 
Kapasite Geliştirilmesi‘ konulu lider-
ler toplantısının açılış konuşmasını 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı Tayfun Acarer yaptı. 
Konuşmasında internetin veri kapasi-
tesinin her geçen gün artığına değinen 
Acarer yapılan bir araştırmadan örnek 
verdi ve “2018 yılı itibariyle  mobil veri 
trafiğinin yüzde 69’u video alacak. Yine 
2018’de mobil kullanıcı sayısı 5 milya-
ra, cihaz sayısı 10 milyara ulaşacak.” 
dedi. Acarer şöyle devam etti: “Dünya 
çapında mobil ağ trafiği önümüzdeki 4 
yılda yaklaşık 11 kat artarak, 2018 yılı 
itibariyle yıllık 190 eksabayttan (milyar 
gigabayt) 190 kat daha fazla olacak. 
Yine yapılan bir araştırmaya göre, 2020 
yılında 50 milyar cihazın M2M bağlan-
tısı yapacağı öngörülüyor. 2013’te tüm 
mobil bağlantıların yüzde 21’ini oluş-
turan ‘akıllı bağlantılar’, 2018’de 2,5 kat 
artarak yüzde 54’e ulaşacak.” 

ENGİDA: MAHREMİYETE SAYGI 
GÖSTERİLMELİ 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı 
Getachew Engida ise, geleceğin inter-
netinde kişilerin ve egemen ülkelerin 
mahremiyete saygı göstermesi gerekti-
ğini belirtti. Bu konuda uluslararası güve-

nin en üst seviyeye çıkarılması gerek-
tiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Politika 
Koordinasyonu ve Kurumlar arası İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Thomas Gass 
da konuşmasında dünya genelinde bir-
çok ülkenin internet teknolojisini günlük 
hayatta kullandığına değindi. BM’ye bağlı 
193 ülkenin e-devlet’i kullandığına dikkat 
çeken Gass, “Bu çok önemli bir başarıdır 
ancak günümüz teknolojisine göre yeterli 
değildir. Bunun gibi teknolojik gelişmelere 
devam etmeliyiz.” ifadesini kullandı.  

BTK TEMSİLCİLERİ TWİTTER 
YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ 
IGF toplantısı sırasında BTK Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer ile Twitter yetkilileri bir 
araya geldi. Twitter Başkan Yardımcısı 
Colin Crowell’in de katıldığı görüş-
mede Türkiye’de Twitter kullanımıy-
la ilgili sorunlar ve Twitter tarafından 
Türkiye’de ofis açılması konusunun ele 
alındığı belirtildi.

/HABER
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IGF NEDİR?
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 2003 ve 
2005’te alınan karar sonucunda IGF 
yani İnternet Yönetişimi Forumu IGF 
oluşturuldu. IGF, BM Genel Kurulu’nun 
verdiği ve uzattığı 5 yıllık yetki ile 2006 
yılından itibaren düzenleniyor. Katılım-
cıları; devletler, özel sektör, sivil toplum, 
akademik-teknik topluluklar ve hükü-
metlerarası/uluslararası kuruluşlar.

DAHA ÖNCE DÜZENLEYEN ÜLKELER: 
IGF daha önce 2006 Atina/Yunanistan, 2007 Rio de Janeiro/Brezilya, 2008 
Haydarabad/Hindistan, 2009 Şarm El Şeyh/Mısır, 2010 Vilnius/Litvanya, 2011 
Nairobi/Kenya, 2012 Bakü/Azerbaycan ve 2013 Bali/Endonezya da düzenlenmişti.

FORUM TEMALARI: 
Bu yılki forumun ana teması, “Çok 
paydaşlı Güçlendirilmiş İnternet 
Yönetişimi için Kıtaları Birleştirmek 
(Connecting Continents for Enhanced 
Multistakeholder Internet 
Governance)” olarak tanımlanmış. Alt 
temalar ise şu şekilde veriliyor:
•  Erişim Sağlama Kuralları
•  İçerik Yaratımı, Dağıtımı ve 

Kullanımı
•  Büyüme ve Gelişme Motoru olarak 

İnternet 
•  IGF & Internet ekosisteminin 

geleceği
•  Digital güvenin geliştirilmesi
•  İnternet ve insan hakları
•  Kritik İnternet Kaynakları
•  Yeni Konular

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
EĞİTİM, BİLİM VE 
KÜLTÜR TEŞKİLATI 
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI GETACHEW 
ENGİDA, GELECEĞİN 
İNTERNETİNDE KİŞİLERİN 
VE EGEMEN ÜLKELERİN 
MAHREMİYETE SAYGI 
GÖSTERMESİ 
GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Tayfun Acarer Getachew Engida

Colin Crowell Fadi Chede 

Birleşmiş Milletler (BM) 
bünyesinde düzenlenen 9. 
İnternet Yönetişimi Forumu (IGF) 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. 
Forum, liderler toplantısıyla başladı. 
Foruma, Twitter Başkan Yardımcısı Colin 
Crowell’in yanı sarı ICANN Başkanı Fadi 
Chehade katıldı. Ayrıca üst düzey devlet 
yetkilileri, uluslararası kuruluşların 
temsilcileri, özel sektör yöneticileri ve 
akademisyenlerin oluşturduğu 2 bini 
yabancı olmak üzere 2 bin 500’den 
fazla katılımcı kayıt yaptırdı. Toplantının 
amacı, ‘internetin sunduğu imkânların 
artırılması ve siber güvenlik, gözetim 
ve ağ tarafsızlığı gibi ortaya çıkan risk 
ve sorunların üstesinden gelmenin 
yolları konusunda ortak bir anlayış 
geliştirmek’ olarak açıklandı. 

FORUM SÜRESİNCE 140 OTURUM GERÇEKLEŞTİ. FORUMUN İLK GÜNÜNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘EKONOMİK KALKINMA İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ‘ KONULU 
LİDERLER TOPLANTISININ AÇILIŞ KONUŞMASINI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM 
KURUMU (BTK) BAŞKANI TAYFUN ACARER YAPTI.
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Galatasaray ile TTNET, 52 bin kişilik stadın bütün 
tribünlerinde “GS TTNET WiFi” hizmeti ile taraftarlara 
hızlı ve yüksek kapasiteli internet erişimi sunmak 
için iş birliği anlaşması imzaladı. İşbirliğinin detayları; 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, TTNET Genel 
Müdürü Abdullah Orkun Kaya, Galatasaray Sportif AŞ 
Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu Başkan Vekili Faruk 
Işık, TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı N. Mert 
Başar’ın katılımıyla düzenlenen ortak bir basın toplantısıyla 
açıklandı.
2014-2015 sezonunda başlayacak ve 2019-2020 futbol 
sezonu bitimine kadar sürecek işbirliği ile “GS TTNET 
WiFi” kablosuz internet hizmeti, Türk Telekom Arena 
Stadyumu’nda oynanacak tüm karşılaşmalarda aktif 
olacak. Basın tribünü ve localardaki misafirlerin ücretsiz 
kullanacağı “GS TTNET WiFi” hizmetinden TTNET 
aboneleri, internet paketleri dâhilindeki hediye WiFi 
dakikaları ile faydalanabilecekler. TTNET abonesi olmayan 
kullanıcılar da kredi kartları ile ön ödemeli paket satın 
alarak bu servisten yararlanabilecek.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal imza töreni 
öncesinde yaptığı açıklamada, “İlklerin ve enlerin takımı 
Galatasaray Spor Kulübü ile Türkiye’nin güçlü teknoloji 
markalarından TTNET işbirliğinde gerçekleşen ‘Akıllı 
Stadyum’ projesini siz değerli basın mensuplarına ve 
taraftarlarımıza tanıtmaktan gurur duyuyoruz. GS 
TTNET Wifi ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom 
Arena’da taraftarımız dijital platformları ve sosyal medyayı 
daha kolay ve etkin bir biçimde kullanacaktır. Göreve 
geldiğimiz ilk günden beri en önemli amaçlarımızdan 
biri Galatasaray’ımızın dünya takımı olması yolunda 
kurumsallaşma sürecini tamamlamasıdır. Bu bağlamda 
ve bir kez daha dünyaya ve Türkiye’ye örnek bir projeyle 
liderlik etmekten gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN İLK AKILLI FUTBOL STADYUMU OLACAK”
Türkiye’nin en köklü ve en büyük taraftar camiasına 
sahip futbol kulüplerinden Galatasaray ile işbirliği 
yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten TTNET Genel 
Müdürü Abdullah Orkun Kaya, imza töreninde yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin lider internet 
şirketi olarak internet erişimine her yerden ulaşılmasını 
sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük WiFi ağı ile 
kullanıcılarımıza 5 bini aşkın WiFi noktasından internet 
erişim hizmeti sunuyoruz. TTNET WiFi internet hizmetimizi 
yeni işbirlikleri ile her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. 
Karada, denizde ve havada sunduğumuz internet erişim 
noktalarımıza, bugün bir prestij noktası olarak Türk 
Telekom Arena Stadyumu’nu da ekliyoruz. Bu işbirliğiyle, 
Türk Telekom Arena aynı anda binlerce kişinin internete 
bağlandığı en büyük TTNET WiFi noktası olurken, tüm 
tribünlerinde WiFi servisi verilen, dijital uygulamaların 
sunulduğu Türkiye’nin ilk akıllı futbol stadyumu olacak. 
Galatasaray Spor Kulübü ile bir ilki gerçekleştirerek bu 

hizmeti futbolseverlere ve taraftara taşımaktan gurur 
duyuyoruz. ‘GS TTNET WiFi’ hizmetimiz sayesinde 
futbolseverler yüksek hızda kablosuz internet deneyimi 
yaşayacak. WiFi internet hizmetini yeni işbirlikleri ve yeni 
prestij noktaları ile zenginleştirmeye devam edeceğiz.”
Galatasaray Sportif AŞ Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu 
Başkan Vekili Faruk Işık ise yaptığı konuşmada, “52 bin 
kişi kapasiteli stadımızda dileyen herkese, gerek akıllı 
taşınabilir cihazlarından, gerekse de bilgisayarlarından 
internet erişimini kolaylıkla yapabilmeleri için 335 adet 
erişim noktası kurulmuştur. Bu ağ üzerinde kuracağımız 
‘Online Platform ve Uygulamalar’ ile taraftarlarımız mobil 
akıllı iletişim cihazları ile Galatasaray’dan güncel haberleri 
anında alabilecek, takımımızın son dakika videolarını 
izleme şansına sahip olacak, sunacağımız fayda ve fırsatlar 
dünyası ile hayatlarına keyif katacaklarını ve projenin spor 
toto süper lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe ile yapacakları 
derbi maça yetiştireceklerini belirtti.
Toplantıda, “GS TTNET WiFi” hizmeti hakkında bilgiler 
veren TTNET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert 
Başar, “Türk Telekom Arena’da yüksek hız ve kapasitede 
kablosuz internet hizmeti sağlayan 5. nesil WiFi altyapısı 
kurduk. Bu sistem ile Türk Telekom Arena’daki tüm taraftara 
ve ziyaretçilere maç günlerinde 400 Mbps’e kadar hızda 
WiFi hizmeti sunacağız. Kullanıcılar, karşılaşmanın en özel 
anlarını yüksek hızlı kablosuz internet ile paylaşabilecek. 
TTNET aboneleri, internet paketleri dâhilindeki hediye WiFi 
dakikalarını stadyumda da kullanabilecekler.” dedi.
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2014-2015 sezonunda başlayacak ve 2019-2020 futbol sezonu bitimine kadar 
sürecek işbirliği ile “GS TTNET WiFi” kablosuz internet hizmeti, Türk Telekom Arena 

Stadyumu’nda oynanacak tüm karşılaşmalarda aktif olacak.

TTNET, TÜRK TELEKOM ARENA’YI 
WİFİ İLE DONATTI

Abdullah Orkun Kaya Ünal Aysal



Ofcom adlı kuruluşun araştırmasına göre İngiltere’de insanlar teknolojiye uykudan 
daha fazla zaman ayırıyor. Araştırma verileri yetişkinlerin günde ortalama 8 saat 
41 dakika medya araçlarıyla ilgilenirken, 8 saat 20 dakika uyuduğunu gösterdi.

TEKNOLOJİYE UYKUDAN 
DAHA ÇOK ZAMAN AYRILIYOR

T elevizyon yayınlarını düzenleyen Ofcom adlı 
kuruluşun araştırmasına göre İngiltere’de insanlar 
teknolojiye uykudan daha fazla zaman ayırıyor. 
Araştırma verileri yetişkinlerin günde ortalama 8 

saat 41 dakika medya araçlarıyla ilgilenirken, 8 saat 20 
dakika uyuduğunu gösterdi. 2 bin 800 yetişkin ve çocukla 
yapılan ankete göre ise insanlar ortalama 3 saat 52 dakika 
televizyon izleyerek geçiriyor. Bu süre 2010’dan bu yana ilk 
kez dört saatin altına düştü.

“DİJİTAL DEVRİM İÇİN ERKEN”
Araştırmada dijital medyanın büyümesine rağmen televizyon 
ve radyonun gerisinde kaldığı da belirtiliyor. Medya analisti 
Ian Maude “Dijital devrim için henüz erken.” diye konuştu. 
Ofcom her yıl 12 ve 15 yaş arasındaki çocukların medya 
alışkınlarını da izliyor. Buna göre çocukların yalnızca yüzde 
sekizi elektronik posta atarken sadece yüzde ikisi sabit hatlı 
telefon kullanıyor. Araştırmada gençlerin teknolojiye daha 
yatkın olduğu da ifade edildi.
Altı yaşındaki bir çocuğun ortalama 45 yaşındaki bir 
yetişkinle aynı bilgi seviyesinde olduğu da ortaya çıktı. 
Araştırmaya katılanların yüzde 84’ü kitap ya da müzik cd’si 
koleksiyonu yaptığını belirtti. Yaklaşık her üç kişiden biri ise 
geçmiş aylarda en az bir mektup yazdığını söyledi. “En 
çok hangi medya aracını özlediniz.” sorusuna 16 yaş 
ve üstü kişilerin yalnızca yüzde ikisi “gazete ve dergi” 
yanıtını verdi.

BİR SAATTEN AZ BİLGİSAYAR OYUNU OYNAYAN 
ÇOCUKLAR ‘DAHA UYUMLU’
Bir başka araştırma da Oxford Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, her gün bir saatin altında 
bilgisayar oyunu oynayan çocuklar hiç bilgisayar oyunu 
oynamayanlara kıyasla sosyal açıdan daha fazla gelişiyor. 
Ayrıca her gün kısa bir süre bilgisayar oyunu oynayan 
çocukların daha az duygusal sorunlar yaşadığı ve aşırı 
hareketli olmadıkları da ifade ediliyor.
Fakat çocukların üç saatten fazla bilgisayar oyunu oynamaları 
halinde yaşamlarından memnun olma oranlarının azaldığı da 
belirtiliyor. Hiç bilgisayar oyunu oynamayanlar da dahil tüm 
gruplar birbirleriyle kıyaslandığında, günde bir saatin altında 
video oyunu oynayanların hayatlarından daha memnun 
oldukları gözlendi ve olumlu sosyal etkileşimlerinin de en 
yüksek seviyede olduğu belirtildi.

/ARAŞTIRMA
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GÜNLÜK 
MEDYA 

ALIŞKANLIĞI
Televizyon: 3 saat 52 dakika

Radyo: 2 saat 46 dakika
İnternet: 1 saat 8 dakika
Cep telefonu: 28 dakika

Sabit hat: 9 dakika



Orman ve Su İşleri Bakanlığı nesli tehlike altında olan hayvanlara 
GPS-GSM vericili tasma taktı.

YABAN HAYATINA GPS’Lİ TAKİP

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı 
çalışmalarında son teknolojiyi kullanıyor. Yaban 
hayatını yakın takibe alan Bakanlık hayvanların yaşam 

alanları hakkında kesin veriler elde etmek için nesli tehlike 
altında olan 3 Kafkas vaşağına Kars Sarıkamış ormanlarında 
GPS-GSM vericili tasma taktı.

3 VAŞAĞA GPS-GSM VERİCİLİ TASMA TAKILDI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülkemizin en önemli sivil 
toplum kuruluşlarından olan Kuzeydoğa Derneği ile beraber 
yürüttüğü “Doğu Anadolu Bölgesinde Yaban Hayatının 
Korunması Protokolü” kapsamında çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor. Bu çalışmaların yürütüldüğü alanlardan biri 
olan Kars Sarıkamış ormanlarında, Türkiye’de ilk kez 3 
adet vaşak yakalanarak bunlardan ikisine GPS-GSM vericili 
tasma takıldı.
Kars Sarıkamış ormanlarında yakalanan bu vaşaklardan ilki 
13 kg ağırlığında 6 yaşında erkek, ikincisi 12 kg ağırlığında 7 
yaşında erkek ve üçüncüsü de 12 kg ağırlığında 6 yaşında 
bir dişi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde GPS-GSM vericili 
tasmasıyla doğaya bırakılan Türkiye’nin ilk vericili vaşağı 
“Işık”, takip edildiği ilk 5 haftada Sarıkamış Ormanı’nda 91 
km2’lik bir alanda 273 km yol kat etti.

VAŞAKLARDAN ALINAN ÖRNEKLER GEN BANKASINA 
GÖNDERİLDİ
Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan vaşakların 
vücut ölçümleri yapılarak kan ve doku örnekleri alındı. Nesli 
tehlikede olan Kafkas Vaşağı (Lynx lynx dinniki) alt türünden 
olduğu düşünülen vaşaklardan alınan genetik örnekler, 
laboratuvarda detaylı olarak incelendi. Alınan bu kan ve 
doku örnekleri bilimsel araştırmalar için yaban hayvanı gen 
bankasına eklendi. 

Ayrıca, genetik analiz sonucu elde edilen bu veriler yaban 
hayvanlarının korunması amacıyla da saklanacak.

ALINAN VERİLER BİLİMSEL GELİŞMELERE IŞIK 
TUTACAK
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülkemiz yaban hayatının 
korunması, geliştirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi 
çalışmalarında üniversiteler, STK’lar ve yerel yönetimlerle 
yapılan protokoller çerçevesinde birlikte çalışmaya devam 
ediyor.
GPS-GSM vericili tasmalardan alınacak veriler vaşakların 
alan kullanımı, habitat tercihleri ve yaşam alanlarının 
korunması için gereken alanların belirlenmesine ışık tutacak. 
Böylece taşıdıkları vericiler sayesinde vaşakların dolaşma 
alanları, mevsimsel hareketleri, üreme ve yavrulama 
zamanındaki davranışları tespit edilerek vaşaklar hakkında 
önemli bilimsel verilere ulaşılacak.

/ÇEVRE
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YHT’LERİN HAREKET SAATLERİ:
Ankara’dan: 06.00, 08.45, 11.30, 14.40, 17.40, 19.00
İstanbul’dan (Pendik): 06.15, 07.30, 10.45, 13.30, 16.30, 19.20

Ankara- İstanbul YHT hattında günde yaklaşık 6 bin kişi 
seyahat ediyor. Ara istasyonlarda iniş-binişler hesaplanınca 
yüzde 90 doluluk oranıyla seferler gerçekleşiyor.

YHT İLE MARMARA’DA 
DEĞİŞİM BAŞLADI
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YÜRÜRLÜKTE OLAN TARİFE İNDİRİMLERİ: 
7-12 yaş arası çocuklar ............................................................. 35,00 TL
65 yaş üstü yaşlılar ..................................................................... 35,00 TL
13-26 yaş arası gençler............................................................. 56,00 TL
60-64 yaş arası yaşlılar ............................................................ 56,00 TL
Öğretmenler ................................................................................... 56,00 TL
TSK mensupları ............................................................................ 56,00 TL
Basın kartı sahipleri ..................................................................... 56,00 TL

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin 
birinci etabını oluşturan Ankara-Eskişehir’in 2009’da, 
Ankara-Konya’nın 2011’de, Eskişehir-Konya’nın 2013 
yılında hizmete girmesiyle birlikte, sadece YHT’nin 

ulaştığı bu kentlerde değil, birçok kentimiz için yeni bir 
yaşam başladı. Bu yeni yaşama, 25 Temmuz 2014’den bu 
yana Marmara kentleri de katıldı. 

ANKARA-İSTANBUL YHT HATTINDA YÜZDE 90 
DOLULUK
Ankara- İstanbul YHT hattında günde yaklaşık 6 bin kişi 
seyahat ediyor. Ara istasyonlarda iniş-binişler hesaplanınca 
yüzde 90 doluluk oranıyla seferlerini gerçekleştiren YHT’de 
yoğun saatlerde bilet bulmak zorlaşıyor. Yüksek Hızlı 
Trenlerle seyahat eden yolcuların memnuniyet 
oranı ise dünya ortalamasının üstünde…

GÜNDE 12 SEFER
Ankara- İstanbul arasında hizmete 
giren YHT hattında, ilk etapta günde 
6 geliş ve 6 gidiş olmak üzere toplam 
12 sefer yapılıyor. Yeni alınan setlerin 
hizmete verilmesiyle sefer sayısı 
giderek artacak.
Ankara-İstanbul YHT Hattı’nda YHT’ler 
ilk etapta; Sincan, Polatlı, Eskişehir, 
Bozüyük, Arifiye, İzmit ve Gebze’de kalkış 
saatlerine göre duruş yapıyor.
Yüksek Hızlı Tren’de; business class, business 
plus, economy, economy plus olmak üzere dört sınıf 
koltuk tercihi ile hesaplı, standart ve esnek bilet tarifeleri 
bulunuyor.

YHT BİLET ÜCRETLERİNDE BİRÇOK SEÇENEK 
BULUNUYOR
Anketler, piyasa koşulları ve ulaşım modlarındaki 
entegrasyonlar ölçüt alınarak Ankara- İstanbul YHT bilet 
ücretleri tam (indirimsiz) 70 TL olarak uygulanıyor.

ÜCRETSİZ YOLCULUK
Kanunlar gereği, yüzde 40 ve üzeri engellinin kendisi, yüzde 
50 ve üzeri engelli olup da Ağır Engelli Raporu bulunan 
yolcuların kendileri ve beraberindeki bir refakatçisi ile gaziler 
ve şehit yakınları, ücretsiz seyahat ediyor. 

GİŞELERE GİTMEDEN BİLET ALIN
İleri demiryolu ulaşımı beraberinde birçok kolaylığı sunuyor.  
Cep telefonu TCDD yolcu uygulaması veya yolcu.tcdd.
gov.tr ve garlardaki biletmatiklerden bilet aldığınızda cep 
telefonunuza gelen yer bilgileriyle gişelere gitmenize gerek 
bulunmuyor. 

STANDART BİLET
Bugüne dek uygulana gelen tarifeler üzerinden 
ücretlendirilen standart bilet, trenin hareketine 5 dakika 
kalıncaya kadar alınabiliyor, bir kez değişiklik ve açık bilete 
çevrilme hakkı veriyor. 

HESAPLI BİLET 
Hesaplı bilet ile YHT biletini trenin hareketine3 

gün (72 saat) kalıncaya kadar alan 
yolcular % 50 indirimden faydalanıyor. 

ESNEK BİLET
Seyahat planını sürekli değiştirme 
ihtimali olan işadamları, 
öğretim görevlileri vb. meslek 
gruplarındaki kişiler ise “esnek 

bilet” tarifesinden yararlanarak 
gerektiğinde bilet iade, değişim ya 

da açık bilete çevirme imkânlarından 
faydalanıyor. Standart bilet 

ücretinin yüzde 20 zamlı fiyatı alınarak 
ücretlendiriliyor. 

İNTERNETTEN ALIMA YÜZDE 3 İNDİRİM 
İnternetten bilet alımına yüzde 3 indirim yapılıyor. 68 liraya 
inen biletiniz,  Öğretmen, Öğrenci, TSK, Basın mensubu vb. 
indirimli tarifeden ise bilet fiyatı 54 liraya düşüyor.

YHT İLE EKONOMİK, KONFORLU, RAHAT VE KEYİFLİ 
YOLCULUK
Ankara-İstanbul arasında ulaşım alternatifleri arasında en 
uygun fiyat, en konforlu, en hızlı, en rahat ve en keyifli 
yolculuk imkânı sunan YHT’lerde yemekli koltuk seçeneği de 
bulunuyor. Her sınıf vagon ve bilet türünde “yemekli koltuk” 
hizmetinden faydalanmak isteyenler, sadece 15 TL fark 
ödüyor. Böylece, isteyen ekonomi yemekli koltuk,  isteyen 
business yemekli koltuk seçeneğini tercih edebiliyor.  

YHT’DE YOĞUN 
SAATLERDE BİLET 

BULMAK ZORLAŞIYOR. 
YÜKSEK HIZLI TRENLERLE 

SEYAHAT EDEN YOLCULARIN 
MEMNUNİYET ORANI İSE 
DÜNYA ORTALAMASININ 

ÜSTÜNDE

/HABER /HABER
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Türkiye’deki reklam pastasının büyük bir bölümünü gsm 
ve telekomünikasyon şirketlerinin verdiği reklamlar 
oluşturuyor. Sürekli hatırda kalmak ve yenilenen kam-

panyaları duyurmak için hemen her dakika hedef kitleye 
ulaşması gereken sektörün ekran yüzleri haliyle çok önem 
arz ediyor. Reklamlarda beğenilen, reklamı konuşturacak, 
akılda kalacak ekran yüzleri tercih ediliyor. Komedinin ve 
komedi sanatçılarının tüm bu beklentileri karşılıyor olması 
sektörü komedyenlerle çalışmaya itiyor. Geçmişten günü-
müze Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar ve BKM 
oyuncuları sektörün reklamlarında oynadı ve oynamaya de-
vam ediyor. Biz de komedyenleri ve çalıştıkları reklam kam-
panyalarını derledik: 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

YEDİDEN YETMİŞE HERKESİN TANIDIĞI 
CEM YILMAZ, ATA DEMİRER, ŞAHAN 

GÖKBAKAR VE BKM OYUNCULARI ROL 
ALACAKLARI REKLAM FİLMLERİNİ 

TERCİH EDERKEN, SEÇİMLERİNİ 
GENELLİKLE İLETİŞİM DEVLERİNDEN 

YANA KULLANIYOR.

İletişim reklamlarının gözdesi: 

KOMEDYENLER

ŞAHAN GÖKBAKAR
ITech TİPLEMESİYLE TTNET’DE
Daha önce çok sayıda popüler sanatçının yer aldığı 
Turkcell reklamlarında uzun süre ‘Recep İvedik’ ve 
‘Tosun’ gibi karakterlerle rol alan Şahan Gökbakar, 
şimdilerde TTNet’in yeni reklam kampanyasıyla 
boy gösteriyor. Oyuncu burada diğerlerinden fark-
lı olarak ‘ITech’ tiplemesiyle yer alıyor. Kendisine bu 
rolünde eşlik eden güzel oyuncu ise Yasemin Allen.
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ATA DEMİRER
AVEA’NIN TERCİHİ ATA’DAN YANA OLDU
Sektörün önemli markalarından Avea da rek-
lamlarında komedyen kullanıyor. Şirketin tercihi 
ise televizyon tiplemeleri ve sinemada yarattığı 
karakterlerle Türkiye’deki komedi anlayışına 
farklı bir boyut kazandırmayı başaran Ata Demi-
rer oldu. Kılıktan kılığa girerek, şirket kampanya-
larını duyuran Demirer’in yer aldığı her reklam 
oldukça büyük ses getiriyor. Demirer son olarak; 
kebapçıya giden entelektüel bir karakteri oyna-
mıştı. Bu reklamda sanatçıya eşlik eden tiyatro-
cu Erol Erarslan da dikkat çekmişti. 

CEM YILMAZ
TÜRK TELEKOM DEYİNCE AKLA GELEN İSİM
Reklamlarında yer aldığı markaları fazlasıyla konuşturan 
Cem Yılmaz, Türk Telekom’un Nisan 2007 yılında başladı-
ğı reklamlarında uzun yıllar yer aldı. Sanatçının oyunculu-
ğu karşılığında aldığı ücretler fazlasıyla konuşulsa da 
markaya olan katkısı göz ardı edilemedi. Ayrıca Cem 
Yılmaz’ın ve diğer komedyenlerin reklamlara kattığı 
eğlence sayesinde halkın reklamları daha çok sevip izle-
diği yapılan araştırmalarda da ortaya çıktı. 
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BKM OYUNCULARI
GENÇ KOMEDYENLER VODAFONE’DA
Türkiye’de son dönemlerde yıldızları en çok parlayan 
genç komedyenler; Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, 
Büşra Pekin, Oğuzhan Koç ve Ersin Korkut’un yolları da 
yine önemli gsm şirketlerinden olan Vodafone ile kesişti. 
Genç yeteneklerin yaklaşık 2 yıldan bu yana oynadıkları 
reklamlar her seferinde beğeni ile izleniyor. Gençlerin 
birarada bulunması reklamları daha da izlenir kılıyor. Ayrı-
ca bu eğlenceli reklam filmlerinin kendisi kadar kamera 
arkası da izlenme rekorları kırdı.
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Yurt dışına seyahate çıkan birçok yolcu, eğer tedbir almazsa, başta yeme ve içme 
yoluyla olmak üzere sivrisinek, böcek ısırıkları ve hatta cinsel yollarla bulaşabilecek 

sayısız hastalıklara maruz kalıyor.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMADAN 
BAŞKA ÜLKELERE GİTMEYİN

/SAĞLIK
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BİR AY ÖNCESİNDEN HEKİME BAŞVURULMALI
Prof. Şardan, “Eğer yurt dışı seyahat programınız varsa 
en az bir ay öncesinden bir hekime danışmanız gerekir. 
Bunlar, aile hekimi, iç hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları 
uzmanı gibi doktorlar olabilir. Hekimler hastaya aşılama, 
seyahat sırasında bulundurulması gereken ilaçlar ve dikkat 
edilmesi lazım olan hususlar konusunda bilgilendirme yapar. 
Bazı durumlarda ise ek konsültasyon bile önerebilir.” diyor. 
Şardan, yolcuların, gidecekleri bölgelerin bir aşı gerekliliği 
olup olmadığını Dünya Sağlık Örgütünün her yıl 
takip ederek yayınladığını ve  www.cdc.gv/
travel veya www.who.int/ith adreslerinden 
öğrenilebileceğini söylüyor. 

SUYU KAYNATMADAN DİŞ BİLE 
FIRÇALAMAYIN
İkinci önemli konu ise o bölgedeki 
su ve yiyeceklerden bulaşabilecek 
hastalıklara ilişkin bilgi edinme 
zorunluluğu. Bu araştırmayı yolcular 
yine internet kanalıyla yapabilirler. 
Prof. Dr. Yeşim Şardan, su ve yiyecek 
yoluyla infeksiyöz ishal, hepatit A, tifo ve 
nadiren de olsa trişinellozis gibi hastalıkların 
insan vücuduna bulaşabileceğini belirtiyor. Böyle 
risk altındaki yerlere seyahate çıkan yolcular, korunmak 
için musluk suyunu en az üç dakika kaynatıp soğuttuktan 

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

sonra tüketmeliler. Alternatif olarak filtrasyon cihazları 
veya kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri kullanılabilir (iyot 
veya klor tabletleri gibi). Kaynatılmış suları sadece içerken 
değil yiyecekleri yıkarken ve diş fırçalarken de kullanmak 
gerekiyor. Prof. Şardan, şişelenmiş sular konusunda bile 
tedbiri elden bırakmayıp kaynatılmasında fayda görüyor. 
Yiyecekler noktasında ise doktorumuzun önerisi kişilerin 
soyulmamış meyve ve sebzeyi tüketmemeleri ayrıca 

soyma işlemini bile kendilerinin yapmalarının gerekliliği. 
Ayrıca çiğ sebze tüketiminden kaçınılarak, 

pastörize edilmemiş süt ve ürünlerinden 
ve az pişmiş etlerden uzak durmak 

lazım.

BÖCEK KOVUCU İLAÇ ŞART
Bir diğer önemli konunun da 
böcek ve haşeratlarla mücadele 
olduğundan bahseden Yeşim 

Şardan, dünyanın farklı bölgelerinde 
böcekler (sivrisinek, meyve sineği, 

bit, pire, vb) veya artropodlar 
(kene ve mite) aracılığıyla ciddi 

infeksiyon hastalıklarına maruz kalma 
riski bulunduğunu dile getiriyor. Şardan, 

bu bölgelere seyahat edecek kişilerin yanlarında 
mutlaka böcek kovucu/öldürücü ilaç götürmelerini öneriyor. 
Son olarak da cinsel yolla bulaşacak hastalıklara değinen 
Prof. Şardan, hepatit B, HIV, gonore (bel soğukluğu), 
chlamydia ve sifiliz (frengi) gibi hastalıkların bu konuda 
en çok karşılaşılan infeksiyonlardan olduklarını söylüyor. 
Bunların gelişmekte olan ülkelerde daha çok görüldüğünün 
unutulmaması gerekiyor ve o yörelere seyahatlerin cinsel 
temastan kaçınmanın çok önemli olduğunu belirtiyor.

Her yıl daha fazla sayıda insan, iş amaçlı veya turist 
olarak farklı ülkelere gitmek için yollara koyuluyor. Bu 
seyahatler sırasında ya da sonrasında, bazen hafif 
bazen ise hayati tehlike oluşturabilecek boyutta sağlık 

sorunları yaşanabiliyor. Bu nedenle uluslararası düzeyde 
seyahat planlayan kişilerin bazı konularda çok dikkatli olması 
gerekiyor. Seyahatle ilişkili sağlık sorunlarının nedenleri 
oldukça fazla… Bunların en başında değişik infeksiyon 
etkenlerine maruziyet yer alıyor. Onun dışında dalış yapma, 
çok yüksek rakımlara çıkma ve çeşitli ulaşım tiplerini kullanma 

da sağlık sorunlarının oluşmasında ve olası rahatsızlıkların 
tetiklenmesinde etkili oluyor. Konu hakkında derinlemesine 
bilgi almak amacıyla Ankara Güven Hastanesi Başhekimi ve 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Profesörü 
olan Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan ile görüştük. 
Şardan’a göre bu tür seyahatlerde yaşanacak problemlere 
karşı yolculuk öncesi tedbirler almak önemli. Bunun için 
ilk önce iyi bir araştırma ve planlama yapmak gerekiyor.  
Yapılacak olan bu hazırlıkların ardından gerek görülüyorsa, 
aşılama ve diğer tedbirler alınmalı.

SEYAHATLERDE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA SEBEP 
OLAN SİNEKLERDEN KORUNMAK İÇİN: 

 Böcek ve artropodların yoğun olduğu bölgeleri ziyaret 
etmekten kaçının.

 Uzun kollu ve uzun paçalı koruyucu giysiler giyin, gerekirse 
bu giyeceklerin üzerine böcek kovucu ilaç sürün.

 Gece yatılan yatağın etrafı cibinlikle çevirin ve cibinliğe de 
böcek kovucu ilaç sürün.

 Cildinizi kene veya böcek ısırıkları yönünden günlük olarak 
kontrol edin.

 Hava karardıktan sonra dış mekânda geçireceğiniz zamanı 
kısıtlı tutun.

SEYAHAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME:
Seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması gereken vizitte 
hekim tarafından hastanın altta yatan hastalıkları, kullanmak-
ta olduğu ilaçlar, alerjisinin varlığı ve hamile olup olmadığı 
sorgulanır. Doktor hastadan seyahatle ilgili aşağıda belirtilen 
önemli ayrıntılar hakkında bilgi alındıktan sonra gerekli planla-
maları yapar:

 Seyahatin süresi
 Seyahatim mevsimi
 Ziyaret edilecek ülkeler
 Ziyaret sırasında yapılması planlanan aktiviteler
 Seyahat sırasında kalınacak yerler (Otel, kamp alanı, 

 çadır, ev, vb.)

RİSK ALTINDAKİ YERLERE SEYAHATE 
ÇIKAN YOLCULAR, KORUNMAK İÇİN 
MUSLUK SUYUNU EN AZ ÜÇ DAKİKA 
KAYNATIP SOĞUTTUKTAN SONRA 
TÜKETMELİLER.
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Bayram tatilini 9 gün olarak birleştiren tatilciler yurt 
içinde Bodrum, Kemer, Belek ve Alanya’ya yoğun ilgi 
gösterirken, yurt dışında ise Roma, Paris ve Barcelona 
gibi destinasyonları tercih ettiler. Verilere göre bu yıl 

yaşanan yoğunluk, geçen yıl Ramazan Bayramı dönemine 
göre yüzde 56 arttı.
Metglobal bünyesinde faaliyet gösteren tur operatörü Tatil.
com, bayram tatilindeki yoğunluğu ve tatilcilerin tercihlerini 
değerlendirdi. Üç günlük bayram tatilini birleştirerek 9 güne 
çıkaran tatilciler özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerine akın 
ettiler. Bayram tatili için Ege Bölgesi en gözde tercih bölgesi 
olurken, özellikle Bodrum ve çevresindeki tüm otellerde 
yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı. Akdeniz’de ise Kemer, 
Belek, Alanya ve Side en çok rağbet gören yerler arasındaydı.
Seyahat acentelerini kullanarak bayram haftası döneminde 
Akdeniz ve Ege bölgelerine seyahat edenlerin sayısının 300 
binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Münferit seyahatlerle 
birlikte bu rakam yaklaşık 500-600 bine ulaşıyor.

Bayram tatili deyince çalışanlar tarafından her yıl cevabı 
merakla beklenen soruların başında bayram tatilinin 
haftanın hangi günlerine denk geldiği, hafta içine denk gelen 
günlerde ise o haftanın birleştirilip birleştirilmediği geliyor. 
Yenibiris.com, kullanıcıları arasında bayram tatili ile 
ilgili eposta yoluyla bir dizi anket düzenledi. Çalışan ve 
yöneticilerden oluşan 2 bin 140 kişinin yanıtladığı ankette, 
katılımcılara bayram tatilinden sonraki günlerde çalışıp 
çalışmayacakları soruldu. Ankete katılanların yüzde 58’i 
“Evet, çalışacağım” derken, yüzde 22’si yıllık izninden 
kullanıp bayram tatilini uzatacağını söyledi. Şirketinin idari 
izinli sayacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 14 oldu. 
İzin kullanmayıp bayram ertesindeki günlerde işe geleceğini 
söyleyenler ağırlıklı tekstil ve inşaat sektörlerinde görev 
yapıyor. Yıllık izninden 2 gün kullanıp tatili uzatacakların 
çalıştığı sektörler ise en çok eğitim ve bankacılık-finans. 
Şirketi tarafından idari izinli sayılacaklar ise muhtelif 
sektörlerde çalışıyor.     

KEŞKE DAHA UZUN OLSAYDI 
Bu yıl hafta sonuyla birlikte 5 güne çıkan bayram tatili, 
geçmişte 10 güne çıkarılan bayram tatilleri düşünüldüğünde 
bazılarımıza az gelebiliyor. Anketteki bir diğer soru olan 
“Bayramdan sonraki iki günün tatil edilmesini ister 
miydiniz?” sorusuna “İsterdim” diye cevap verenlerin oranı 
yüzde 84 olurken, bu tatilin yeterli olacağını söyleyenlerin 
oranı ise yüzde 12’de kaldı.  

TATİLE GİDENLER ÇOĞUNLUKTA
Son olarak katılımcılara, bayramda ne yapmayı 
düşündüklerinin sorulduğu ankette, cevap verenlerin yüzde 
27’si tatile çıkacağını belirtirken diğer yüzde 25’lik kesim 
evde dinleneceğini söyledi. Aile-akraba ziyaretine gidenlerin 
oranı yüzde 23 iken hem tatil hem ziyareti bir arada yapacak 
olanların oranı da yüzde 22 oldu. 

ROMA, PARİS VE BARCELONA 
Bayram tatilinde 3-4 günlük kısa yurtdışı programlarını 
tercih edenler de vardı. Bayramda Paris, Roma, Barcelona 
ve Milan gibi popüler destinasyonlar en çok turist çeken 
lokasyonlar oldu. Tatil.com Genel Müdürü Serdar Şahin, 
2013’ün bayram dönemiyle kıyaslandığında  bu yıl Tatil.com 
verilerinde yüzde 56 oranında bir artış olduğunu, sektör 
genelinde ise bu oranın yüzde 15-20 civarında olduğunu 
söylüyor. Bu yılın geçtiğimiz yıla göre daha verimli olmasının 
temel nedeninin Cumhurbaşkanlığı seçimleri olabileceğini 
belirten Şahin, yoğunluğun 10 Ağustos seçim gününe kadar 
artarak devam edeceğini öngörüyor.

BAYRAM TATİLİNİ KİMLER UZATIYOR?
Yenibiris.com’un yaptığı ankete göre çalışan ve yöneticilerin 
yarıdan fazlası, bayramdan sonra işe geri dönüp çalıştı. Yıllık 
izninden kullanarak bayram tatilini uzatanlar en çok eğitim 
ve bankacılık-finans sektöründe çalışıyor.  
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Verilere göre bu yıl yaşanan yoğunluk, geçen yıl Ramazan Bayramı dönemine 
göre yüzde 56 arttı.

BAYRAM TATİLCİLERİ GEÇEN YILA 
GÖRE İKİ KAT ARTTI 
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E-TEBLİGAT İÇİN GEREKLİ OLAN KAYITLI 
E-POSTA (KEP) ADRESİNİ ALMADIĞI VE 
E-TEBLİGAT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE 
GETİRMEDİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİ, KURUM 
VE KURULUŞLAR, HER TESPİT İÇİN 10 BİN 
TL İDARİ PARA CEZASIYLA KARŞI 
KARŞIYA KALACAK.

Kamuoyunda “yeni yargı paketi” olarak bilinen TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Mali Suçları 

Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamındaki tüm yükümlülere Elektronik Tebligat 
(E-Tebligat) zorunluluğu getirildi.

MASAK KAPSAMINDAKİ TÜM KURUMLARA 
E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU
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KEP HABERLEŞMELERİ HEM TASARRUFLU HEM 
DELİL HÜKMÜNDE
Türkiye’nin önde gelen güven kurumu ve Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP), e-Fatura, e-İmza, e-Arşiv hizmetleri 
sağlayıcısı TÜRKKEP’ten yapılan açıklamaya göre, bilişim 
çağına ve hukukuna uygun hale getirilen tebligat işleminin 
elektronik ortamda yapılması, kişi ve kurumlar için son 
derece avantajlı. 
TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, e-Tebligatın 
önemine değinerek, “Yeni yasal 
düzenlemeyle kapsamı genişleyen 
e-Tebligat uygulamaları, 
şu ana kadar tüm 
anonim, limited ve 
komandit şirketler için  
bir zorunlu. Ayrıca bunun 

Başta bankalar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri 
olmak üzere, spor kulüpleri, noterler, serbest 
muhasebeciler, mali müşavirler ve avukatlar 
gibi yeni düzenleme kapsamında elektronik yolla 

tebligat alması zorunlu olan tüm yükümlülerin e-Tebligat 
alabilmesi ve gönderebilmesi için, artık Kayıtlı Elektronik 
Posta (KEP) adresi edinmesi gerekiyor. Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanun’unun 86. ve 
87. maddeleri ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun’un 9. ve 13. maddelerine 
eklenen hükümler doğrultusunda uygulamaya konan 
bu yeni düzenleme, e-Dönüşüm uygulamalarını bütün 

boyutlarıyla hayata geçirmeyi amaçlıyor. E-Tebligat almaya 
ve göndermeye uygun KEP adresi edinmeyen veya sistem 
oluşturmayan kanun kapsamındaki yükümlüleri ise, her bir 
tespit için 10 Bin TL idari para cezası bekliyor. Kanunla hükme 
bağlanan bir diğer konu, bir yıl içinde uygulanacak idari 
para cezasının toplam tutarının 250 Bin TL’yi geçemeyecek 
olması. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere 
yapılacak tebligatların, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi 
ve elektronik belge yönetim sistemine entegrasyonunun 
hızlandırılması gibi gerekçelerle uygulamaya konan bu 
maddeler, aynı zamanda kara para aklama işlemlerinin ve 
terör finansmanının da önüne geçmeyi hedefliyor. 

KEP NEDIR?
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki 
yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde 
koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, 
içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli 
ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir. 
KEP sistemi, gönderici ve alıcı kimlikleri, 
gönderi zamanı, teslim edilme 
zamanı, erişilme zamanı ve içerik 
bütünlüğünü kesin ve 
değiştirilemez olarak 
koruyarak, taraflardan 
herhangi birinin inkâr 
edemeyeceği senet 
hükmünde kesin delil olarak 
en az 20 yıl süreyle 
saklamaktadır. Gönderilerin 
içerikleri ve iletiler KEP 
Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) 
tarafından okunmaz, 
kopyalanmaz ve saklanmaz. 
Ancak, kullanıcının talep etmesi 
halinde KEPHS’den güvenli ve yasal 
geçerli e-Arşiv hizmeti temin edilebilir. Takip 
kolaylığı sağlayan KEP, ihtar, ihbar, ekstre, talimat, 
gönderiminden sözleşme, dilekçe, beyanname ve teklif 
gönderimine kadar pek çok farklı alanda, her türlü resmi 
belge paylaşımında kullanılıyor. 

ELEKTRONİK 
TEBLİGAT 

(E-TEBLİGAT) NEDİR?
E-Tebligat, tebliğ 

çıkarmaya yetkili kurumlar 
tarafından elektronik 
ortamda hazırlanmış 

tebligatların değiştirilemez ve 
inkâr edilemez bir şekilde kayıtlı 

elektronik posta yoluyla alıcılarına 
iletilmesidir. 19.01.2013 Tarihli ve 28533 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik 

Tebligat Yönetmeliği ile Anonim, Limited ve Komandit 
şirketlerin e-Tebligat’a elverişli KEP adresi edinmeleri 

zorunlu kılınmıştır. E-Tebligat hizmeti almak isteyen tüzel 
kişiler yetkilendirilmiş birimlere, gerçek kişiler ise internet 
üzerinden veya yetkilendirilmiş birimlere başvurarak KEP 

hesabı alabilir. 

Türkkep Genel Müdürü Yüksel Samast

yanında, artık birçok kurum, şirket ve muhasebeciler, mali 
müşavirler, noterler ve avukatlar gibi meslek mensupları 
için de zorunlu hale gelmiş bulunuyor. KEP sistemi ve 
e-tebligat uygulamaları kişi ve kurumlar için zaman, 
maliyet, verimlilik, çevre ve insan gücüne kadar pek çok 
farklı açıdan önemli avantajlar sağlıyor. E-Tebligat, yasal 
olarak geçerli ve teknik olarak güvenli kesin teslim 

garantisi sunan KEP sistemi ile yapılarak, 
yargı sürecini hızlandırarak davaların 
daha kısa sürmesini sağlayacak, hak 

kayıplarının önemli oranda azalmasına 
yardımcı olacak ve tebligat çıkaran merciler ile 

çok fazla sayıda tebligat alan kurumlar için kâğıt, 
postalama, işçilik, saklama gibi maliyetlerde 

yüksek oranda tasarruf sağlayacak.” diyor.

/HABER



Hikâyeyi bilirsiniz; Nasreddin Hoca merhuma 
‘dünyanın ortası/merkezi neresidir?’ diye sormuşlar 
da, hani af buyurun, ‘eşeğimin ayağının bastığı yer’ 
demiş ya, şaka bir yana da Ankara’da yaşayan birisi 

için dünyanın merkezi Ankara’dır. Şaka yaptığımı zannet-
meyin, dönemsel merkez kaymalarına da kulak asmayın, 
dünyanın merkezi sahiden Ankara’dır… En azından bizim 
dünyamızın, ait olduğumuz dünyanın ortası Ankara’dır. 
‘Bırak bu Orta Anadolu ağzını ve asabiyetini’ diye beni pay-
lamaya kalkmayın, eşek kulaklı Midas Hazretleri’nin de 
ayağı Ankara’ya basmıştır demiyorum sadece; Ankara, eski 
dünya diye bildiğimiz Asya-Afrika-Avrupa üçgeninin tam 
ortasındadır ve iyi ki de ortasındadır; öyle başkent olması 
filan da tesadüfi değildir; orta olmasına binaendir.
Niyetimiz Ankara’nın “ortalığını” anlatmak değil, Ankara’nın 
özge mekânlarından Orta Dünya’yı kısaca tarif ve tavsif 
etmekten ibarettir.
Neresi bu “Orta Dünya” diyenlere deriz ki, hani Kocatepe’yi 
bilirsiniz, biliriz, hani, Kocatepe’den Sıhhiye’ye gelen Mithat 

Paşa Caddesi’ni de bilirsiniz, biliriz, işte o caddenin başlangıç 
noktasında, sırtınızı Kocatepe’ye verin, sola bir sokak açılır, 
o sokak Kızılırmak Sokak’tır, ilerleyin, şöyle adımlarınızı 
sayarak küçükse altmış yetmiş, büyükse elli altmış adım 
atın, sokağın ortasında, sağ kolunuz üzerinde sarmaşıklarla 
kaplanmış bir zemin kat “Cafe”si vardır ve adı Orta Dünya’dır.
Dışarıdan bakınca fark edilmez, bilenler müdavimidir, kend-
isini sarmaşıklara saklamıştır, bir zamanlar köpekleri de 
vardı, köpekli sarmaşıklı bir mekândı lakin köpeklerin sahib-
inin ayrılmasından dolayı şimdilerde kapı önünde girene 
çıkana gülümseyen Kedi Hazretleriyle iktifa edilmektedir.
Sarmaşığı ve kedi-köpek faslını geçtik madem, ahşap 
masa ve sandalyeleri geçtik, her biri saçıyla sakalıyla, 
giyimiyle kuşamıyla, edasıyla tarzıyla, ojesiyle tokasıyla, 
fistanıyla bastonuyla, gitarıyla kopuzuyla masalarda 
kendi halinde konuşan, yemek yiyen, o her biri ayrı ve özel 
tasarım “Orta Dünya” mühürlü kupalarda çay içen, kitap 
okuyan, “GO” oynayan yahut tabletten, cep telefonun-
dan, diz üstü bilgisayardan film izleyen, ders çalışan çoğu 

öğrenci, uzatmalı öğrenci yahut hâlâ öğrenciliği üzerinde 
bulunan müşterileri de geçtik, kendimize içeride veya 
bahçe kısmında bir yer bulduk, oturduk. Cümle bitmez 
de, hata yapmayalım, Orta Dünya sakinlerine “müşteri” 
demek çok ticari kaçacaktır, müşteriden çok hatta sakin-
den de çok onlara müdavim demek isabetli olacaktır, 
çünkü anarşistlerden, bisiklet ve GO meraklılarından, 
çevrecilerden, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan aktiv-
istlerden, aylaklardan oluşan, birbiriyle tanışmayan 
ancak aynı mekânda bulunmaktan kaynaklanan bir yüz 
aşinalığına sahip olan bu topluluk tek kalemde ancak 
“müdavim” olarak tanımlanabilir. Sürekliliği vardır.
Sadece müdavimler “tarz” yahut “karakter” değildir; 
sarmaşıklarıyla, masasıyla, sandalyesiyle, uzun saçlı sahibi 
Özgür’le, uzun sakallı garsonlarıyla, arada bir sadece hafta 
sonları çalışan kadın garsonlarıyla, elinden ilginç yeme-
kler çıkan aşçısıyla, kupasıyla, bardağıyla, Orta Dünya Özel 
limonatalarıyla, hele hele yeşil elmalı elmalotasıyla, bunu 
ben uydurdum tabi, elmalı limonatasıyla, günün menüsünü 

duyuruna küçük ebatlı kara tahtasıyla, kara tahtanın 
asıldığı ırmak taşlarından örülmüş ön cephe duvarıyla, 
içeride içinde fakirin de kitaplarının bulunduğu kitaplığıyla, 
gazete kesiklerinden, çıkartmalardan, el yazılarından oluşan 
panolarıyla, park edilmiş bisikletleriyle, eyleme hazır 
pankartlarıyla, baskın kekik kokusuyla, menü kitapçığıyla, 
duvardaki roman ve öykü ağaçlarıyla, buna benzer ve bu 
minvalde objeleriyle, kuklasıyla, oyuncaklarıyla da “tarz” ve 
“karakter” sahibi bir mekândır Orta Dünya…
Ha, Mehmet Saim’i soruyorsanız, sadece kitap okumak 
için seçmiştir Orta Dünya’yı…  Hoş geldin bakışlarından 
sonra Behiç Ak’ın kedilerinin uçtuğu kedili kupayla 
çayımız ve suyumuz gelir, saat ve yüzüğümüz çıkarılır, 
varsa gözlüğümüz çıkarılır, çantamızdan kitaplarımız ve 
kurşun kalemiz çıkarılır, acıkınca domates soslu Penne, 
içimiz yanınca Niğde gazozu, kimseye dikkat etmeden, 
aldırmadan, yaşasın okumak ve kitaplar…
Orta Dünya kitap okumak için ideal mekanlardan biridir… 
Sadece kitap okumak için seçtiğimiz ise şaşırtmacası…

[ mehmet saim değirmenci ]/ŞEHİR MEKTUPLARI

Ankara’da yaşayan birisi için dünyanın merkezi Ankara’dır. Şaka yaptığımı 
zannetmeyin, dönemsel merkez kaymalarına da kulak asmayın, 

dünyanın merkezi sahiden Ankara’dır…

ORTA DÜNYA VE SARMAŞIKLARI
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/ŞEHİR MEKTUPLARI

NİYETİMİZ 
ANKARA’NIN 

“ORTALIĞINI” ANLATMAK 
DEĞİL, ANKARA’NIN ÖZGE 
MEKÂNLARINDAN ORTA 

DÜNYA’YI KISACA TARİF VE 
TAVSİF ETMEKTEN 

İBARETTİR.
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İnternet bankacılığında güvenlik önlemlerinin 
yetersizliği, sahte web siteleri ve SMS yoluyla banka 
tarafından gönderilen şifrelerin güvenliği sorgulanıyor. 
Son olarak bir işletme sahibinin hesabından yaklaşık 124 

bin TL çalınması, gözleri bir kez daha internet bankacılığının 
taşıdığı risklere çevirdi. Uzmanlar vatandaşları internette daha 
dikkatli olmaları konusunda uyarırken güvenlik şirketlerinin 
yazılım ve donanım çözümlerinin riskleri en aza indiren 
yönüne de dikkat çekiyorlar.
Sabit ve mobil internet kullanımının artmasına paralel olarak 
internet bankacılığı hizmetlerini kullananların sayısı da 
her geçen gün artıyor. Bilgisayar korsanları da bir günde 
milyarlarca TL işlemin yapıldığı internet bankacılığı hizmetlerini 
kendilerine hedef olarak kolaylıkla seçebiliyorlar. Uzmanlar 
uzun emekler sonucu elde edilen birikimlerin birkaç saniyede 
çalınmaması için bankaları ve vatandaşları gerekli güvenlik 
önlemlerini almaları konusunda uyarıyor.

SAHTE WEB SİTELERİNE DİKKAT!
Son olarak Adana’da yaşayan bir işletme sahibinin döviz 
hesabından 124 bin bin TL’nin çalınması, internet bankacılığının 
risklerini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar özellikle 
banka sitelerini taklit eden yabancı sitelerin en büyük 
tehditlerden birini oluşturduğunu söylüyor. Kullanıcılar 
bankanın internet sitesinde işlem yaptıklarını zannederlerken 
aslında bilgisayar korsanlarına şifre ve müşteri numarası gibi 
en değerli bilgilerini kaptırmış oluyorlar.

SMS’LE BİLDİRİLEN ŞİFRELERİN BİLE GÜVENLİĞİ 
SINIRLI
Çoğu banka internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak 
isteyen müşterilerine işlem anında kullanabilecekleri şifreleri 
SMS yoluyla gönderiyor. Uzmanlar telefonlara bulaşan virüsler 
yoluyla söz konusu SMS’lerin başka kişilerin telefonlarına 
yönlendirilebileceği ve içeriklerinin izlenebileceği konusunda 
tüketicileri uyarıyor. Ayrıca banka ile müşteri arasına giren 
sahte web siteleri mevcut iken SMS’leri yönlendirmeye de 
gerek kalmıyor. Sahte sitelerin, siteye giriş aşamasında ya 
da EFT yaparken müşterilerin kullanıcı adı, sabit şifre ve cep 
telefonlarına gelen SMS şifrelerini çalması müşterinin bilgisinin 
dışında para çıkışları için yeterli oluyor. İnternet bankacılığında 
yüklü hesap hareketleri için SMS veya PIN aracılığıyla 
kullanıcıdan herhangi bir onay almaksızın işlem yapan bankalar 
ise dolandırıcılığa resmi davetiye çıkarmış oluyor. 

YAZILIM VE DONANIM ÇÖZÜMLERİ, RİSKLERİ EN AZA 
İNDİRGİYOR
Birçok banka özel güvenlik şirketlerinin tasarladığı internet 
bankacılığı güvenlik ürünlerini kullanıp bunların kullanım 
yöntemlerine dair müşterilerini eğiterek olası dolandırıcılık ya 
da hırsızlık suçlarının önüne geçmeyi başarıyor. 
Almanya’daki bir Türk girişimci olan İsmet Koyun’un 1986 
yılında kurduğu Kobil firması, söz konusu sorunun çözümüne 
yönelik “m.identity Application Security Technology – 
Uygulama Güvenlik Teknolojisi (AST)” ürününü bankalara 
sunuyor. İki faktörlü kimlik doğrulama duvarıyla güvenliği 
perçinlenen ürün, akıllı kart ve müşteriye ait PIN’in birlikteliği 
ile güvenlik risklerini en aza indiriyor. Yapı Kredi Kurumsal, 
Vakıfbank, Kuveyt Türk, Denizbank, Ziraat Bankası, A&T Bank, 
YKB Holland ve İsviçreli Migros Bank gibi finans sektörünün 
önde gelen bankalarının da ödeme güvenliği konusunda tercih 
ettiği m.identity (AST) çözümünün benzerlerinden en önemli 
farkı, güvenlik işlemlerinin neredeyse tamamını otomatik 
olarak temin ederek son kullanıcıya kolaylık sağlaması. 
iPhone, iPad, Android, Windows 8 PC’lerde çalışabilen çözüm, 
güvenliği otomatik olarak sağlayarak son kullanıcının olası 
endişelerini gideriyor ve müşteri memnuniyetini artırarak 
bankalara büyük fayda sağlıyor.
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Uzmanlar vatandaşları internette daha dikkatli olmaları konusunda 
uyarırken güvenlik şirketlerinin yazılım ve donanım çözümlerinin 

riskleri en aza indiren yönüne de dikkat çekiyorlar.

İNTERNET BANKACILIĞI 
HİZMETLERİNDEN YARARLANIRKEN 

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

/GÜVENLİK /GÜVENLİK

BANKALAR MÜŞTERİLERİNE ŞİFRELERİ SMS 
OLARAK GÖNDERİYOR. UZMANLAR 

TELEFONLARA BULAŞAN VİRÜSLER 
YOLUYLA SÖZ KONUSU SMS’LERİN 

BAŞKA KİŞİLERİN TELEFONLARINA 
YÖNLENDİRİLEBİLECEĞİ KONUSUNDA 

TÜKETİCİLERİ UYARIYOR.

KULLANICILAR BANKANIN İNTERNET 
SİTESİNDE İŞLEM YAPTIKLARINI 
ZANNEDERLERKEN ASLINDA BİLGİSAYAR 
KORSANLARINA ŞİFRE VE MÜŞTERİ 
NUMARASI GİBİ EN DEĞERLİ BİLGİLERİNİ 
KAPTIRMIŞ OLUYORLAR.



MOTOSİKLETİNİ KENDİN YARAT 
Otto Polefko’nun tasarladığı ve DonGo adını verdiği bu moto-
sikletin en önemli özelliği, motosiklet parçalarının ayrı ayrı 
bölümlerden oluşması. Bu motosiklete sahip olmak isteyen 
kişi, parçaları tek tek birleştirerek, kendi hayalindeki motosikleti 
yaratıyor. Böylece kişisel zevklerinizin öne çıktığı bir motosiklete 
sahip oluyorsunuz. DonGo’nun hem benzin hem de elektrikle 
çalışan versiyonları bulunuyor. Motosikletin gövdesi ve motoru 
standart bir şekilde geliyor. Motosikletinizin nasıl bir sürüş 
performansına sahip olmasını istiyorsanız, diğer parçaları da 
ona göre kendiniz belirliyorsunuz. İstediğiniz özel parçalarla 
birlikte tamamen modüler ve kişiye özel bir motosiklet 
tasarlamış oluyorsunuz.

ACİL DURUMLARA ÖZEL 
Herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya 
kaldığınızda öncelikle doktorunuzu arar, 
ardından da ambulans çağırırsınız. Fakat 
hepimizin bildiği gibi trafiğin büyük bir sorun 
olduğu metropollerde, ambulanslar hep 
rötarlı gelir. Büyük bir araç olduğu için otopark 
sorunu yaşanır, dar sokaklardan geçerken 
problem çıkar. Peki, bu sağlık sorunu sizi ya 
şehir dışında, ormanlık bir arazide, dağda ya 
da bir ambulansın rahatlıkla giremeyeceği 
kadar dar bir alanda yakalarsa? Marty 
Laurita’nın sağlık sektörüne özel olarak 
t a s a r l a d ı ğ ı  A n g e l  a d l ı  m o t o s i k l e t , 
ambulansların rahatlıkla girip çıkamayacağı 
yerlere gidebilmeyi kolaylaştırıyor. Deprem, 
sel, heyelan gibi durumlarda her aracın 
giremeyeceği alanlara Angel ile gidebilmek 
mümkün. Özellikle arama kurtarma ekiplerin-
in büyük ilgi gösterdiği bu motosikletin dört bir 
yanı farklı ilaç depolama alanlarıyla dolu. 
Dışarıdan bakıldığında motosiklete benzeyen 
A n g e l ,  h a z n e s i n d e  b u l u n a n  s a ğ l ı k 
ekipmanlarıyla ambülansın motosiklet versi-
yonu olarak öne çıkıyor.

MOTOSİKLET TUTKUNLARININ 
ADRENALİN, HIZ VE ÖZGÜRLÜK MERAKINI 
UÇ BOYUTLARA TAŞIYACAK OLAN 
FÜTÜRİSTİK MOTOSİKLET MODELLERİNE 
GÖZ ATMANIN TAM ZAMANI…
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[ selin akgün ]

Teknoloji ilerledikçe hemen hemen her sektörde hedef 
kitlenin ilgi alanlarını çok daha kişiselleştirilebilir kılan inovatif 
adımlar atılıyor. Motosiklet endüstrisi de bu alanlardan 
biri. Adrenalin tutkunlarının gözdesi olan motosikletler de 
teknoloji evrimine ayak uydurdu. Motosiklet markaları, 
müşterilerine kendi hayallerindeki motosikletleri tasarlama 
imkânı sunuyor. Motosiklet ambulanslar, at binme hissi 
veren özel tasarım motosikletler, altıncı his teknolojisiyle 
donatılan modeller ve retro seçenekler… 
Yapmanız gereken tek şey, yeni nesil tasarımcıların 
motosiklet tutkunları için tasarladığı bu fantastik modelleri 
keşfetmek. İşte onlardan bazıları: 

SADECE AYAĞINIZI YERDEN KESMİYOR
YENİ NESİL MOTOSİKLET:

/GELECEĞİN TASARIMLARI/GELECEĞİN TASARIMLARI
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RETROYA GERİ DÖNÜŞ 
Monocasco markası, bu kez retro özelliklere sahip 
bir motosiklet tasarımıyla öne çıkıyor. Art-Tic 
tarafından tasarlanan bu motosiklet, 60’lı yıllara 
geri dönüş temasının en somut örneği. Bu modelin 
hem elektriklisi hem de benzinli versiyonu bulunuy-
or. Son derece zarif bir tasarıma sahip olan bu retro 
motosiklet, özellikle kadın sürücülerin gözdesi 
olmaya aday. Bu motosikletle çok hız yapmanız 
mümkün olmasa da, son derece keyifli kısa seya-
hatler yapmanız mümkün. Motosikletin üst kısmı 
cıvıl cıvıl renklere ev sahipliği yapıyor. Tasarım 
açısından motosikletin ön bölümünde sanki bir 
çanta taşıyormuş izlenimi veren bir stil yaratılmış.

AT BİNER GİBİ MOTOSİKLET KEYFİ 
Leoni ve Jean-Marie Lawniczak tarafından tasarlanan Joham-
mer gerçekten de son derece sıra dışı bir motosiklet. Bu moto-
siklet i  kul lananlar ya çok seviyor ya da nefret ediyor. 
Johammer, elektrikle şarj oluyor. Şarj olduktan sonra 2.5 saat 
yol yapabiliyorsunuz. Ön tekerleği açıkta, arka tekerleği ise 
görünmüyor. Johammer’i kullananlar, motosiklet değil de at 
bindikleri hissine kapılıyor. Farklı bir tasarıma imza atmak 
isteyen tasarımcılar, bu konuda son derece başarılı bir işe 
imza atmış. Elektrikli bir motosiklet olmasına rağmen, son 
derece hızlı gidebildiğini hatırlatmakta da fayda var. 

SCOOTER’DAN ÇOK DAHA FAZLASI
Scooter severlerin büyük ilgi göstereceği XQ, elektrikle 
şarj oluyor. Ricorda Silva’nın imzasını taşıyan XQ, farklı bir 
aerodinamiğe sahip. Silva, XQ’yu şehir içi kullanım için 
tasarlarken, XQ’ya farklı özellikler de katmış. XQ, günlük 
market alışverişinizi yaptıktan sonra bu paketleri 
rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir alana sahip. Elektrikle 
şarj olmasına rağmen, yakıt sorunu yaşandığında 
önündeki güneş paneli sayesinde ek enerji de depolaya-
bilen XQ, ters bir durum olduğunda otomatik olarak 
kendini kapatma özelliğine sahip.
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ALTINCI HİS TEKNOLOJİSİ 
Farklı düşünceleri bir araya getirerek, yepyeni konseptler yaratmakla meşhur olan Royal Enfield markası, bu kez bir yarış motosikleti-
yle, bir yarış bisikletinin kombinasyonundan oluşan bir modele imza atmış. Daniel Lars Gunnarsson’un imzasını taşıyan ‘Royal Enfield 
Pioneer’, fütüristik dizaynıyla bugüne kadar gördüğünüz tüm motosikletlerin çok daha ötesine geçen bir yapıya sahip. Yeni nesil 
motosiklet kullanıcılarına hitap eden bu model, kendi kendini dengeleyebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Yani motosiklet kullanırken, 
ani ve hızlı dönüş yaptığınızda motosiklet bir şekilde bu tehlike anını sürücü için mümkün olduğu kadar elimine etmeye çalışıyor. Bu 
motosikleti farklılaştıran en önemli detayın ise altıncı his teknolojisi olduğu ifade ediliyor.
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

SİNCAN POLATLI

09:01

11:46

17:56

12:04

06:00

08:45

11:30

14:40

17:40

19:00

07:20

10:07

12:56

16:01

19:02

20:20

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

13:14 14:14

09:45

12:33

15:28

18:27

21:29

22:44
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SIRADIŞI BİR KONSEPT 
Franco Pessino’nun tasarladığı Eb-Olution, motosiklet endüstrisinin yaşadığı 
dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri. Bir elektrikli motosikletin sahip 
olabileceği en yüksek performansa sahip olan bu model, motosikletin ön bölümünde 
bulunan kontrol paneli, Led enerjili farları ve özel tasarımıyla bugüne kadar görmüş 
olduğunuz tüm benzinli ve elektrikli modellerden çok daha sıra dışı bir konsept…

52 / www.baglantinoktasi.com.tr

ÜÇ TEKERLEKLE SEYAHATİN 
TADINI ÇIKARIN 
130 yıl boyunca hedef kitlesine farklı ulaşım still-
eri sunmaya yönelik projeler geliştiren Piaggio 
m a r k a s ı ,  b u  k e z  P a m  a d l ı  m o d e l i y l e 
farklılaşıyor. Simone Madella’nın tasarladığı bu 
üç tekerlekli motosiklet, hedef kitlesine güvenli 
bir sürüş vaat ediyor. Sürücü koltuğunun 
hemen arkasından gelip önde birleşen özel 
fanus, kullanıcıyı rüzgârdan, yağmurdan ve 
sesten koruyor. Özel oturma bölümünün yanı 
sıra navigasyon sistemiyle de donatılan Pam, 
üç tekerlekli yapısı sayesinde çok daha dengeli 
bir yol tutuşuna sahip.

/GELECEĞİN TASARIMLARI



Yeni XC90, Volvo’nun 87 yıllık tarihinde yer alan bu tarihi günün 
bir sembolü olarak, firmanın göze daha çok çarpan yeni 
logosunu, yani ızgaranın üzerinde çapraz olarak duran eğik 

çizgiyle uygun bir şekilde hizalanmış olan ikonik oku, taşıyan ilk 
otomobili olacak. Yeni logo, T şeklindeki “Thor’un Çekici” DRL-
gündüz farları ile birlikte, Volvo’nun yeni jenerasyon otomobillerinin 
yeni, seçkin ve kendine güvenen yüzünü temsil ediyor. 
XC90’ın yeni bir topografiye sahip geniş kaputu, dövme şeklindeki 
yeni yan farlara bağlanan bel çizgisi ve keskin omuzları bu seride 
gözlemlenebilen diğer önemli tasarım imzalarını oluşturuyor. 
Yanlardan bakınca daha kaslı bir görünüm elde etmek için XC90’ın 
lastikleri 22 inç’e kadar çıkıyor. Volvo Cars Tasarımdan Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Ingenlath “Otomobilin hem iç, 
hem de dışarıdan genel izlenimi geniş alan, ışığın kutsanması ve iyi 
yaşama odaklanma gibi İsveç yaşam tarzını yansıtan önemli 
elementlerle güçlü bir bağa sahip” diyor.  

ÖDÜN VERMEYEN İLK SUV
XC90 Volvo-by-Volvo stratejisinin en sağlam kanıtını oluşturuyor. 
XC90’ın sunduğu lüks, ferahlık, çok yönlülük, verimlilik ve güvenliğin 
muhteşem kombinasyonu SUV sınıfını yeni bir boyuta taşıyor. Tıpkı 
mevcut XC90’ın ilk günlerinde taşıdığı gibi.
Volvo Cars Ar-Ge Kıdemli Başkan Yardımcısı Peter Mertens, “SPA 
bize dünyanın ilk ödün vermeyen SUV’unu yaratma fırsatı sağladı” 
diyor. “Çok daha küçük ve alçak bir otomobilin çevikliğine ve 
konforuna, her şeye hâkim olduğunuz hissine ve cömert bir iç 
kabine sahip olacaksınız. Güç ve düşük emisyon oranlarını bir araya 
getiren rakipsiz bir güç aktarım sistemi size gerçek sürüş keyfi 
sağlayan bir adrenalin akışı sunacak. Ve Volvo amblemi taşıdığı için 
XC90’da dünya standartlarında bir güvenlik anlayışı standart 
olacak” diye ekliyor. 

GÜÇ VE YAKIT VERİMLİLİĞİNİN RAKİPSİZ 
KOMBİNASYONU
Yeni XC90, her biri performans ve yakıt verimliliğinin olağanüstü bir 
kombinasyonuna sahip, bir dizi iki litrelik, dört silindirli Drive-E motor 
seçeneği sunuyor.
XC90’ın türünün en iyi örneği olan “Twin Engine” motoru, 2 litrelik, 4 
silindirli supercharged ve turbo benzinli bir motoru elektrikli bir 
motor ile bir araya getiriyor ve yaklaşık 400 HP ve yaklaşık 60 g/km 
(NEDC sürüş döngüsü) karbondioksit (CO2) emisyonuyla rakipsiz 
bir güç ve temizliğin kombinasyonu sunuyor.

LÜKS İÇ TASARIM
XC90’ın içi Volvo için bugüne kadar tasarlanmış en lüks kabin. Bu 
kabinin en çarpıcı özelliği ise tamamen yeni olan bu araç içi kontrol 
sisteminin kalbini oluşturan tablet benzeri bir dokunmatik konsolu. 
Bu sistem hiçbir buton içermiyor ve sürücülere araç kontrolü ve bir 
dizi internet tabanlı ürün ve hizmete erişmek için tamamen yeni bir 
yol sunuyor. Ayrıca modern, geniş ve derli toplu bir kabin 
oluşturulmasına da yardım ediyor. 
Ingenlath, “Yeni kabin mimarimiz sade ve düzenli, bununla birlikte 
hâlâ lüks SUV müşterilerinin beklediği sofistike güven ve formaliteyi 
yansıtıyor. Yalınlık, İskandinav tasarım mirasımızla mükemmel 

AĞUSTOS SONUNDA DÜNYA LANSMANI GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ VOLVO 
XC90, ÖLÇEKLENEBİLİR ÜRÜN MİMARİSİ (SPA) MODÜLER ŞASİ TEKNOLOJİSİ İLE 

ÜRETİLEN KENDİ SINIFINDAKİ İLK OTOMOBİL. 

/OTOMOTİV
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DÜNYA PRÖMİYERİ: 

/OTOMOTİV

YENİ VOLVO XC90

uyum sağlıyor. Bize cömert bir alan açıyor ve modern ve lüks bir iç 
kabin mimarisi oluşturmamıza fırsat sağlıyor” diyor.
Yeni XC90’ın kabini yumuşak deri ve ahşap gibi materyalleri, ünlü 
İsveçli cam üreticisi Orrefors yapımı kristal vites kolu ve start/stop 
butonu ile ses kontrolü için elmas kesim kontroller gibi el yapımı 
detaylarla bir araya getiriyor. İnce işçilik, tüm çalışmaların en önemli 
odağını oluşturuyor.
Gerçek yedi koltuklu, yenilikçi bir şekilde tasarlanmış koltuklar 
sunuyor, bu koltuklar aynı zamanda hem ikinci hem de üçüncü 
sıradaki yolcular için araç içi alan sağlıyor. Üçüncü sıradaki koltuklar 
ise, boyları 170 cm’ye kadar olan iki yolcu için sınıfında lider konfor 
vaat ediyor. 

İKİ ANA AKSESUAR TEMASI
Yeni XC90, sahibinin otomobili gerçek anlamda kişiselleştirmesine 
imkan sağlayan bir dizi aksesuara sahip. Dış görünüm için iki ayrı ana 
tema bulunuyor.

 Urban Luxury-Şehir Konforu paketi bir renk koordinasyonlu 
gövdeyi, ön dekor çerçeveler, yan ve arka koruma plakaları, yan 
koruyucu plakalar gibi cilalı paslanmaz çelikten detaylarla 
birleştiriyor. 21 inçlik seçkin cilalı jantlar elegant görünümü 
tamamlıyor.

 Rugged Luxury Kit-Dayanıklı Konfor Kit ise tech mat siyah dış 
makyaj, paslanmaz çelik yan plakalar, aydınlatmalı marşpiyeller 
ve entegre egzoz boruları gibi ayrıntılarla XC90’ın dayanıklılığını 
ön plana çıkartıyor. Bu versiyon, eşsiz 22 inçlik jantlarla 
tamamlanıyor.
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Süper spor otomobiller denilince, ilk akla gelen ve dünyanın farklı 
yollarında görebileceğimiz markaların başında Porsche ilk sırada 
geliyor. 40 yılı aşkın süredir neredeyse radikal bir değişikliğin yapıl-
madığı tasarımı, kulakları okşayan kendine has motor sesi ve kulla-
nım özellikleriyle Porsche 911 Turbo, tam bir safkan yarışçı. Direkt 

benzin enjeksiyonlu, turbo beslemeli 3.8 litre altı silindirli S modelin-
de 520 beygir, Turbo modelindeyse aynı motor 560 beygir güç 
üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza ulaşmak için 3.7 saniyeye ihtiyaç 
duyan 911 Turbo, 312 km/s son hızıyla da tam bir yarışçı. Tabii ki 220 
bin Avro’yu ödeyebilen şanslı kullanıcıları için… 

ASFALTIN DEĞİŞMEYEN KLASİĞİ

Otomotiv dünyasının en önemli figürleri arasında yer alan Ettore 
Bugatti, hem teknik hem de tarz açısından döneminin ötesine 
geçen otomobiller üretti. Serinin altıncı ve son modeli Ettore Bugat-
ti Legend, markanın kurucusu Ettore Bugatti’nin onuruna hazırlan-
dı. Bu model, diğer tüm Legend’larda olduğu gibi Bugatti Veyron 16.4 
Grand Sport Vitesse’yi temel alıyor. Ettore Bugatti Legend, bin 200 
HP güce sahip, asfalt yolda benzersiz bir şekilde 3-5 bin d/d’ye 
kadar bin 500 Nm maksimum tork üreten 8 litrelik W16 motora 
sahip.  0-100 arası kilometre hızlanmasını ise 2.6 saniyede tamam-

lıyor. Legends modeli ‘Ettore Bugatti’nin karbon gövdesinin tasarı-
mı, şasi numarası 41111 olan ve ‘yin-yang’ renk ayrımına sahip 1932 
Type 41 Royale’e dayanıyor. Ön bölüm elle cilalanmış alüminyumdan 
imal edildi ve şeffaf karbon kaplamayla tamamlandı. Bugatti, Ettore 
Bugatti Legend’da ilk kez iki farklı deri kullandı. Burada doğal kahve-
rengi renginde olan (Brun Cavalier) geleneksel dana derisi iç meka-
nın birçok farklı yerinde bulunuyor. Önceki beş Legend modelde de 
olduğu gibi bu son Legends modelinden de yalnızca üç adet üretile-
cek ve 2.35 milyon Euro’dan satışa sunulacak.

2.35 MİLYON EURO’DAN SATIŞA SUNULACAK

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin Quattroporte mode-
linden sonra yeni Ghibli modeli de artık fabrikadan ContiSport-
Contact 5 ile çıkacak. Audi, BMW, Land Rover, Mercedes, Porsche 
ve Volkswagen’den sonra İtalyan lüks otomobil üreticisi Masera-
ti de orijinal ekipman için Continental’i tercih etti. Üstün yol tutu-
şu ve frenleme performansını, yakıt tasarrufu ile birleştirerek 
düşük yuvarlanma direnci sunan ContiSportContact 5 lastikleri 
Maserati’nin Ghibli modeli için 18 ile 21 inç arasında değişen jant-
larda 8 farklı ebatta üretilecek. Güçlü yol tutuşu ile sürücüye 
direksiyon hakimiyeti sunması için ön ve arka akslara özel farklı 

ebatlarda üretilecek lastiklerin, yanak kısımlarında diğer premi-
um spor otomobillerinden ayrılması için ‘MGT’ işareti yer alacak. 
Ghibli’nin başlangıç versiyonlarında 235/50 R 1897 Y ebatların-
da, daha güçlü versiyonları için 19, 20 ve 21 inç ebatlarında kulla-
nılacak olan lastikler 320 km/ s maksimum hız değerine sahip.  
Farklı versiyonlarında maksimum 301 Kw (410 bg) motor gücüne 
sahip otomobilin, ön akslarında 245/35 ZR 21 96 Y XL ve arka 
akslarında 285/30 ZR 21 100 Y XL ebatlarındaki ContiSport-
Contact 5 lastikleri ile Maserati sahipleri güvenli ve keyifli sürü-
şün tadını çıkarabilecek.

MASERATI’NİN TERCİHİ CONTINENTAL 

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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İtalyan lüks spor otomobil üreticisi 
Ferrari’nin tarihindeki ilk dört 
tekerlekten çekişli süper spor modeli 
Ferrari FF, sınıfında zirveyi belirleyen 
otomobillerden. Ferrari 612 
Scaglietti’nin yerini alan süper 
sporcunun adının 
sonundaki FF, “Ferrari 
Four” (dört kişilik ve dört 
tekerlekten çekiş) 
sisteminin kısaltması 
olarak kullanılıyor. Dört 
kişiyi taşıyabilen, dört 
kapılı otomobil, bu güne 
kadar üretilen günlük 
kullanıma en uygun Ferrari 
modeli olarak da tanımlanıyor. 
660 HP güç ve 683 Nm tork 
üreten V12 motorla donatılan, 0-100 
km/s hızlanmasını 3.7 saniyede 
tamamlayan Ferrari FF’in son hızıysa 
335 km/s. Ülkemizdeki satış fiyatıysa 
630 bin Avro.

BİN BEYGİRLİKLİK 
SAFKAN GÜÇ MAKİNESİ
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ÜÇ BOYUTLU MASAÜSTÜ 
TARAYICISINA NE DERSİNİZ? 
MakerBot, yeni ürünü Digitizer ile hedef kitlesini 3 boyutlu 
masaüstü tarayıcıyla buluşturuyor. Bir moleküler tarayıcı 
gibi çalışan cihaz, 3 boyutlu kopyasını yapmak istediğiniz 
herhangi bir ürünü tarıyor, 3 boyutlu modelini hazırlıyor ve 
baskıya hazır hale getiriyor. Baskıda modelleme sürecini 
çok daha farklı bir boyuta getiren Digitizer, son derece güçlü 
bir yazılıma sahip. MakerWare for Digitizer yazılımının yüz 
binlerce noktayı saniyeler içinde birleştire-
bilen algoritması, taramak istediğiniz 
modeli dakikalar içerisinde hazırlıyor. 
Digitizer’ın masaüstü tarayıcısı; bir 
kamera, daire biçiminde hareketli 
bir plak ve lazerlerden oluşuyor. 5 
cm’den uzun ve platforma sığabile-
cek büyüklükteki nesneleri tarayabil-
diğiniz cihazın; seramik, kil, cilasız 
plastik gibi hafif ürünlerle daha iyi çalıştığı 
gözlemleniyor. Yapmanız gereken tek şey, kopyalamak 
istediğiniz nesneyi platforma doğru bir şekilde yerleştirmek. 
Digitizer ile oluşturduğunuz modelin üzerine arzu ettiğiniz 
şekilde eklemeler yapıp, kopya sayısını ve ölçüleri değiştire-
bilme şansına da sahipsiniz…

JIBO AİLENİZİN YENİ ÜYESİ OLMAYA ADAY  
MIT Media Laboratuvarı Kişisel Robot Grubu Direktörü Dr. Cynthia Breazeal’in tasarladığı Jibo, dünyanın ilk aile robotu olma iddiasıyla 
öne çıkıyor. Breazeal, Jibo’yu arkadaş canlısı, yardımsever ve zeki bir robot olarak tanımlıyor. Jibo’nun sosyal bir robot olarak ifade 
edilmesinin nedeni ise  insanlarla etkileşime geçebilmesi. Birçok akıllı asistan gibi Jibo proaktif olarak size hatırlatmalar yapabiliyor, 
e-posta’nızı gönderiyor, sesli mesajlarınızı bildiriyor, fotoğraf çekebiliyor ve çocuklarınız için interaktif hikâyeler anlatıyor. 100 bin dolar 
fon hedefiyle bir Indiegogo kampanyası olarak başlayan Jibo projesi, hedefinden 26 gün önce yaklaşık 883 bin dolar toplamayı 
başardı. Jibo, ev versiyonu için Indiegogo üzerinden 499 dolara ön siparişleri şimdiden alıyor. Girişimin bir hedefi de Jibo’yu Nest ter-
mostatı gibi evdeki bağlantılı cihazlarla eşleştirmek. Burada amaç, termostatınız her zamanki gibi çalışmasına devam ederken, tele-
fonunuz yerine kontrolü Jibo’ya bırakmanız…

[ selin akgün ]
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İLERİ TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU NİMETLERİ HAYATI 
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN KULLANAN BİLİM İNSANLARI, 

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILARIN DA DESTEĞİYLE 
FARKLI SEKTÖRLERE YÖNELİK YENİLİKÇİ ÜRÜN VE 

HİZMETLERE İMZA ATIYOR.

Hayal gücünüzü zorlayın. Yakın bir zaman öncesine kadar sadece bilimkur-
gu filmlerinde gördüğümüz detaylar, bugün günlük hayatımızın bir parçası 
olmuş durumda. Üç boyutlu masaüstü tarayıcılar, minik ev robotları, su 
baskınını engelleyen akıllı ev sistemleri, diyabet takibini kolaylaştıran akıllı 
lensler… Bu tip ürün ve hizmetlerin sayısı yakın gelecekte çok daha hızlı bir 
şekilde artacak. Yapmamız gereken tek şey, bekleyip görmek…

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN

TEKNOLOJİLER



/BİLİŞİM

DİYABET TAKİBİNİ 
KOLAYLAŞTIRAN AKILLI 
KONTAK LENSLER 
Google diyabet takibinde kullanılan akıllı kontak 
lenslerin geliştirilmesi için Novartis ile işbirliğine 
gidiyor. Novartis yetkililerinin açıklamasına göre 
şirketin göz bakım birimi Alcon ve Google’ın yarı 
gizli Google [x] birimi arasındaki anlaşmayla ‘akıllı 
lens’ teknolojisinin tedavi amaçlı ürünleri Novartis 
tarafından lisanslanacak. Anlaşmayla, Google [x] 
ve Alcon, ‘akıllı lens’ teknolojisi üzerinde birlikte 
çalışmaya başlayacak. Akıl l ı  lens teknolojisi, 
müdahale gerektirmeyen sensörler, mikroçipler ve 
kontak lenslere yerleştirilen minyatür elektronikler-
den oluşuyor. Novartis’in bu konuya ilgisi ise iki 
temel nedenden kaynaklanıyor. Teknoloji öncelik-
le, diyabet hastalarının en az müdahaleyle, sürekli 
glikoz ölçümlerinin yapılmasına izin veriyor. Akıllı 
kontak lensler gözyaşından aldığı verileri kablosuz 
bir şekilde mobil cihaza aktarıyor. İkinci önemli 
nedense, akılı lenslerin ilerleyen yaşlarda yakını 
görememe hastalığı, yani presbitlik için bir çözüm 
sunma potansiyeli… Akıllı lensler, gözün doğal 
odağını bulmasına yardımcı olarak tıpkı hipermet-
rop lensler ya da katarakt tedavisinde kullanılan 
göz içi lensler gibi çalışabiliyor.

/BİLİŞİM
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INVITANS’A HAZIR 
MISINIZ? 
Internet teknolojisi alanında uzmanla-
şan JaggleLab şirketi, sosyal medyada 
farklı bir etkinlik keşif uygulamasına 
imza attı. Invitans adı verilen bu kon-
sept, hedef kitlesine dünya genelinde-
ki farklı etkinlikleri keşfetme ve bireysel 
etkinlikler yaratma fırsatı sunuyor.  
Facebook hesabıyla bağlanabilen 
Invitans’ın şimdilik sadece iOS versiyo-
nu var. Ancak uygulamanın Android 
sürümü de yolda… JaggleLab, Invi-
tans uygulaması ile çok daha gerçekçi 
bir sosyal ağ yaratmayı hedefliyor. 
Uygulama içerisinde mesajlar, yorum-
lar ve bildirimler gibi fonksiyonların 
yanı sıra gerçek etkinlikler hakkında 
da bilgi sahibi olabileceğiniz alanlar 
bulunuyor. Invitans online ortamda 
olduğu kadar, gerçek dünyada da 
sosyalleşme imkanı sunuyor. ‘Dışarı-
daki hayatın tadını çıkar’ temasıyla 
fark yaratan bu uygulama aracılığıyla 
arkadaş toplantıları, parti ler, spor 
müsabakaları, konser ve tiyatro gibi 
farkl ı  etkinl ikler düzenlenebil iyor. 
Hedef kitle, Invitans sayesinde farklı 
etkinliklere katılabiliyor.

MOTORLU PATEN 
ACTON R ROCKETSKATES 
Kickstarter yeni bir kampanyayla tüm 
dikkatleri üzerine topladı. Motor gücüyle 
hareket eden paten kampanyası 24 
saat içinde hedefine ulaştı. 50 bin dolar 
fon arayan kampanya, bitime daha 43 
gün varken 66 bin dolar destek aldı. Kişi-
nin gücüne dayalı patenlere alternatif 
olarak geliştirilen Acton R Rocketskates, 
hareket eden giyilebilir teknolojinin ilk 
örneklerinden biri… Patenin motor takıl-
mış hali olarak öne çıkan Acton R Roc-
ketskates, akıllı telefonlarla da bağlantı 
kurabiliyor. Rocketskates, bluetooth 
bağlantısıyla rota izlenmesi, batarya 
durumunun analiz edilmesi gibi verilerin 
haricinde oyun ve sosyal ağ paylaşımı 
yapılmasına da yön veriyor. Acton R 
Rocketskates’in ekim ayında kullanıcılar-
la buluşması planlanıyor.

T-FIT’İ KEŞFETME ZAMANI
Turkcell’in yeni akıllı telefonu Turkcell T50 
ile tanıttığı akıllı bilekliği T-Fit piyasaya 
çıktı.  USB’den şarj olabilen ve 3 gün pil 
ömrü vaat eden T-Fit, 18 gram ağırlık ile 
0.49 inç OLED ekrana sahip. Bluetooth 
v4.0 bağlantı özelliği ve hassas hareket 
sensörüyle dikkat çeken Turkcell T-Fit; 
hedef kitlesine mesafe takibi, harcanan 
kalori bilgisi, saat gösterimi, titreşimle 
uyandırma, bilek hareketi ile ekran kont-
rolü, uyku kalitesi takibi ve hedef belirle-
me gibi farklı hizmetler sunuyor. T-Fit’ten 
faydalanmak için Turkcell AppMarket ya 
da Google Play’den Turkcell Fit uygula-
masını indirmek gerekiyor. 
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Türkiye genelinde 16 ilde 18 çağrı merkezine sahip 
contact center şirketi AssisTT, yönetim kadrosuna 
yeni isimler katıyor. Son olarak İnnova İnsan Kaynakları 

Direktörü Banu Saraçlar, AssisTT İnsan Kaynakları Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 
AssisTT için İnsan Kaynakları’nın hayati öneme sahip oldu-
ğunu belirten Saraçlar, “AssisTT gibi istihdam yaratan bir 
şirkette görev almak oldukça heyecan verici. Şirketimizin 10 
bin kişilik genç çalışan profili insan kaynakları alanında pek 
çok fırsatı önümüze seriyor. Bu kadroyla başarılı çalışmalara 
imza atacağımıza eminim.” şeklinde konuştu. 

TECRÜBELİ BİR İSİM
12 Ekim 1971, İstanbul doğumlu olan Banu Saraçlar, 1994 
yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik bölümünde lisans eğitiminin ardından 1996 yılın-
da Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi dalında 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. 
1996 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler’de İnsan 
Kaynakları alanındaki kariyerine başlayan Saraçlar, 1998-
2004 yılları arasında Advantage-Benkar’da ve ardından 
Altınyıldız’da İnsan Kaynakları Yöneticiliği sorumlulukları 
aldı. Saraçlar 2004 yılında Turkcell Group’a katıldı, 2011 
yılına kadar Turkcell ve Grup Şirketlerinde çeşitli alanlarda 
İnsan Kaynakları Yöneticiliği yaptı. 
Banu Saraçlar 2011 yılından beri İNNOVA Bilişim Çözümleri 
A.Ş’de İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyordu.

İNSAN KAYNAKLARI 
SARAÇLAR’A EMANET 
Türk Telekom Grup Şirketi ve çağrı 
merkezi sektörünün liderlerinden AssisTT 
İnsan Kaynakları Genel Müdür 
Yardımcılığı’na Banu Saraçlar getirildi.
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Datagate, Türkiye çapındaki dağıtım altyapısını ve ürün 
portföyünü genişletmeye devam ediyor. Datagate, bu 
kapsamda, Türkiye’nin en yenilikçi mobil operatörü 

Avea ile distribütörlük anlaşması yaptı. 
Datagate’i BT distribütörlüğünden telekomünikasyon dist-
ribütörlüğüne taşıyan anlaşmanın ayrıntıları ve yarattığı 
katma değer, Index Grup CEO’su Erol Bilecik ve Datagate 
Genel Müdürü Salih Baş’ın ev sahipliğinde Avea Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Balcı ve Avea 
Ticari Pazarlama Direktörü Serkan Ödemiş’in katıldığı bir 
basın toplantısıyla paylaşıldı. 

“RAKİPLERLE ARAMIZI DAHA DA AÇACAĞIZ”
Basın toplantısında konuşan Avea Satıştan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Balcı, sektördeki çetin rekabette 
öne çıkmak ve Avea markasının sürdürülebilir büyüme-
sine daha da hız kazandırmak üzere Datagate ile işbirliği 
yaptıklarını ifade ederek, “Pazarlama ve marka yönetimi 
kavramlarına yeni bir boyut getiren işbirliklerimizle, mobil 
pazarda da rekabetin dengelerini değiştirdik. Datagate 
işbirliğimizle, Avea ürünleri ile Avea kanalında kampanyalı 
satılan diğer ürünlerin distribütörlüğünü Datagate yapa-
cak. Güçlü finansal yapısı ve uzman ekipleriyle Datagate’in 
Avea kanalında özellikle cihaz satışlarının yanı sıra cihaz 
bulunurluğunu ve çeşit sayısını daha da artıracağına inanı-
yoruz. Güçlenen distribütörlük ağımızla, rakiplerimizle ara-
mızdaki farkı daha da fazla açacağız. Akıllı telefon sahiplik 
oranımızı 2014 ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 47’ye çıkardık 
ve bu alandaki liderliğimizi tam üç yıldır devam ettiriyoruz. 
Ve bugün geldiğimiz noktada Avealı, tarifenin hesaplı-
sını, telefonun akıllısını, internetin hızlısı, kısacası hayatı 
değiştiren güzelliklerin Avea’dan geldiğini çok iyi biliyor. 
Bu işbirliğiyle, Avea ürünlerinin satışlarının önemli ölçüde 
artacağına ve akıllı telefon sahiplik oranındaki liderliğimizi 
daha da pekiştireceğimize inanıyoruz.” dedi.
Toplantıda konuşan Datagate Genel Müdürü Salih Baş, 
telekomünikasyon sektörüne yönelik ürün ve hizmet-
lerin dağıtımı için Avea ile başlayan yolculuklarının öne-
mini belirtti. Baş, “Şirketimiz ile Türkiye’nin en yenilik-
çi GSM operatörü Avea arasında imzalanan sözleşme, 
Avea tarafından yetkilendirilmiş Avea İletişim Merkezleri 

TEKNOLOJİ 
DÜNYASINDA 
YENİ İŞBİRLİĞİ
Datagate, Türkiye’nin en yenilikçi ve 
hızlı büyüyen GSM operatörü Avea ile 
distribütörlük sözleşmesi imzaladı.

BANU SARAÇLAR, “ASSİSTT GİBİ İSTİHDAM 
YARATAN BİR ŞİRKETTE GÖREV ALMAK 
OLDUKÇA HEYECAN VERİCİ. ŞİRKETİMİZİN 
10 BİN KİŞİLİK GENÇ ÇALIŞAN PROFİLİ 
İNSAN KAYNAKLARI ALANINDA PEK ÇOK 
FIRSATI ÖNÜMÜZE SERİYOR.”

AVEA SATIŞTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI HÜSEYİN BALCI: “PAZARLAMA 
VE MARKA YÖNETİMİ KAVRAMLARINA YENİ 
BİR BOYUT GETİREN İŞBİRLİKLERİMİZLE, 
MOBİL PAZARDA DA REKABETİN 
DENGELERİNİ DEĞİŞTİRDİK.”

ASSISTT HAKKINDA:
AssisTT, Kasım 2007’de yüzde 100 Türk Telekom iştiraki olarak 
kuruldu. Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen 
AssisTT, satış-pazarlama, sosyal medya yönetimi ve mailing 
gibi birçok alanda müşterilerine çözüm sunan bir contact 
center şirketidir. Türkiye genelinde 16 il ve 18 ayrı lokasyonda 
yaklaşık 10 bin çalışanıyla hizmet veren AssisTT, bir müşteri 
irtibat noktasıdır. Türk Telekom grubuna ek olarak birçok 
kamu kurumu ve özel şirketlere stratejik yol arkadaşı olarak 
hizmet vermektedir. Türkiye’nin en büyük ikinci çağrı merkezi 
AssisTT, kısa zamanda alanında standartları belirleyen şirket 
olmayı hedeflemektedir.  

(AİM), Avea Dağıtım Merkezleri (ADM) ve Avea Kurumsal 
Teknoloji Merkezleri’ne (KTM) mobil telefon, mobil cihaz, 
aksesuar, Avea GSM hattı, Avea marka ortaklıkları GSM 
hatları, Sanal TL (kontör) ve perakende kanalda Avea 
markalı ürünlerin tedarik ve satışını kapsıyor.” dedi
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Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda dünya çapında son 
teknolojileri aboneleri için ulaşılabilir kılmayı hedefle-
yen Vodafone, yarının mobil internet teknolojisi 4G’ye 

açılan kapı olarak nitelendirilen LTE teknolojisini (Long Term 
Evolution) destekleyen Huawei Ascend P7’yi, Türkiye’de ilk 
kez ve sadece “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa 
sunuyor. 
Huawei Ascend P6’nın üstün başarısından esinlenilerek 
geliştirilen Ascend P7, teknik özellikleri ve tasarımıyla göz 
dolduruyor. 6,5 milimetre inceliğe sahip Huawei Ascend 
P7’nin 5 inçlik ekranı 1920x1080 piksel Full HD görüntü 
üretebiliyor. Android 4.4.2 KitKat platformundan güç alan 
telefonda 1,8 GHz dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 
GB dâhili hafıza bulunuyor. Türkiye’de ilk kez ve sade-
ce “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa sunulan 
Huawei Ascend P7’yi tüketiciler “Vodafone Çok Satanlar 
Masası”nda gerçek cihazlar üzerinden bizzat deneyebiliyor 
ve kafalarını karıştıran sorulara Vodafone uzmanları tara-
fından anında yanıt bulabiliyorlar. 
Vodafone’lular ve numarasını Vodafone’a taşıyan aboneler, 
Vodafone Red tarifelerine ek 36 aya varan taksit ve ayda 20 
TL’den başlayan fiyatlarla yeni Huawei telefona sahip olabi-

HUAWEİ ASCEND P7 ‘VODAFONE ÇOK 
SATANLAR MASASI’NDA
Vodafone Türkiye, en son teknolojiyi aboneleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son 
teknolojilerle donatılmış LTE destekli Huawei Ascend P7, Türkiye’de ilk kez ve sadece 
“Vodafone Çok Satanlar Masası”nda satışa çıkıyor. 

Turkcell’in geliştirdiği ücretsiz “Çocuğum ve Ben” uygu-
laması sayesinde, ebeveynler ve çocuklar, farklı kullanıcı 
girişleriyle kendilerine özel içeriklere ulaşabiliyor.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Turkcell, anne-baba ve 
çocukların farklı kullanıcı girişleriyle kendilerine özel içeriklere 
ulaşabildiği bir uygulama geliştirdi. “Turkcell Çocuğum ve Ben” 
uygulaması üzerinden ebeveynler, çocukların yaşlarına göre 
özelleştirilmiş pedagojik bilgileri gün gün takip edebiliyor, 
çocuk sağlığına dair alanında uzman doktorların videolarına 
ücretsiz ulaşabiliyor.
Uygulama içerisinde, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, aktivite 
önerileri gibi ebeveynlerin beslenebileceği içerikler yer alır-
ken, çocukların eğitici videolara ulaşabilecekleri çocuk profili 
de bulunuyor. Ebeveynlerin ücret ödemeden takip edebile-
ceği çocuk sağlığı başlığı altındaki videolar ise anne ve baba-
ların çeşitli hastalıklardan aşılara, beslenmeden acil durumlara 
ve alınması gereken önlemlere kadar merak ettiği pek çok bil-
giyi konunun uzmanı doktorlardan almalarına imkân sağlıyor.

ABONELİK ÜCRETİ 1 LİRA
“Çocuk Gelişimi” başlığı altında ebeveynler, çocuklarının yaşı-
na göre özelleştirilmiş ve her gün yeni içeriklerin eklendiği 
pedagojik bilgileri adım adım takip edip ayrıntılı bilgi alabiliyor. 
Bu servisin abonelik ücreti ise ayda 1 lira.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Mobil 
Servisler Direktörü Tahsin Akar, Turkcell olarak daima tekno-
lojiyi insan yararı için kullanmanın yeni yollarını bulmaya çalış-
tıklarını ifade ederek, bunu yaparken de müşterilerinin ihtiyaç 
ve taleplerinin kendileri için belirleyici olduğunu vurguladı.
“Çocuğum ve Ben” uygulamasıyla hem anne-babaların hem 
de çocukların kolaylıkla kullanabileceği iki profilli bir sistem 
oluşturduklarını belirten Akar, şunları kaydetti: “Uygulamada 
anne ve babalar için çocukların gelişimini takip edebileceği, 
çocuk sağlığı hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceği, aile-
ce gidilebilecek etkinliklerden haberdar olacağı kapsamlı bir 
içerik bulunuyor. Çocuklar ise ebeveynlerinin belirlediği şifre 
ile sadece kendi profillerine girip yüzlerce çizgi filmi ve eğitici 
videoyu izleyebiliyor. Böylece farklı kullanıcı girişleri saye-
sinde kendilerine özel faydalı içerikler oluşturduğumuz aile 
bireylerini tek bir uygulamada buluşturmuş olduk.” 

TURKCELL’DEN 
ÇOCUĞUM VE BEN” 
UYGULAMASI

“

Turkcell’in geliştirdiği ücretsiz “Çocuğum 
ve Ben” uygulaması sayesinde, ebeveynler 
ve çocuklar, farklı kullanıcı girişleriyle 
kendilerine özel içeriklere ulaşabiliyor.

HUAWEİ ASCEND P7’YE İSTEYEN HERKES, 
36 AYA VARAN TAKSİT İMKÂNLARIYLA 
AYDA 20 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
SAHİP OLURKEN VODAFONE RED’İN 
AVANTAJLARINDAN DA 
FAYDALANABİLİYOR.

TURKCELL BİREYSEL MOBİL SERVİSLER 
DİREKTÖRÜ TAHSİN AKAR: “TURKCELL 
OLARAK DAİMA TEKNOLOJİYİ İNSAN YARARI 
İÇİN KULLANMANIN YENİ YOLLARINI 
BULMAYA ÇALIŞIYORUZ.”

HUAWEI ASCEND P7’NIN ÖZELLIKLERI:
Android 4.4.2 KitKat platformundan güç alan Huawei Ascend 
P7’de 1.8 GHz dört çekirdekli işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dâhili 
hafıza bulunuyor. 13 MP arka kamerası ve 8 MP ön kamerasıyla 
fotoğraf çekimini bir keyfe dönüştüren yeni telefonda A-GPS, 
NFC, Bluetooth 4.0, WiFi bağlantı özellikleri bulunuyor. Huawei 
Ascend P7, 2500 mAh bataryasıyla kalan yüzde 10luk şarjın 
24 saate kadar dayandığı pil ömrünü en yükseğe çıkaran özel 
Ultra Power Saving moduyla öne çıkıyor.

liyor. Vodafone’un çift taşıyıcı teknolojisiyle yurt içinde LTE 
destekli en hızlı 3G internet deneyimini yaşayan Vodafone 
Red’liler Her Şey Dahil Pasaport uygulaması sayesinde 
İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Romanya’da 4G 
mobil interneti canlı olarak deneyimleyebiliyor. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender 
Buruk, Türkiye’de ‘dijital dönüşümün lideri’ olma viz-
yonuyla abonelerine en yeni akıllı cihazları sunduklarını 
belirterek şöyle konuştu: “Dünyanın 4G destekli en geliş-
miş internet teknolojisine sahip telefonu Huawei Ascend 
P7’yi, Türkiye’de ilk kez ve sadece “Vodafone Çok Satanlar 
Masası”nda satışa sunuyoruz. Şık tasarımına ve üstün 
teknolojisine karşın maliyet avantajı sağlayan Huawei 
Ascend P7, “Vodafone Çok Satanlar Masası”nda 36 aya 
varan taksit ve ayda 20 TL’de başlayan ödeme kolaylık-
larıyla alıcılarıyla buluşuyor. Herkesi Huawei Ascend P7 ile 
tanışmak üzere Vodafone Cep Merkezleri’ne ve Vodafone 
Çok Satanlar Masası’na davet ediyoruz.” 
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İnsanın yaradılış 
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