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3D YAZICILARA DAİR 
HERŞEY… 
MESLEK SEÇİMLERİNDE, İŞ 
TEKNİKLERİNDE YAŞANACAK BİRÇOK 
DEĞİŞİMİN HABERCİSİ OLAN 3 BOYUTLU 
YAZICILAR, YAKIN GELECEKTE 
EVLERİMİZE KADAR GİRECEK. 

Henüz yeni yeni kulağımıza çalınmaya başlasa da 
yakın gelecekte üç boyutlu yazıcıların evlerinize 
kadar girmesine hazırlıklı olun. 
Artık yazıcı deyince aklımıza şimdilik, en fazla 
renkli çıktıları bize ulaştıran yazıcılar gelmiyor. 
Artık kâğıdın çok dışında, bilgisayarda tasarımı 
yapılan ürünleri maddeleştiren, 3 boyutlu 
olarak elimize veren gelişmiş makineler de 
geliyor aklımıza. Bu teknolojiden; sağlık, inşaat, 
havacılık, askeri sanayi gibi birçok alan faydalansa 
da yakın gelecekte, evimizde ihtiyacımız olan 
herhangi bir ürünü biz de 3 boyutlu yazıcıdan 
çıkarıp kullanabileceğiz. Örneğin; oyuncak 
isteyen çocuğunuza bilgisayardan bir oyuncak 
seçip, yazıcıdan çıkarabilecek ya da evinizi 
dekore etmek için ihtiyacınız olan bir çerçeveyi 
duvarınıza asabileceksiniz. 
Özellikle inşaat sektörünün yoğunluklu olarak 
kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla artık evler inşa 
edilmeye başlandı. Sağlık sektöründe yapay 
organlar 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılıp, ihtiyaç 
sahiplerine takılıyor. Sadece dünyada değil, 
Türkiye’de de çalışmaları yapılıyor 3D yazıcıların. 
Meslek seçimlerinde, iş tekniklerinde yaşanacak 
birçok değişimin habercisi olan 3 boyutlu 
yazıcılarla ilgili tüm detayları kapak haberimizde 
bulabilir, geleceğe dair planlarınızı gözden 
geçirebilirsiniz. 
Kapak haberimiz dışında, ulaştırma ve iletişim 
sektörüne dair birçok yeni gelişmeyi dergi 
sayfalarımızda bulabilirsiniz. 
Keyifli okumalar dileği ile… 
Hoşçakalın. 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Elektrikten suya tüm 
faturaları Cep Cüzdan’la
kolayca ödeyebilirsiniz
Vodafone

ÖDE

Fatura ödeme hizmetinden yararlanan abonelerimize hizmet bedeli olarak, fatura tutarının
%2’sine ilave 45 Kr yansıtılacaktır. Vodafone faturaları ödenirken işlem ücreti bulunmamaktadır.
Vodafone Cep Cüzdan uygulaması, Vodafone hatlı cep telefonu numarası ve banka kredi kartı veya Vodafone Cep Nakit Kart numarası eşleştirilmesi ile QR Kod ile temassız ödeme 
yapma, 100’den fazla kurum faturalarını ödeme, tüm mobil operatör abonelerine para gönderme, Vodafone abonelerinden para isteme, Vodafone Faturasız aboneleri için Cep Lira 
yükleme, Vodafone bireysel faturalı aboneleri için faturalarına yansıyacak şekilde paket satın alma, aboneye ait Cep Nakit Kart/Kartlarının bakiyesini görüntüleme ve kartlara ait işlem 
geçmişini sorgulama ve “Biriktir Gönder” hesabında para biriktirme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan servistir. Uygulama iOS işletim sistemli telefonlar için Apple Store, Android 
işletim sistemli telefonlar içinse Google Play’den indirilir. Uygulama ücretsizdir. Kurum listesinin değişiklik hakkı Türkiye Finans Katılım Bankası’nda saklıdır. Detaylı bilgi: vodafone.com.
tr/Servisler/Cep-Cuzdan.php

Uygulamayı indirmek için:

CUZDAN 9000

Vf Cep Cuzdan İlan 215x275.indd   1 20.08.2015   16:02



yaşam

haber

haber

sağlık

26

6 / www.baglantinoktasi.com.tr

ÇOCUKLARINIZI RAHAT BIRAKIN, ONLAR
 DOĞUŞTAN TEKNOLOJİYE MEYİLLİ!

Son araştırmalar; çocukların ‘download’ toplumundan ‘upload’ 
toplumuna artık geçiş yaptığını ve gerçekten ailelerin inanmaya 

zorlanabileceği projeleri de başardıklarını gösteriyor.

eğitim

kapak

/İÇİNDEKİLER

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN İLGİNÇ BULUŞLARI 
YAKINDAN TANIYIN

Kombin yaratan Akıllı Ayna’dan 6 dk’da check-up’ınızı yapan 
mobil sağlık cihazına kadar hız çağına uyum sağlayan birbirinden 

ilginç ürünler ve dahası insanoğlunun hizmetine sunuluyor.

ŞOFÖRLERİN OLMAZSA OLMAZI; GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Sadece yaz aylarında değil mevsimin her anında, güneşin dik 
ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanması gereken 

araç kaptanlarının, rast gele tercihler yapması ciddi 
rahatsızlıklara neden oluyor.

28

SATIN ALDIĞINIZ TV GERÇEK 
4K ÇÖZÜNÜRLÜK SUNUYOR MU?

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde 
düşük fiyatlı 4K çözünürlük vaat eden 3K televizyonlar, 

tüketicilerin aklını karıştırıyor.

3 BOYUTLU YAZICIDAN NE ALIRDINIZ?
Sadece kâğıt basabildiğimiz yazıcılar artık yerini 3 boyutlu olanlarına 

bırakıyor. Yani, bu teknoloji ile bilezik, maske, telefon kılıfı ve hatta 
organ bile basmak mümkün hale geliyor.

2422

HACKER’LAR OTOMOBİLLERİN PEŞİNDE!
Hacker’lar anahtarın sinyalini bozarak kapıları açabiliyor, motoru 

durdurup, klimayı, müzik sistemini, kapı kilitlerini yönetebiliyor, hatta 
otomobili uzaktan bile kullanabiliyorlar.

2014
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ünlülerle iletişim havacılık

34

iş dünyası

30

inovasyon otomotiv
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araştırma

İNTERNETİN ‘ÖLDÜRDÜĞÜ’ ÜNLÜLER
Sanal dünyanın yalan ve dedikoduları, yaşayan ünlüleri hedef 

alarak sevenlerini üzmeye devam ediyor.

İNTERNET OLAN HER MEKÂN TOPLANTI ODASI,  HER YER OFİS
Seyahat ve konaklama maliyetlerini azaltan, ön yatırım ve işletme 
giderlerinden tasarruf edilmesini sağlayan tümleşik iletişim, farklı 

mekânlardaki çalışanların eş zamanlı görüşme ve çalışma 
yapabilmelerini mümkün kılıyor.

HAVADA LÜKS BİR DENEYİME VAR MISINIZ?
Bugün pek çok havayolu şirketi uzun uçuşlarda lüksten ödün 

vermeyenler için oldukça kaliteli hizmet sunmaya başladı. Artık 
seyahat kitinizin Samsonıte ya da Prada olmasından tutun, ‘full 

privacy’ olarak adlandırılan kişiye özel alanlarda yolculuk edebilirsiniz.

/İÇİNDEKİLER

40 42

ROBOTLAR YÜZÜNDEN ÖNCE KİMLER  İŞSİZ KALACAK?
Kendini tekrarlayan işler yapan ya da hesap çizelgeleriyle uğraşan 

ofis çalışanlarının işleri kolaylıkla yazılımlarla yapılabiliyor. Peki, 
tehlike altındaki diğer işler hangileri?

FONKSİYONELLİK YARIŞINDA SON NOKTA
Ürün ve hİzmetlerİn gİderek fonksİyonelleştİğİ bİr dönemden 

geçİyoruz. Kullanıcısına ekstra bİr avantaj sağlayamayan markalar, 
bu yarışı İster İstemez kaybedecek.

50 58

GIULIA, İLKBAHARDA TÜRKİYE’DE
2015’te kuruluşunun 105’inci yıldönümünü kutlayan İtalyan 

otomobil üreticisi Alfa Romeo’nun lüks orta sınıfta yer alan yeni 
temsilcisi Giulia’nın en performanslı versiyonu, Frankfurt Otomobil 

Fuarı’nda resmen görücüye çıktı.
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İETT’NİN WEB SİTESİ YENİLENDİ 
Günlük 250 bine yakın ziyaretçi sayısı bulunan İETT’nin web sitesi 
www.iett .gov.tr yenilendi. Kullanıcı kolayl ığı ve teknoloji 
trendlerinin göz önüne alındığı site mobil kullanım kolaylığı ile de 
fark yaratıyor. En çok ziyaret edilen kamu siteleri arasında yer alan 
İETT web sitesi, yüzde 32.40 oranı ile organik ziyaretçi oranı en 
yüksek olan site olma özelliği taşıyor. Yeni sitede eski web 
sitesinde yapılan analizler değerlendirildi. Ziyaretçilerin en çok 
kullandığı ve en çok zaman geçirdiği sayfalar göz önüne alınıp, bu 
sayfalara ana sayfadan tek dokunuşla erişim imkânı sağlandı. 
Ayrıca site tasarlanırken engelli erişimine uygunluğu dikkate 
alınarak bu konuda sürekli iyileştirme devam edecek şekilde bir alt 
yapı oluşturuldu. 

ATIF ÜNALDI, LONDON SPEAKER 
BUREAU KONUŞMACILARINDAN OLDU 
Deneyimli danışmanları ve küresel ağı sayesinde geniş 
hizmet yelpazesine sahip London Speaker Bureau, 
Türkiye’den bilişim alanında uzman Atıf Ünaldı’yı kadrosuna 
dâhil etti. Atıf Ünaldı, 1991’den itibaren bilişim alanının 
önemli şirketlerinde yöneticilik yaptı. 1999 yılından bu yana 
bilişim alanında konferans ve seminerler veren Ünaldı, aynı 
zamanda görsel ve yazıl ı  medyada da aktif olarak 
çalışmalarını sürdürüyor. İnternet Temelli Televizyon 
Teknolojileri Derneği (IPTV) Yönetim Kurulu Başkanı olan Atıf 
Ünaldı, ayrıca Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON), 
E-ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği (Eticad), Bilişim 
Muhabirleri Derneği, Sitebuilders Microsoft ile İnternet 
Society (ISOC) gibi derneklerinde kurulunda yer alıyor.
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VODAFONE’DAN ALZHEIMER 
HASTALARINA MOBİL DESTEK 
Vodafone Türkiye, sağlıkta dijitalleşmenin öncüsü 
olma hedefiyle geliştirdiği “Vodafone Cep Sağlık” 
platformu kapsamında bellek kaybı sorunuyla 
m ü c a d e l e  e d e n  A l z h e i m e r  h a s t a l a r ı n ı n  v e 
yakınlarının hayatını kolaylaştıracak yeni hizmeti 
“Alzheimer Hasta Takip Uygulaması’nı tanıtt ı . 
Alzheimer Derneği işbirliğinde geliştirilen Alzheimer 
Hasta Takip Uygulaması sayesinde, hasta yakınları 
herhangi bir ek cihaza ve GPS bağlantısına gerek 
duymadan hastalarının konumunu bulabilecek, 
hasta belirlenen alandan çıktığı zaman anında bilgi 
sahibi olabilecek.

ENGELLİLERE ÖZEL UYGULAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki kamu kurumları arasında 
görme ve işitme engellilere yönelik ilk Kapalı Alan Yönlendirme 
Sistemini İzmir’de hayata geçiriyor. Akıllı telefonlar üzerinden 
çalışan ve engellilere büyük kolaylık sağlayan uygulama, 1 
Kasım’da hizmete başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir 
Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirdiği ‘WizmirNET’ projesinin 
ikinci ayağı olan sistem, özellikle görme ve işitme engellilerin 
hayatını kolaylaştıracak. Akıllı telefonlar üzerinde çalışan sistem, ilk 
etapta büyükşehir belediyesinin hizmet binası ile Ahmet Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) uygulamaya alınacak.



TÜRK ŞİRKETİ MEDİANOVA NİJERYALILARA 
CEPTEN MÜZİK DİNLETECEK 
Uluslararası işbirliklerine bir yenisini daha ekleyen 
Medianova, dünyanın en büyük mobil operatörlerinden 
Etisalat için Nijerya’da bir projeye imza attı. Etisalat, 
Nijerya’daki yaklaşık 20 milyon abonesine, Medianova’nın 
geliştirdiği online müzik platformu ile hizmet sunmaya 
başladı. Proje ile ilgili bilgi veren Medianova CEO’su Serkan 
Sevim, Etisalat Grup’un dünyanın en büyük telekom 
kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Sevim, “Piyasa 
değeri 23 milyar doları aşan ve merkezi Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde bulunan şirket, Ortadoğu, Asya ve Afrika’nın 
19 ülkesindeki 169 milyon abonesine yenilikçi çözüm ve 
hizmetler sunuyor.” dedi. 

ekim 2015 /11
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GOOGLE’DAN MÜLTECİ VE GÖÇMEN 
KRİZİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI 
Google, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana dünyanın 
gördüğü en büyük göçmen ve mülteci krizinde ön saflarda 
insani yardım sağlayan kuruluşlara katkı için bağış 
kampanyası başlattı. Herkesi bağış yapmaya çağıran 
Google, sağlanacak katkıyı ikiye katlamak amacıyla dünya 
genelinde toplanan ilk 5 milyon Euro’ya kadar insanlardan 
gelecek her  bağışa karş ı l ık  aynı  tutarda bağışta 
bulunacak. Böylelikle toplamda 10 milyon Euro tutarında 
bağış elde edilecek. 
Bağışlar sığınmacı ve göçmenlere yardım sağlayan dört 
sivil toplum kuruluşuna dağıtılacak: Sınır Tanımayan 
Doktorlar (MSF), Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), 
Çocukları Kurtarın Vakfı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR).

İP KÖPRÜ İNŞA EDEN İNSANSIZ 
HAVA ARAÇLARI
Zürih Üniversitesi ve Gramazio Kohler Research şirketinden 
araştırmacıların ortak çalışması sonucu, küçük insansız hava 
araçları (drone), insan ağırlığını taşıyacak kapasitede bir ip 
köprü inşa etmek üzere programlandı. Proje, hava araçlarının 
mimaride ve inşaatta kullanılması konusundaki araştırmanın 
bir parçası olarak geliştirildi. Hava araçlarının, bu araştırmanın 
yapıldığı laboratuvar dışında kullanılabilmesi için, ek 
sensörlerle geliştirilmesi gerekiyor.

SÜRÜCÜSÜZ ‘ROBOT TAKSİ’LER 
2020’DE YOLLARDA
Taksileri sürücüsüz hale getirmek için düğmeye basan Japon 
firma, robot taksileri 2020’de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 
Japonya’da taksi olarak hizmet verecek bu otomobiller şimdilik 
ülkenin Honşu adasının Kanto bölgesinin güneyinde yer alan 
Kanagawa’da 50 kişinin katılımı ile test edilecek. Ana caddeleri 
de içeren üç kilometrelik bir güzergâhta yol alacak olan robot 
taksilerde güvenlik amacıyla uzman personel de yer alacak. 50 
k iş i  ku l lanı larak yapı lacak test i  k ısa sürede başar ıy la 
tamamlamayı planlayan ‘Robot Taxi’ isimli firma, her şeyin plana 
uygun gitmesi halinde bu araçların 2020 yılında hayatımıza 
girebileceğini belirtiyor.  



ÇİN’DE APPLE’A SİBER SALDIRI
Apple, Çin’de bazı iPhone ve iPad kullanıcılarının yüklediği 
uygulamalarda cihaza zarar veren yazılımlar bulunduğunu 
ve bu yazılımların yok edilmesi için harekete geçtiğini 
duyurdu. Çin’deki siber saldırı, Apple’a bağlı App Store’a 
yapılan en geniş çaplı saldırı oldu.
Amerikan firması, hackerların program geliştiricileri ikna 
edip, cihazlara Apple’ın sahte bir yazılımını kullanmaya teşvik 
ettiğini ve bu yolla virüslü yazılımları cihazlara yerleştirdiklerini 
söyledi. XcodeGhost olarak bilinen program hackerların 
cihazlardan veri toplamasını sağlıyor. Virüslü yazılımlar, 
Çin’in en popüler uygulamalarından WeChat, müzik indirme 
programı ve Uber benzeri taksi kiralama uygulamalarına 
girip çok sayıda iPhone ve iPad kullanıcısını etkiledi.

“PERİSCOPE GENÇ KIZLARI MAHVETTİ”
Azerbaycan’da Elnur Muradov adlı bir kişinin Twitter’ın canlı video 
paylaşım uygulaması Periscope’a sert eleştiriler sıraladığı 
videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. “Periscope genç 
kızlarımızın hayatını mahvetti, genç kadınların tüm değerleri 
kirleti l iyor.” diyen Muradov, anne-babaların da durumun 
ciddiyetinden haberdar olmadığını söylüyor.
“Süslenip, makyaj yapıp telefonun karşısına geçiyorlar... 
Kendilerini Periscope’ta teşhir ediyorlar.” diyen Muradov, ülkede 
boşanma oranlarının artmasını da Twitter’ın yeni uygulamasına 
bağlıyor. Muradov’un Facebook sayfası üzerinden yayınladığı 
yakınmalarını şu ana kadar neredeyse 100 bin kişi izlemiş 
durumda. Bu sayı Azerbaycan için oldukça yüksek.

AVRUPA’YI TRENLE KEŞFEDİN 
TCDD’nin üyesi olduğu Avrupa Demiryolu İşletmeleri 
tarafından uygulanan İnterrail, aralarında Almanya, 
Avusturya, Hollanda, İngiltere’nin de bulunduğu yaklaşık 
30 Avrupa ülkesinde ucuz ve sınırsız seyahat imkânı 
sağlıyor. İnterrail’de yer alan Büyük Tur ile Paris, Brüksel, 
Amsterdam, Frankfurt, Viyana’ya; Tatlı Hayat ile Bern, 
Milano, Floransa, Pisa, Roma, Lugano’ya; Yeni Avrupa ile 
Berlin, Varşova, Ostrava, Prag, Budapeşte, Ljubljana’ya; 
Yunan Adaları ile Pire-Syros, Nakos, Santorini’ye ulaşarak 
Avrupa’nın büyük metropollerinin tamamına yakınını 
gezmek mümkün. 
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iPHONE 6S VE iPHONE 6S PLUS’TA 
SORUNLAR BİTMİYOR!
Apple’ ın yeni satışa çıkan iPhone 6S ve iPhone 6S 
Plus’larında yeni sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde iPhone 6S ve iPhone 6S Plus’ların 
ortaya sebepsiz yere kapandığı yönünde şikâyetlerini 
sosyal medyada dile getiren kullanıcılar sayesinde 
gündeme gelen sorunun ardından şimdi de bazı iPhone 5 
ve 5S kullanıcılarının sahip oldukları uygulamaları yeni 
iPhone modellerinizde kullanamadıkları ortaya çıktı. iOS 
9.0.1 ve iOS 9.0.2 güncellemelerinin iOS platformuna 
gelmesi ile birlikte bazı kilitlenme ve güvenlik sorunları 
çözülmüştü. Ancak işletim sisteminde bazı küçük hataların 
kalmış olma ihtimali var. Apple ise konu hakkında henüz 
herhangi bir açıklama yapmadı.



FACEBOOK, AFRİKA’YA UZAYDAN 
ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLAYACAK
Internet.org projesi kapsamında, teknolojinin erişemediği 
bölgelere ücretsiz internet sağlamak için bir süredir 
çalışmalar yürüten Facebook, bu hizmetini ilk etapta 
Afrika’nın belirl i  bölgelerine götürecek. Eutelsat i le 
anlaşmaya varan sosyal medya devi, Amos-6 isimli 
uydusunu kullanarak Afrika’nın belirli bölgelerine ücretsiz 
sağlayacak. Söz konusu proje kapsamında, gezegenimizin 
yörüngesinde bulunan bir uydudan, belirlenen hedeflere 
“uzaydan ücretsiz internet” sağlanacak. Konuyla ilgili 
Facebook hesabı üzerinden bir duyuru yapan sitenin 
kurucusu şu anda yapım aşamasında olan Amos-6’nın 
2016 yılı ile birlikte hizmete gireceğini belirtti. 

HOLLANDA’NIN TREN ULAŞIMINA 
RÜZGÂR DESTEĞİ
Hollanda ulaşımdaki raylı sistemlerinde gereken enerjinin yüzde 
100’ünü rüzgâr enerjisinden karşılanacağını duyurdu. Eneco 
şirketinden yapılan açıklamaya göre, Eneco and VIVENS firmaları 
tarafından yenilenecek mevcut raylı sistemlerin yüzde 50 elektrik 
ihtiyacı rüzgâr enerjisi ile karşılanırken, 2018 sonunda sistemin 
enerji ihtiyacının tamamı rüzgârdan karşılanacak. Rüzgâr enerji 
santralleri ile tren sisteminin yıllık ihtiyacı olan 1,4 teravat saatlik 
üretim sözü veren Eneco şirketi, bu rakama 2018 yılına kadar 
ulaşılacağını bildirirken, 1,4 teravatın başkent Amsterdam’daki tüm 
hanelerin yıllık enerji ihtiyacına denk geldiği belirtildi. 
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ABD: 5,6 MİLYON PARMAK İZİ ÇALINDI
Beyaz Saray, bilgisayar korsanlarının resmi kayıtlara ulaşarak 
en az 5,6 milyon memurun parmak izini çaldığını açıkladı. 
Yetkililer, Personel Yönetim Merkezi’nden çalınan parmak izi 
sayısının ilk tahminlerin çok üstünde olduğunu belirtti. İlk 
açıklamada yaklaşık 1,1 milyon parmak izi  kaydının 
kaybolduğu söylenmişti. Personel Yönetim Merkezi, ABD’de 
çalışan tüm memurlardan sorumlu… Merkez yaklaşık 21,5 
milyon federal görevlinin kayıtlarını tutuyor. Geçen Nisan 
ayında merkezin siber saldırıya uğradığı (hacklendiği) ortaya 
çıkmış, korsanların kimlik ve güvenlik bilgilerini çaldığı 
belirtilmişti. Tüm sosyal güvenlik numaraları, isimleri adresler, 
sağlık, finansal ve biometrik veriler ele geçmişti.

FİREFOX SALDIRI ALTINDA 
Siber saldırıların hedefinde bu kez dünyanın en çok 
kullanılan tarayıcılardan biri olan Mozilla Firefox 
vardı. Firefox’daki bir açığı tespit eden saldırganlar, 
bir ‘sıfırıncı gün saldırısı‘ ile kullanıcıların verilerine 
ulaşmayı hedefledi. Mozilla, Firefox internet tarayıcısı 
için güvenlik güncellemesini yayınlarken, ESET 
Güvenlik Uzmanları da Firefox kullanıcılarının son 
sürüme geçmeleri tavsiye etti. ESET’in zararlı yazılım 
değerlendirme sistemi ESET Live Grid’e göre, açığa 
odaklanan hackerler, bilgisayar kullanıcılarının 
hassas verilerini hedef aldılar. Veriler, tespit edilen 
şüpheli komutların olası kimlik metin dosyası, parola 
b i l g i l e r i ,  g e ç m i ş  b i l g i s i  v e  u z a k t a n  e r i ş i m 
yapılandırma yazılımları gibi dosyaları hedef aldığını 
gösteriyor. 
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[ DUYGU SAYINER ]

3 BOYUTLU YAZICIDAN 
NE ALIRDINIZ?

Sadece kâğıt baSabİldığİmİz yazıcılar artık yerİnİ 3 boyutlu olanlarına 
bırakıyor. yanİ, bu teknolojİ İle bİlezİk, maSke, telefon kılıfı ve hatta 

organ bİle baSmak mümkün hale gelİyor.

/KAPAK

Teknolojik yenilikler her geçen gün bizi biraz daha 
şaşırtıyor. Yoksa kimin aklına gelirdi renkli çıkış almanın 
bile hayal olduğu yazıcı piyasasında bir  gün organ 
bile basacağımız? Evet, yanlış okumadınız. 3 boyutlu 

yazıcılar sayesinde artık çok farklı materyalleri basabileceğiz. 
Bu teknoloji şu anda Türkiye’de yeni yeni kullanılıyor 
ancak tarihi çok eskilere dayanıyor. İlk olarak 1980 yılında 
Japonya’da icat edilen bu teknoloji daha sonra Amerika’da 
ticari hale getirilmiş. Kullanım alanları ise bazı kurumlarda, 
ajanslarda ve üniversitelerde sınırlı kalmış. Yaygınlaşması ise 
son 6-7 yıla dayanıyor. Özellikle perakende tipi cihazların 

ortaya çıkmasıyla, 3 boyutlu yazıcılar bir anda tüketicinin 
dikkatini çekmeye başladı. Aslında tüketici üçüncü boyuta, 
3 boyutlu sinema filmleri, 3 boyutlu gözlükler, televizyonlar, 
3 boyutlu çizimler gibi kullanım alanları sayesinde zaten 
aşinaydı. Geleceğin teknolojisi olarak görülen 3 boyutlu 
yazıcılar, hayal ettiğiniz bir parçayı bilgisayar ortamında 
modelleyerek, birkaç dakika içinde yazıcıdan çıkartmanıza 
olanak sağlıyor. Yazıcı, tasarımı somut bir obje olarak elle 
tutulur hale getiriyor. Son yıllarda bazı yasal patentlerin 
sürelerinin dolmasıyla maliyetleri azalan 3 boyutlu yazıcıların 
yakın gelecekte evlere kadar girmesi bekleniyor.
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NELER BASABİLECEĞİZ?
Üç boyutlu yazıcılarda hayal dünyanızı oldukça geniş tut-
abilirsiniz. Bileklik, maske, anahtarlık gibi objeleri basmak 
mümkünken, artık organ bile basabilir duruma geldik. 
Şimdiden ortaya çıkan bazı güzel projeler var. Örneğin, 
3 boyutlu yazıcı teknolojisinin seri üretimde en verim-
li kullanıldığı alanların başında telefon kılıf ve kapakları 
geliyor. Tüketiciler kişiye özgü tasarlayabildikleri telefon 
kapaklarını internetten uygun fiyatlara sipariş edebiliyor-
lar. Telefon firmaları da 3 boyutlu yazıcıda basılabilsin diye 
kapak tasarımlarını ücretsiz ve online olarak yayınlamaya 
başladı. Buna öncülük eden firma ise Lumia modeli ile 
Nokia oldu. İkinci bir örnek olarak geri dönüşümün öne-
minin bu kadar vurgulandığı bir dönemde, Dirk Vander 

Kooji adındaki Hollandalı bir öğrencinin, eski buzdolabı 
parçalarını kullanarak kişiye özgü mobilyaları 3 boyutlu 
yazıcıyla basması, teknolojinin ilerlediği noktayı daha net 
bir şekilde gözler önüne serdi. Kooji’nin bu keşfi dünyanın 
çeşitli yerlerinde inovasyon ödülleri almasına da sebep 
oldu. Modibots adındaki bir oyuncak çeşidi şimdiden 
3 boyutlu yazıcıların piyasaya başarı hikâyesi olarak 
kazandırdığı yeni bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Sadece 
çocuklar için değil, yetişkinlerin de oynamayı isteyeceği 
türden olan bu oyuncuklar için 700 farklı değişebilir parça 
üretilebiliyor. 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş bir araba hayal 
edebiliyor musunuz? Urbee markası bu konuda bir ilk 
oldu ve üç boyutlu yazıcı ile basılan ilk arabayı üretti. 
Servis bakımları ucuz olan bu arabanın yakıt tasarrufu ise 

DünyaDaki 3D çalışmaları:
•	 Dünyada	3	boyutla	ilgili	çalışmalar	hızla	ilerliyor.	Son	ola-
rak	yapılan	bazı	çalışmalarda	yiyecek	üretmeye	başlayan	
yazıcılar	 vanilya,	 nane,	 elma,	 vişne	 ve	 kavun	 tatlarını	
şeker	ve	çikolatayla	birleştirebilen	ürünlerini	tanıtmıştı.

•	 Tıp	alanında	3D	ile	yapay	organ	üretimi	çalışmaları	sürdü-
rülüyor.

•	 İngiliz	ordusu,	Tornado	GR4	savaş	uçaklarında	3	boyutlu	
yazıcılarla	üretilmiş	parçaların	kullanımını	test	ediyor.

•	 Savunma	bütçelerinde	yer	alan	bakım,	onarım,	bozulan	
ve	kırılan	parçaların	yerine,	3	boyutlu	yazıcılardan	çıkan	
parçaların	 kullanılması	 gündemde.	 Savaş	 alanına	 götü-
rülecek	bir	3	boyutlu	yazıcı,	acil	parça	değişimlerini	yapa-
bilir	hatta	askerler	için	silahlar	üretebilir.

•	 NASA,	bu	yazıcıları	 uzay	 istasyonlarına	götürerek,	olası	
bir	ihtiyaç	karşısında	üretim	gerçekleştirmeyi	planlıyor.

GÜNÜMÜZDE 5 İLA 10 BİN ADET ÜÇ BOYUTLU YAZICI ÜRETİLİP SATILIYOR. BU RAKAMIN 
2017’DE 1 MİLYONU AŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR. BAŞKA BİR KAYNAĞA GÖRE DE 2016 

YILINDA 3 BOYUTLU YAZICILAR PAZARI 3.1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK.
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maksimum düzeyde. En dikkat çekici örnek ise organ... 
İnsan vücuduna ait bir organın 3 boyutlu yazıcı ile üretile-
bilmesi ihtimali kulağa oldukça ilginç geliyor. İngiltere’de 
yaşlı bir kadın için 3 boyutlu yazıcı ile çene üretildi ve nakli 
gerçekleştirildi. Bilim adamlarının en son ürettiği vücut 
parçası ise kulak oldu. New Jersey Princeton’da bilim 
adamları 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile organik bir kulak 
üretebildi. Dokularına kadar organik olarak basılan kulak 
sadece görüntü olarak kalmayacağı gibi bu kulakla duy-
mak da mümkün olabilecek. Aşılması çok zor görünen 
doku entegrasyonu, bu çalışma ile şimdiden çok ileri bir 
noktaya gelmiş olduğunu gösterdi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKİYOR
3 boyutlu yazıcı teknolojisinin günden güne birçok sek-
törü etkilediği ve bu sektörlerin bu teknolojiye ente-
gre olmaya başladıkları doğru. Bu teknoloji birçok sek-

törün üretim sürecini farklı yönlere çekecek. Uygulama 
düzeyi özelleştirilebilir ürünler için daha yoğunluklu olsa 
da bu teknolojinin gerçekten hız kazandıracağı bir sektör 
var; o da inşaat sektörü… İnşaat sektörü, şu anda insan 
gücünün en ağırlıkla kullanıldığı sektörlerin başında geli-
yor. Hala insan gücüne çok ihtiyaç duyuluyor ve otoma-
syondan uzak bir süreç işliyor. Bu durum inşaat sürecinin 
olabileceğinden çok daha yavaş ilerlemesine neden oluy-
or. Dünya çapında 3 boyutlu yazıcılarla basılmış binalar 
üzerinde çeşitli çalışmalar var. Yeni materyaller, yeni yön-
temler, yeni bina formları üzerinde çalışıyorlar. Çin’de bir 
firma sadece 24 saatte 10 adet bina üretti. Bu teknolojinin 
inşaat sürecine hız katacağı çok açık... Malzeme olarak geri 
dönüştürülmüş inşaat malzemesi kullanarak katman kat-
man binalar oluşturuluyor. Hollanda’da bir profesör yakın 
zamanda iki katlı bir evi baştan sona 21 saatte imal edebil-
eceklerini söylüyor. Yeni malzemeler ve yapım yöntemleri 

BU TEKNOLOJİ BİRÇOK SEKTÖRÜN ÜRETİM SÜRECİNİ FARKLI YÖNLERE ÇEKECEK. UYGULAMA 
DÜZEYİ ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ÜRÜNLER İÇİN DAHA YOĞUNLUKLU OLSA DA BU TEKNOLOJİNİN 

GERÇEKTEN HIZ KAZANDIRACAĞI BİR SEKTÖR VAR; O DA İNŞAAT SEKTÖRÜ…
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DÜNYACA ÜNLÜ OTOMOBIL MARKASI PEUGEOT’NUN, GEÇTIĞIMIZ AY FRANKFURT’TA 
TANITTIĞI YENI MODELI FRACTAL’DA 3D YAZICI ILE BASILMIŞ PARÇALAR YER ALIYOR.

Bir yıllık çalışma sonucunDa silah üretilDi
Dünyanın	 üç	 boyutlu	 yazıcıyla	 üretilen	 en	 ilginç	 ürünü	
Defense	 Distributed	 adlı	 bir	 grubun	 ortaya	 çıkardığı	 silah	
oldu.	Yaklaşık	bir	yıllık	çaba	sonucunda	ortaya	çıkan	silah,	
Teksas’ın	Austin	kentindeki	atış	alanında	denendi.	Defense	
Distributed	 adlı	 kâr	 amacı	 gütmeyen	 gruba	 Cody	Wilson	
adlı,	25	yaşındaki	bir	hukuk	fakültesi	öğrencisi	liderlik	edi-
yor.	 Wilson	 kendisini	 ‘kripto-anarşist’	 olarak	 tanımlıyor.	
Silah,	eBay’de	8	bin	dolara	satılan	üç	boyutlu	bir	yazıcıyla	
yapıldı.	ABS	plastik	parçalardan	üretilen	tabancanın	sadece	
ateşleme	 pimi	 metal	 parçalardan	 oluşuyor.	 Wilson,	 silahı	
Amerikan	 Alkol,	 Tütün,	 Ateşli	 Silahlar	 ve	 Patlayıcılar	
Dairesi’nden	aldığı	üretim	ve	satış	ruhsatıyla	üretti.

üzerine çalışan mimarlık ofisleri var. Yeni materyalleri 
kullanarak sıra dışı formlarda evler üretmeye çalışıyorlar. 
Londra menşeili bir mimarlık ofisi yeni materyallerle mal-
zemeyi olabildiğince az kullanarak en sağlam strüktürü 
oluşturmaya çalışıyor. Landscape House ise başka bir 
mimarlık firmasının malzeme olarak taş ve kum kullanan 
dev 3D yazıcılar kullanarak üretmeye çalıştığı bir diğer 
proje. Hollanda’da bir evin cephesi dev bir 3 boyutlu yazıcı 
kullanılarak basıldı. Plastik malzeme kullanılarak üretilen 
bu ev Amerikan başkanı Barack Obama tarafından bile 
ziyaret edildi. Bütün bu gelişmeler inşaat sektörü gibi 
çok büyük istihdam sağlayan bir sektörün çalışanlarını 
etkileyebilir. Ancak bu yeni teknoloji beraberinde yeni 
sektörler ve yeni uzmanlık alanları da ortaya çıkaracak. 
Ayrıca bu teknolojinin de yardımıyla tehlikeli bir çalışma 
sahası olan şantiyelerde iş kazalarının ve verilen kayıpların 
önüne geçilebilir. Bütün bunları değerlendirdiğimizde 3 

boyutlu yazıcılarda basılmış evlerde oturacağımız günler 
çok uzak gözükmüyor.

PEUGEOT ÜRETİME 3’ÜNCÜ BOYUTU DÂHİL ETTİ
Dünyaca ünlü otomobil markası Peugeot’nun, geçtiğimiz 
ay Frankfurt’ta tanıttığı yeni modeli Fractal’da 3D yazıcı 
ile basılmış parçalar yer alıyor. Araçta, StelLab ve Focal iş 
birliği ile geliştirilen ‘Tactile Bass System’ adlı bir tasarım 
sistemi kullanılmış. Aracın iç kısmında yer alan 3D yazıcı 
ile üretilmiş parçalar, toplam alanın yüzde 80’lik bir bölü-
münü kaplıyor. Böylece koltuklara ve aracın çeşitli bölgel-
erine entegre edilmiş 13 adet dahili hoparlör ile araç içinde 
dinamik bir ses ortamının yaratılmasını sağlanıyor. Ses 
dalgaları havada yayılmak yerine 3D yazıcı ile üretilmiş ve 
arabanın iç kısmını kaplayan akustik parçalara çarparak 
dolaşıyor. Böylece gürültü ve ses seviyesi optimal seviy-
eye indirgeniyor.
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NASA’NIN UZAY İSTASYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANIP GELİŞTİRİLEN 
3 BOYUTLU YAZICILAR, BUGÜN UZAYA KADAR GİTTİ. NASA, UZUN BİR SÜREDİR 

‘MADE IN SPACE’ ADLI BİR PROGRAM ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR.

BOEING 20 BİN PARÇAYI 3D YAZICIDA BASTI
Günümüzün yeni teknolojisi 3D yazıcılar, havacılık sek-
töründe de önemli bir rol oynuyor. Bu teknolojiyi kullanan 
şirketler arasında Boeing, Airbus ve Lockheed Martin gibi 
şirketler yer alıyor. Boeing yakın bir zamanda bu konuy-
la ilgili önemli bir patent başvurusunu tamamladı. Firma, 
uçaklarda kullandığı parçaların birçoğunu bundan sonra 3D 
yazıcıda üretmeyi planlıyor. Yaptığı patent başvurusunda 
da farklı merkezlerde uçak parçalarını stoklamak, gereken 
lokasyonlara parçaları ulaştırmak ve muhtemel gecikmel-
erden kaçınmak adına uçağın birçok parçasını 3D yazıcıdan 
üretilebilir hale getirmek yer alıyor. Böylece yedek parça 
ihtiyacı olan bölge, 3 boyutlu modeli 3D yazıcıya gönder-
erek üretimini yapacak. Amerika’nın ünlü teknoloji haber 
sitesi GeekWire‘a göre şu anda yaklaşık 20 bin parça Boeing 
uçakları için 3D yazıcıdan üretiliyor. Boeing sözcüsü Nathan 

Hulings F/A 18 Super Hornet uçağında 150 farklı parçanın 
SLS 3D yazıcıdan üretildiğini belirtmişti. Bunun yanında 
şimdilik plastik ile sınırlı olan çalışmaların, patent dosyasında 
da yer aldığı gibi metal, alaşım ve plaster gibi malzemelerle 
de genişletileceği belirtiliyor.

SONUNDA UZAYA DA GİTTİ…
Üç boyutlu yazıcı teknolojisinin geldiği en uç noktalardan 
biri de yazıcının uzaya gönderilmiş olması. 
Gutenberg’in matbaayı icat etmesinden sonra en önemli 
baskı teknolojisi icadı olan 3 boyutlu yazıcıların gelişiminde 
NASA’nın da büyük etkisi var. İlk olarak NASA’nın uzay ista-
syonunda kullanılmak üzere tasarlanıp geliştirilen 3 boyut-
lu yazıcılar, bugün uzaya kadar gitti. NASA, uzun bir süredir 
‘Made In Space’ adlı bir program üzerinde çalışıyor. Bu proje 
kapsamında uzay ortamında çalışabilecek ilk 3 boyutlu 
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yazıcı Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. Bu yazıcı 
günlük hayatta kullanılanlardan biraz daha farklı… Farkı ise 
astronotlar için özel olarak üretilmiş ve basit ihtiyaçlarını 
karşılamak için geliştirilmiş olması. Böylece astronot-
lar özel olarak geliştirilen bu 3 boyutlu yazıcı ile uzay 
ortamında basit ihtiyaçlarını kendileri üreterek dünyadan 
kargo beklemek zorunda kalmayacak. Astronotlar, ihtiyacı 
olan malzemeleri NASA’ya bildirecek ve 3 boyutlu bir 
şekilde tasarlanmış ürünün dijital dosyası astronotlara 
gönderilecek. Bu sayede zaman kaybı olmadan astronotlar 
üretime geçebilecek. Uzaya gönderilme sırasında ateşleme 
kuvvetine dayanıklı olması için de üzerinde uzun çalışmalar 
yapıldı. Özel koşullarda çalışabilecek 3 boyutlu yazıcı, 30 cm 
yüksekliğinde, 25 cm genişliğinde ve 37 cm derinliğinde 
tasarlandı. NASA, önümüzdeki yıl çok daha gelişmiş bir 3 
boyutlu yazıcı göndermeyi planlıyor.
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3bFab Genel müDürü hakan GüzelGöz: 
enDüstriyel Devrim Başlıyor
Dünyanın	en	çok	satan	3	boyutlu	yazıcı	markalarından	
MakerBot’un	 ürünleri	 Türkiye’de	 3bFab	 tarafından	
dağıtılıyor.	 “Dünya,	3	boyutlu	yazıcıların	yaygınlaşma-
sıyla	 bireylerin	 de	 üretimde	 ve	 tasarımda	 söz	 sahibi	
olacağı,	 tüketicilerin	 üreticiye	 dönüşeceği	 yeni	 bir	
endüstriyel	 devrime	 hazırlanıyor.”	 diyen	 3bFab	 Genel	
Müdürü	Hakan	Güzelgöz,	konuyla	ilgili	şu	açıklamalarda	
bulunuyor:	“Bu	çok	yeni	bir	teknoloji	ve	insanlar	bunun	
getireceği	potansiyeli	yeni	yeni	anlamaya	başlıyor.	Biz	
bu	alandaki	ürünleri	ve	bilgi	birikimini	gecikmeden	Tür-
kiye	 ile	 buluşturmak	 istedik.	 Dünyayı	 değiştirecek	 bu	
vizyonun	Türkiye’de	de	bir	an	önce	keşfedilmesini	sağ-
lamak,	 tasarım	 ve	 Ar-Ge	 alanında	 kullanımını	 teşvik	
ederek	Türkiye’nin	sanayi	gelişimine	destek	olmak	isti-
yoruz.”	 Özellikle	 endüstri,	 sanayi,	 mimari	 ve	 tasarım	
gibi	 sektörlerden	 yoğun	 talep	 gördüklerini	 söyleyen	
Hakan	Güzelgöz,	“Son	6	ayda	oldukça	farklı	sektörler-
den	 talepler	 gelmeye	 başladı.	 Örneğin	 tekstil	 sektö-
ründen	 talepler	 aldık.	 Kolej	 ve	 üniversiteler	 eğitim	
amaçlı	 olarak	 ürünlerimizi	 kullanmaya	 başladı.	 Bizden	
ürün	satın	alarak	evde	kendi	3	boyutlu	baskılarını	yapan	
ünlüler	 de	var.”	 diyor.	 3	 boyutlu	yazıcıların	 yaygınlaş-
masıyla	3	boyutlu	yazıcılarda	üretime	uygun	modellerin	
de	 talep	 görmeye	 başlayacağına	 değinen	 Güzelgöz,	
sözlerini	 şöyle	 tamamlıyor:	 “Akıllı	 telefonların	yaygın-
laşmasıyla	birlikte,	bu	cihazların	yeteneklerini	geliştir-
mek	 üzere	 uygulama	 mağazaları	 üzerinden	 sunulan	
yazılımlar	milyonlarca	uygulamadan	oluşan	bir	ekosis-
tem	 oluşturdu.	 Benzer	 şekilde	 3	 boyutlu	 yazıcıların	
yaygınlaşmasıyla	 bu	 yazıcılarda	 bastırılmaya	 uygun	
modellere	yönelik	benzer	bir	 talep	patlaması	bekliyo-
ruz.	Çok	yakın	gelecekte	tıpkı	uygulama	mağazalarında	
olduğu	gibi	3	boyutlu	baskıya	uygun,	fonksiyonel	veya	
dekoratif	amaçlı	milyonlarca	modelin	küçük	bedellerle	
sunulduğu	ekosistemler	oluşacak.	Biz	Türkiye’de	tüke-
tici	 odaklı	 3	 boyutlu	 yazıcıları	 yaygınlaştırmanın	 yanı	
sıra,	bu	akıma	da	yön	vermek	istiyoruz.	Bu	amaçla	web	
sitemize	 3	 boyutlu	 yazıcılarda	 yazdırmaya	 uygun	
modellerin	 yer	 aldığı,	 ilginç	 parçalardan	 oluşan	 zengin	
bir	 koleksiyon	 ekledik.	 Dünyanın	 her	 yerinden	 gelen	
paylaşımlarla	 sunduğumuz	 koleksiyonu	 zenginleştir-
meye	 devam	 edecek,	 sitemizi	 Türkiye’de	 3	 boyutlu	
tasarımla	 uğraşan	 kişilerin	 modellerini	 pazarlayabile-
ceği	bir	platforma	dönüştüreceğiz.”

Hakan Güzelgöz
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hacker’lar anahtarın sinyalini bozarak kapıları açabiliyor, motoru durdurup, klimayı, müzik 
sistemini, kapı kilitlerini yönetebiliyor, hatta otomobili uzaktan bile kullanabiliyorlar.

HACKER’LAR
OTOMOBİLLERİN PEŞİNDE!

Son yirmi yıl içinde teknolojinin rolü, hayatımızın 
bir parçası olmaktan fazlasıyla çıktı. Artık hayatımız 
teknolojinin bir parçası oldu desek, yeridir. Bunun 
sonucunda da sadece bilgisayar, telefon gibi tekno-

loji ürünü cihazları kullanmakla kalmıyoruz, hayatımızdaki 
tüm cihazlara eklenen teknolojilerle hayatımız kolaylaşıyor. 
Fakat bunun bazı güvenlik riskleri getirdiğini de gördüğü-
müz bir dönemdeyiz. 
Otomobillerin akıllı sistemlerle donanması sayesinde bir 
yerden bir yere gitmek çok daha kolay ve eğlenceli hâle 
geldi. Günümüzün otomobilleri artık haritaları kendi güncel-
leyerek navigasyonu kolaylaştırıyor, telefondakine benzer 
uygulamalarla müzik başta olmak üzere çeşitli içeriklere 
erişim imkânı sağlıyor. Yakıt durumu, tekerleklerin basınç 
seviyesi gibi bilgileri kesin olarak verebiliyor. Otomobilin 
klima, kilit gibi özelliklerinin kontrolü de bir mobil uygulama 
rahatlığında yapılıyor. Dokunmatik ekranıyla bir tabletten 
farksız şekilde kullanılabilen bazı modellerde SIM kart, bazı-
larındaysa telefonla eşleşerek internete girebilme özelliği 
dahi mevcut. 

Ancak tüm bunların sebep olduğu bir gerçek daha 
var; otomobiller artık tıpkı bilgisayarlarda olduğu 
hack’lenebiliyor. Uzaktan bir başkası tarafından kul-
lanılabilen otomobillerin hack’lenmesi durumunda, 
çalınmaları dışında ortaya çıkardığı risk ise korkutucu. 
Otomobilinizi siz içindeyken hack’lerlerse ve bir kazaya 
sebep olursa ne olacak?

BİR BİLGİSAYAR VE İNTERNET BAĞLANTISI YETERLİ
Otomobillerin hack’lenmesi olayları bir Jeep’in uzaktan 
hack’lenerek neredeyse tüm özelliklerine erişilebilmesiyle 
başladı. Bu olayın bir video ile internette yer bulması, hızlı ve 
zincirleme bir reaksiyon başlattı. Bugüne dek otomobiller 
sadece fiziksel olarak zarar görebiliyordu. Arabayı ele geçir-
mek demek, camını kırıp içeri girip düz kontak adı verilen 
şekilde kabloları birleştirmek demekti. 
Jeep ise iki güvenlik uzmanı tarafından kilometrelerce 
öteden, internet bağlantısı üzerinden, sadece bir bilgi-
sayar kullanarak ele geçirildi. Otomobilin sileceklerinden 
ses sistemine kadar her şeyi uzaktan yönetilebiliyor-
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du. Hatta yapılan denemede, sürücü direksiyondayken 
hacker’lar frenleri kapattılar ve sürüş kontrolünü tama-
men ele geçirdiler.

KISA MESAJLA BİLE OTOMOBİL HACK’LENEBİLİYOR
Bu olaydan sadece iki hafta sonra, ABD’deki Def Con adlı 
meşhur güvenlik konferansında 2013 model bir Corvette, 
internet bağlantısına da gerek kalmadan hack’lendi. 
Sigorta ve filo kiralama şirketlerinin otomobile uzaktan 
erişim sağlayarak bilgi almak için kullandıkları bir haberleş-
me cihazını hedefleyen hacker’lar, bir kısa mesaj göndere-
rek sisteme girmeyi başardılar. Daha sonra istediklerinde 
otomobilin frenlerini kilitleyebildiler. 
Üçüncü olay ise Tesla’nın Model S adlı otomobilinin başına 
geldi. Güvenlik konusundaki iddialı tutumuyla tanınan 
Tesla’nın otomobili, bir güvenlik uzmanı tara-
fından hack’lendi. Otomobilin bilgi ve 
eğlence sistemi üzerinden frenlere 
erişim sağladı. Bir başka dene-
mede ise ön paneldeki bir ağ 
bağlantısına erişen 
hacker’lar, bura-
dan sisteme 
farklı bir yazılım 
yüklediler ve bu 
kez, tüm otomo-
bil uzaktan kont-
rol edilebilir hâle geldi. 
Ancak bunun için otomo-
bile fiziksel olarak erişmek 
gerekiyordu.

MOBİL UYGULAMALAR DA 
RİSK TAŞIYOR
Modern otomobillerin büyük bölü-
münde 30 yıldan uzun süredir kulla-
nılan bir iç haberleşme sistemi bulunuyor. 
CAN adını taşıyan bu sistem, merkezî bir bilgisayar ya da 
işlemci olmaksızın çalışıyor. Sistemde otomobilin farklı 
bölgelerindeki devreler, birbirlerine çeşitli elektronik sin-
yaller göndererek haberleşiyor. 
Her üç hack’lenme olayında da, hacker’lar CAN sistemine 
mesaj göndermeyi başardıkları için otomobili yönetebildiler. 
Otomobilde bilgi akışına katılacak tüm sistemlerin genelde 
aynı ağ üzerinde bulunması, problemin kaynağı olarak görü-
lüyor. Güvenliği sağlamak için eğlence sistemi ve klimanın 
aynı ağda bulunmaması gerekiyor. Böylece birini ele geçiren 
hacker’ın diğer sistemi de yönetmesi engellenebilir.

SON AYLARDA ÜÇ OTOMOBİL MARKASI ARKA ARKAYA HACK’LENİNCE, ÜRETİCİLER 
MİLYONLARCA OTOMOBİLİ GERİ ÇAĞIRDI, YAZILIM GÜNCELLEMELERİ GÖNDERDİ VE 

SONUNDA, SİBER GÜVENLİK İÇİN BİRLEŞTİ.

Bir diğer güvenlik açığı ise otomobillerin mobil uygulama-
larında gizli… Cep telefonundaki uygulamayı ele geçiren 
hacker’lar, otomobile kısıtlı da olsa erişim sağlayabiliyorlar. 
Bu uygulamaların yeteneklerinin de gün geçtikçe arttığı 
düşünülürse, açıkların artacağını söylemek de yanlış olmaz.

GERİ ÇAĞIRMAK MİLYARLARCA DOLAR ANLAMINA 
GELİYOR
Hack’lenen bu üç otomobil, kullananlar için taşıdıkları risk-
lerin yanında, üreticiler için de büyük bir maliyet anlamına 
geldi. Jeep’in üreticisi Fiat Chrysler, hack’ten etkilenebile-
cek 1 milyon 400 bin taşıtın sahibine USB bellek ile güncel 
yazılım gönderdi. General Mobile doğrudan kendisiyle ilgili 
bir sorun olmadığı için açıklama yayınlamayı tercih etti. 
Tesla ise güncellemeleri internet üzerinden otomobillere 

gönderdi. 
Üreticiler, bu açıkların bulunmasıyla oto-

mobil sahiplerinin açabileceği 
davalar olmadan da zarara 

girebiliyorlar. Sadece bir 
otomobil modelini geri 
çağırmak bile üreticilere 
milyarlarca dolara mâl 

oluyor. 

ÜRETİCİLER BİRLEŞME 
KARARI ALDI
Bu hack olaylarından haf-

talar sonra düzenlenen Def 
Con güvenlik konferansı-

nın ana konularından birisi, 
hâliyle otomobiller oldu. Birçok 

güvenlik araştırmacısı kendi 
buldukları açıkları sergiledi. Daha 

güvenli otomobillere nasıl sahip ola-
bileceğimiz de üreticilerin de katıldığı otu-

rumlarda tartışıldı. 
Artık üreticiler siber güvenliğe dikkat etmeleri gerektiğinin 
çok daha iyi farkındalar. Bunun en iyi örneklerinden birisi; 
Tesla’nın Google’ın sıfırıncı gün (Zero Day) açıklarını kapatan 
Project Zero ekibinin başındaki Chris Evans’ı işe alması olarak 
gösterilebilir. Son olarak ise küresel üretim yapan 12 büyük 
otomobil üreticisini birleştiren The Alliance of Automobile 
Manufacturers (Otomobil Üreticileri Birliği), bilgi paylaşım ve 
analiz merkezi kurma karar aldı. Otomotiv sektöründeki yan 
kuruluşlar ve telekomünikasyon şirketlerinin de katkı sağla-
yacağı merkez, taşıtlarda ve kullandıkları haberleşme ağların-
da oluşabilecek güvenlik tehditleri üzerinde çalışacak. 
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Gün geçmiyor ki elimizdeki cihazın bir üst modeli 
çıkmasın. Her gün biraz daha yenilik kavramını gelişti-
riyor ve bu kavramın içini daha fazla dolduracak icatlar 
türetiyoruz. İşte bu icatlardan Mobil Sağlık Ünitesi de 

onlardan biri. Öyle ki bu minik cihaz, check-up için saat-
ler harcamak, sonucu için de günlerce bekleme derdine 
son veriyor. Bu cihaz birkaç dakika içinde 33 ayrı sağlık 
parametresinde taramanızı yapıyor ve sağlığınız konusunda 
sizi telefonunuza gelen bir sms ile bilgilendiriyor. Tüm hiz-
metlerin vatandaşlara ücretsiz olarak sunulduğunu belirten 
Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bilişim teknolo-
jileri ve tasarım alanlarında projeleri olan girişimci gençlerin 

Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde kendileri-
ne ayrılan alanlarda çalışabileceklerini ve projeler boyunca 
Başakşehir Living Lab’deki tüm imkânlardan ücretsiz olarak 
faydalanabileceklerini söyledi.

SİZ EVDE YOKKEN AKLINIZ ÇİÇEKLERİNİZDE KALMASIN
Bir diğer buluş da siz evde yokken aklınızı çiçeklerinizde 
bırakmayacak, eve geldiğinizde onları ilk günkü gibi canlı 
görebilmenizi sağlayacak akıllı saksı. Toprağa takılan bir 
cihaz toprağın nemlilik derecesini ölçüyor ve sonuca göre 
bitkinin suya ihtiyacı olup olmadığını anlayarak toprağı sulu-
yor. Siz de tatildeyken, aklınız evdeki bitkilerinizde kalmıyor.

/YAŞAM

kombin yaratan akıllı ayna’dan 6 dk’da check-up’ınızı yapan mobil sağlık 
cihazına kadar hız çağına uyum sağlayan birbirinden ilginç ürünler ve 

dahası insanoğlunun hizmetine sunuluyor.

YAKINDAN TANIYIN

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
İLGİNÇ BULUŞLARI
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KADINLARIN KOMBİN DERDİNE SON VEREN AKILLI AYNA
Başakşehir Living Lab’deki bir diğer buluş da “Akıllı Ayna”. 
Kadınların kombin derdine, erkeklerin mağazalar önündeki 
bitmek tükenmek bilmeyen kuyruklarına son veren Akıllı 
Ayna ile size yakışan her şey anında üstünüzde. Bunun için-
se aynanın karşısında durmanız yeterli. Siz aynaya bakarken 
ayna size hangi renklerin ve hangi model elbiselerin yakışa-
cağını yine sizin üzerinizde deneyerek gösteriyor. Elbiseye 
uygun çanta, ayakkabı, şapka gibi öneriler sunan Akıllı Ayna 
tüm bunların fiyatına yönelik tahminlerde de bulunabiliyor.

ÇAMAŞIR MAKİNANIZ SİZ YOKKEN İŞİNİ BİTİRİR
Hayatınızı kolaylaştıracak bir diğer buluş da Akıllı Ev. Akıllı 
Ev’de kahve makinesinin istediğiniz zaman çalışmasından 
çamaşır makinesinin siz evde yokken işini bitirmesine kadar 
hayalinizde yapabileceğiniz ne varsa sunuluyor. Size de evi-
nizin keyfini çıkarmak kalıyor. 

SOSYAL MEDYADA GOL ATIN!
İnternette oyun trendini yakından takip edenleri sevindirecek 
bir haberimiz daha var. Son zamanlarda reeldeki oyunların 
sanal ortama taşınmasıyla oyun rekabetleri de değişmiş 
durumda. Sahada atamayacağınız golleri çok sevdiğiniz lan-
gırt oyunuyla bir twit yazarak atabilirsiniz. Social Goal adı 
verilen langırt oyunuyla skorunuzu bir twitle katlayabilirsiniz.

TEKNOLOJİ ULAŞILABİLİR HALE GETİRİLDİ
Başakşehir Living Lab Merkezi hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı Uysal, “Bu laboratuvarlarda herhangi 
bir bilim dalında yapılan bir geliştirmenin, gerçek doğal 
ortamında, gerçek kullanıcılarla test edildiği ve uygu-
landığı ortamlar bulunuyor. Projesi olan, hayata geçirme 
imkanı bulunmayan herkesi ücretsiz olarak destekliyor, 
projelerini hayata geçirme fırsatı tanıyoruz. Living Lab’in 
sistemine olduğu kadar fiziki temasına da oldukça önem 
gösterdik. Living Lab kapsamındaki Başakşehir İnovasyon 
ve Teknoloji Merkezi Gold seviyede LEED Yeşil bina serti-
fikasına sahip.” dedi.

“BU LABORATUVARLARDA HERHANGİ BİR 
BİLİM DALINDAKİ GELİŞMELERİN, GERÇEK 
DOĞAL ORTAMINDA, GERÇEK 
KULLANICILARLA TEST EDİLDİĞİ VE 
UYGULANDIĞI ORTAMLAR BULUNUYOR.”
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check-up’a saatler harcamaya son
Hız çağında zamanla yarışan günümüz insanına uygun ola-
rak tasarlanan mobil sağlık istasyonunda hangi taramalar 
yapılabiliyor?
Kalp damar sistemi ile ilgili parametreler:	 Büyük	 Tansiyon	
(Sistolik),	 Küçük	 Tansiyon	 (Diastolik),	 Nabız	 Basıncı,	 Nabız,	
Ortalama	Arterial	 Basıncı,	 Toplam	Kolesterol,	 İyi	 Kolesterol	
(HDL),	Kötü	Kolesterol	(LDL),	Trigliserit,	VLDL,	Toplam	Koles-
terolün	İyi	Kolesterola	Oranı,	Non-HDL,	Kötü	Kolesterolun	İyi	
Kolesterola	Oranı.
10 Senelik Kalp Damar Hastalıkları Risk Oranı Kan şekeri ile 
ilgili parametreler: Açlık	Kan	Şekeri,	Tokluk	Kan	Şekeri.	
Vücut ağırlığı ile ilgili parametreler:	 Vücut	 Ağırlığı,	 Tavsiye	
Olunan	 İdeal	Vücut	Ağırlığı,	Vücut	Kitle	Endeksi,	Vücut	Yağ	
Oranı,	Yağsız	Vücut	Ağırlığı,	Yağsız	Vücut	Ağırlığı	Oranı,	Vücut	
Yüzey	Alanı,	 Total	Vücut	Suyu	 (Litre	 ile),	 Total	Vücut	Suyu	
Oranı,	Bazal	Metobolik	Hız.	
Diğer parametreler ise şöyle: Vücut	Sıcaklığı,	Kandaki	Keton	
Miktarı,	 Kandaki	 Kreatinin	 Miktarı,	 Glomerüler	 Filtrasyon	
Oranı,	Düzenlenmemiş	Glomerüler	Filtrasyon	Oranı,	Kreati-
nin	klirensi,	Düzenlenmiş	Kreatinin	klirensi,	Kandaki	Ürik	Asit.

lıvınG laB neDir?
Herhangi	bir	bilim	dalında	yapılan	bir	geliştirmenin,	gerçek-
doğal	ortamında,	gerçek	kullanıcılarla	test	edildiği,	iyileştiril-
diği	 ve	 uygulandığı	 ortamdır.	 Living-Lab,	 ürün	ve	 hizmetin	
topluma	gerçek	katma	değerini	görmesini	sağlayan	farklı	bir	
araştırma	 ve	 inovasyon	 yöntemidir	 ve	 tekrarlanabilir	 bir	
model	olma	özelliğiyle	de	Living-Lab	bir	gerçek	ortam	labo-
ratuvarı	 oluşturuyor.	 Gerçek	 kullanıcıların	 gerçek	 yaşam	
koşullarında	yeni	teknoloji	ile	nasıl	etkileşim	içinde	oldukları-
nı	ve	nasıl	uyum	sağladıklarının	görülebildiği	laboratuvarlar-
da,	 kullanıcılar	 inovasyonların	 yaratılmasına	 ve	 teknolojinin	
modifiye	edilerek	kendi	kullanımlarına	uygun	hale	getirilme-
sine	yardımcı	olurlar.	 “Başakşehir	Living-Lab”	 ICT	de	 (Bilgi	
İletişim	Teknolojileri)	ilişkili	ürün	ve	hizmet	geliştirmeleri	için	
Living-Lab	 ortamı	 sağlamaktadır.	 Başakşehir	 Living	 Lab	
Türkiye’de	kurulan	ilk	yaşam	laboratuvarıdır



24 / www.baglantinoktasi.com.tr

türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde düşük fiyatlı 4k 
çözünürlük vaat eden 3k televizyonlar, tüketicilerin aklını karıştırıyor.

 SUNUYOR MU?

SATIN ALDIĞINIZ TV GERÇEK 

4K ÇÖZÜNÜRLÜK

Boş vakitlerimizin çoğunu televizyon başında geçiri-
yoruz. Özellikle Türk insanının, gün içinde ortalama 
4-5 saat televizyon izlediği yapılan araştırmalarda 
da görülüyor. Televizyon başında fazla vakit geçirme, 

televizyon satın alınması esnasında daha dikkatli olunması 
sonucu beraberinde getiriyor. Son yıllarda kullanımı artan 
4K çözünürlük vaat eden 3K televizyonlar tüketicilerin 
aklını karıştırıyor. 
Samsung Electronics, UHD ya da 4K çözünürlükte 
görüntü kalitesi sunan giriş sınıfı, düşük maliyetli televi-
zyonlarda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Buna göre, 

ilk yapılması gereken televizyon satın alırken televizyon-
da bulunan panelin RGB olmasına ve bağımsız kuruluşlar 
tarafından verilen UHD sertifikasyonuna sahip olmasına 
dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu anlamanın en kolay yolu 
ise ürün kutusunda UHD logo’sunun olup olmadığını kon-
trol etmek.
Daha detaylı görüntü için 1920’ye 1080 çözünürlüğe 
sahip Full HD televizyonların 4 katı, 3840’a 2160 çözünür-
lük sunan UHD TV’ler, günümüzde uygun fiyatlarla satın 
alınabiliyor. Ancak bazı markalar uygun fiyatlı UHD 
TV’lerde 4K yerine 3K çözünürlüklü televizyonları tüketi-

/HABER
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cilerle buluşturuyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
gelişmekte olan ülkelerde 4K diyerek satılan ancak 3K 
çözünürlük sunan televizyonlar, olması gerekenin aksine 
yalnızca 2880’e 2160 çözünürlük veriyor.

3K TELEVİZYONLAR NASIL 4K GİBİ TÜKETİCİLERLE 
BULUŞTURULUYOR? 
UHD televizyonlarda yer alan RGB paneller, kırmızı, yeşil 
ve mavi renklerden oluşan her pikseliyle canlı ve keskin 
resim kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Piyasaya 4K olarak 
sunulan ancak 3K olan televizyonlarda ise RGBW pan-
eller kullanılıyor. RGBW panellerde ana renklerin yanı sıra 
dağınık olarak yerleştirilmiş beyaz renk hücresi de yer 
alıyor. Bu nedenle yüzde 60 daha düşük maliyetli paneller 
üretmek mümkün olurken, resim kalitesi ise yüzde 25 
oranında düşüyor. 
Mevcut 3 renk ile beyaz renk üretilebil-
irken dördüncü renk hücresi RGBW 
panellerde renk eşitsizliğine 
yol açıyor. Beyaz, dünya 
standartlarına göre renk 
hücresi olarak sayılmadığı için 
Full HD televizyonlara göre 
yalnızca 3 kat daha fazla 
piksel sunabiliyor. Bu televi-
zyonlar gerçek 4K deneyimini 
tüketicilere sunamadığı için 
“3K” sınıfına giriyor. 

4K TV ALIRKEN SERTİFİKALARINA 
DİKKAT EDİN
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsız 
standartları belirleyen kuruluşları Digital Europe 
(DE) ile Consumer Electronics Association (CEA), 4K 
standartlarına uygun olmayan hiçbir televizyona serti-
fika vermiyor. Tüketicilerin 4K televizyon satın alırken 
dikkat etmesi gerekenlerin başında bu sertifikalar yer 
alıyor. Benzer bir sorun yayıncılık standartlarında da bu 
yıl içerisinde görülmüştü. Türkiye’deki tek 4K yayını olan 
TRT 4K kanalı, en üst seviye standartları desteklediği için 
bazı markaların giriş seviyesindeki 4K televizyonlarında 
görüntülenemiyordu. 

SATIN ALIRKEN LOGOYA DİKKAT
Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği 

Direktörü Hüseyin Erel konu ile ilgili şu 
uyarılarda bulunuyor: “Hızla yaygınlaşan 

UHD içeriğin kısa süre içerisinde bir dünya 
standardı olması bekleniyor. Türkiye’deki 
tüm Samsung UHD TV’ler RGB panel 
ile tüketicilere gerçek 4K deneyimini 
yaşatırken, özellikle giriş seviyesinde bazı 

markaların tüketicilere 4K diyerek 3K tele-
vizyonlar satmaya çalışıyorlar. 4K içeriklerin 

yaygınlaşmasıyla birlikte Türk tüketicileri, 
3K televizyonlar nedeniyle düşük kaliteyle 

karşılaşmamaları için uyarıyoruz ve gerçek UHD 
(4K) deneyimi için TV satın alırken Digital Europe UHD 

logosunu kutunun üzerinden aramalarını öneriyoruz.”
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hanGi şartlarDa 4k sertiFikası veriliyor?
Digital	Europe	(DE)	bir	televizyona	Digital	Europe	UHD	Logo	
kullanım	sertifikasını	yalnızca	aşağıdaki	şartları	sağladığını	
test	ettikten	sonra	izin	veriyor:
•	 3840	x	2160	piksel	çözünürlük	
•	 24p	/	25p	/	30p	/	50p	/	60p	saniyedeki	resim	sayısı	
(frame	per	second	-	FPS)	

•	 Minimum	8	bit	renk	derinliği	desteği
•	 50p/60p	için	4:2:0,	24p/25p/30p	için	4:2:2	chroma	sub-
sampling	oranı	

•	 Minimum	BT.709	göre	renk	algotriması	desteği

4k neDir?
4K,	çözünürlük	evriminde	1080p’den	bir	sonraki	adımı	temsil	
ediyor.	 Standart	 çözünürlük,	 640x480	 (480i/p)	 iken,	 HD	
1280x720’dir.	1080p	dediğimizde,	dikey	çizgideki	pikseller-
den	bahsediyoruz.	4K’da	ise	bu	biraz	farklı,	çünkü	4K	yatay	
çizgideki	pikselleri	sayıyor.	4K’da	yatay	çözünürlük	yaklaşık	
4.000	 pikseldir.	 Yatay	 çözünürlük	 açıklanan	 oran	 aynı	
zamanda	720p	ve	1080p	dikey	sayısını	temsil	eder.

GELİŞMEKTE 
OLAN ÜLKELERDE 

4K DİYEREK SATILAN 
ANCAK 3K ÇÖZÜNÜRLÜK 
SUNAN TELEVİZYONLAR, 

OLMASI GEREKENİN AKSİNE 
YALNIZCA 2880’E 2160 

ÇÖZÜNÜRLÜK 
VERİYOR.

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Direktörü Hüseyin Erel 
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Son araştırmalar; çocukların ‘download’ toplumundan ‘upload’ toplumuna 
artık geçiş yaptığını ve gerçekten ailelerin inanmaya zorlanabileceği 

projeleri de başardıklarını gösteriyor.

Z kuşağını bilişim teknolojisinden uzak tutmanın 
imkânsızlığını artık herkes kabul ediyor. Önemli olan 
arkadaşlık siteleri, sosyal medya, dijital oyunları 
da içeren bir yandan da bilgi- belge deposu olan 

internetle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyebilmek… Bu 
noktada ebeveynlerin internet dünyası ile ilgili birçok konuya 
hâkim olması ayrıca Z kuşağının yani teknolojinin içine doğan 
çocuklarının eğilimlerini bilmesi, yönetmesi gerekiyor. Bu 
noktada da imdada uzmanlar yetişiyor.
Yeni eğitim-öğretim yılı başlamışken, bilişim markası Quadro 
uzmanlarının ebeveynlere araştırma sonuçlarından derlediği 

bilgileri ve tavsiyeleri şöyle: 
“Çocuk ve gençlerin tüketici olmaktan ziyade üretici 
olmayı tercih ettikleri günümüzde yapılan araştırma 
sonuçlarını incelediğimizde başta ebeveynler olmak 
üzere, Z kuşağı bireylerinin de özellikle eğitim ve oyun 
amaçlı teknoloji kullanımı dikkate değer seviyededir. 
Bu yıl gerçekleşmiş olan Çocuklar için Bilişim Zirvesi 
etkinliği de hepimize göstermiştir ki, çocuklar download 
toplumundan upload toplumuna artık geçiş yapmış ve 
gerçekten inanmaya zorlanabileceğimiz projeleri de 
başarmışlardır.

/EĞİTİM

ÇOCUKLARINIZI RAHAT 
BIRAKIN, ONLAR DOĞUŞTAN 

TEKNOLOJİYE MEYİLLİ!
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ÇOCUKARIN YÜZDE 84,31’İ BİLGİSAYARI OYUN İÇİN 
KULLANIYOR
M2S araştırma şirketinin Çocuklar İçin Bilişim Zirvesi için 
yapmış olduğu araştırma sonuçları gösterir ki; aileler 
çocuklarının ilkokulda bilişim eğitimi almasını istemekteler 
ve hatta çok büyük bir kısmı okul seçiminde bu kriterin 
çok belirleyici olduğunu belirtmekte. Ailelerin yüzde 62,50’si 
çocuklarının ilerde bilişim sektöründe çalışmasına 
sıcak bakıyor. Teknoloji kullanım amacına 
bakıldığında ebeveynlerin en çok araştırma 
için, çocukların ise oyun için teknolojiyi 
kullandığı görülüyor. Ailelerin yüzde 
84,91’i araştırma, yüzde 82,08’i sosyal 
medya, yüzde 76,42’si gazete oku-
mak için teknolojiden faydalanırken; 
çocukların yüzde 84,31’i oyun 
oynamak, yüzde 56,86’sı film izle-
mek, yüzde 50,98’ise eğitim amaçlı 
faydalanıyor. 
Bir başka açıdan bakıldığında ise 
bazı kesim ve kişilerin teknolojinin 
çocukların hayatında bir tehlike olduğunu 
vurgulamaları da dikkat çekmektedir. Oysa 
ebeveynlerin doğru yönlendirmesi ve elbette 
çocuğun alacağı doğru eğitim ile sadece “teknoloji” için değil 
hayatın içindeki pek çok olguda karşılaşılabilecek tehlikel-
erin azaltılması ve doğru yönetilmesi tek yoldur. Gelecekte 
Türkiye’yi ileriye götürecek olan çocuk ve gençlerimizin 
ancak global teknoloji ile iç içe olması doğası ile bilim ülkesi 
olabiliriz.

DİJİTAL OYUN İHRACATI YAPILACAK
Çoğunluk olarak genç ve çocukların oluşturduğu oyun sek-
törüne gelecek olursak şimdilerde Türkiye Hükümeti 300 
milyon dolara ulaşan dijital oyun pazarının geliştirilmesi için 
yeni bir stratejiye hazırlanıyor. Bu çerçevede Türkiye’nin dijital 
oyunu ihracatı yapması dahi hedefleniyor. Ekonomi Bakanlığı 
ve Teknoloji Bakanlığı, 30 milyona yakın oyuncunun olduğu 
Türkiye’de yerli oyun kültürünün geliştirilmesi ve ‘yabancı 

oyuncuların’ yerlilerle ortaklık kurmasını destekleyen 
planlarına başladılar bile. 
Game Developers Conference (GDC) Europe’nin hazırladığı 
raporda, Avrupa oyun geliştiricilerin yüzde 63’ü Android, 
yüzde 57’si iOS için çalışma yaptıkları yer alıyor. PC platformu 
ise mobili geçerek popüler platform olurken; Xbox One’a ve 
PlayStation 4’e olan de ilgi artıyor. 

Gart¬ner Oyun Sek¬tö¬rü Araş¬tır¬ma 
Ra¬po¬ru’na gö¬re ise oyun sek¬tö¬rü¬nün 

2015 yı¬lı so¬nuna kadar 111 mil¬yar 
do¬la¬ra ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Tür¬ki¬ye, sosyal oyun kategorisinde 
oyuncu başına oyun otu¬ru¬mu 
sü¬re¬sin¬de 38,4 da¬ki¬ka ile 
dün¬ya¬da bi¬rin¬ci ko¬num¬da 
yer alı¬yor.

39 MİLYON SAAT OYUN İÇİN 
HARCANIYOR

Raptr verilerine göre dünya genelinde 
en çok Leaugue of Legend ve World of 

Warcraft oynanmış. Sırf Türkiye’de günde 
39 milyon saat oyun için harcanıyormuş. Bu 

süre bizi ülke olarak dünya sıralamasında üçüncü 
yapıyor. 10 milyonun üzerindeki kullanıcı verisine göre sürenin 
yüzde 20’si strateji oyunlarına ayrılmış. 
Bu kadar yoğun kesim ve kullanıcı tarafından oyun 
oynanıyorsa eğitimde teknolojinin durumu nedir acaba 
dedik ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 6-15 yaş 
grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı konusunda 
gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına da baktık. Buna göre 
yüzde 79,5 kullanıcı oyun oynarken, yüzde 84,8 kullanıcı 
“ödev yapma ve öğrenme” diyerek grafikte birinci sırada yer 
almış.
Lütfen çocuklarınızdan teknolojiyi, teknolojik gelişimi esirge-
meyin. Onları destekleyin, motive edin. 4 yaşında çocukların 
kod yazdığına şahit olduğumuz yeni teknoloji çağında bırakın 
çocuklarınız da gelişime ayak uydursun. Sadece bırakın zaten 
onlar doğuştan teknolojiye meyilliler.” 

/EĞİTİM

AİLELERİN YÜZDE 
84,91’İ ARAŞTIRMA, 

YÜZDE 82,08’İ SOSYAL 
MEDYA, YÜZDE 76,42’Sİ GAZETE 
OKUMAK İÇİN TEKNOLOJİDEN 
FAYDALANIRKEN; ÇOCUKLARIN 

YÜZDE 84,31’İ OYUN 
OYNAMAK İÇİN 
FAYDALANIYOR. 
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Sadece yaz aylarında değil mevsimin her anında, güneşin dik ışınlarından korunmak 
için güneş gözlüğü kullanması gereken araç kaptanlarının, rast gele tercihler 

yapması ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.

ŞOFÖRLERİN OLMAZSA OLMAZI; 

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

[ mİRAY BAYSAL ]

Hava sıcaklıkları bir yükselip bir düşse de yaşam 
kaynağımız güneş, yaz kış bize yüzünü göstermeye 
devam ediyor. Güneş ışığının faydalarının yanında 
zararlarının da olduğu artık herkes tarafından 

biliniyor. Özellikle bazı mesleklerde kişinin gözlerini güneşe 
karşı koruması oldukça önem taşıyor. Güneşin bu olumsuz 
etkilerden korunmanın tek yolu ise güneş gözlüğü 
kullanmaktan geçiyor. Polisler, subaylar ve beden eğitimi 
öğretmenlerinin üniformalarının vazgeçilmez bir parçası 
olan gözlükler, sürekli araba kullanan şoförlerin de olmazsa 
olmazları arasında. Sadece yaz aylarında değil mevsimin 
her anında, güneşin dik ışınlarından korunmak için güneş 
gözlüğü kullanması gereken araç kaptanlarının, rast gele 
tercihler yapması ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Konu 
ile ilgili Maya Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Solmaz 
Atasoy’dan bilgi aldık.

UV IŞINLARINA MARUZ KALAN ŞOFÖRLER GÜNEŞ 
IŞINLARINDAN KORUNMAK ZORUNDA
Yola çıkıldığında güneşin altında gözleri kısmak, kaçırmak 
yerine, uzmanların önerilerini dikkate alıp bir güneş gözlüğü 
edinmenin bütün bir yılı göz sağlığını koruyarak geçirmek için 
oldukça önemli olduğuna değinen Op. Dr. Solmaz Atasoy, 
“Güneş ışınlarının parçası olan ultraviyole ışınlarına (UV) 
uzun süre maruz kalınması göz kapağı cildine, kornea ve 
göz merceğine zarar verebilir. Gözlerin bu zararlı ışınlardan 
korumanın en sağlıklı yolu UV blokajlı güneş gözlüğü ve 
geniş kenarlı şapka ile birlikte UV blokajlı kontak lens 
kullanmaktan geçiyor. Gözler UV radyasyonuna ne kadar 
çok maruz kalırsa, UV hasarlarının kümülatif etkilerine bağlı 
olarak, göz rahatsızlıklarının ve yaşa bağlı göz hastalıklarının 
oluşma riski de o kadar artıyor. Ultraviyole ışınlarına uzun 
süre maruz kalan uzun yol şoförleri de bu nedenle güneş 
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Bu sebeple güneş gözlüğü takıldığında göz bebekleri 
büyüyüp, güneş ışınları daha fazla göze geçtiğini belirten 

Op. Dr. Solmaz Atasoy şöyle konuşuyor: “Kalitesiz ya 
da sahte güneş gözlüğü takıldığında camdan 

UV ışınları yeterince emilmediğinden tüm 
zararlı ışınlar gözün hem merceğine hem 

de retina tabakasına geçerek olumsuz 
etki yaratıyor. Güneş gözlüğünün 
polarize, antirefle ve UV ışınlarını kırıcı 
nitelikte olması güneş gözlüklerinde 
arayacağımız özellikleri başında 

gelmelidir. Ayrıca gözlükler, garantili, 
sertifikalı, orijinal ve sağlık bakanlığından 

onaylı olmalıdır. Güneş gözlüğü tüm gözü 
kapatarak yanlardan ve yukarıdan gelen 

ışınları önlemelidir. Uzun süre güneş ışığına 
maruz kalanlar güneş gözlüğü kullanmayı ihmal 

etmemelidir, ayrıca sadece yazın değil kışın da güneş 
gözlüğü kullanmalıdırlar.”

Güneş Gözlüğü alırken nelere Dikkat eDilmeli?
Güneş	gözlüğü	kullanmak,	gözü	zararlı	güneş	ışınlarından	büyük	ölçüde	koruyor.	Fakat	gözlük	alırken	dikkatli	bir	seçim	yapılmaz-
sa,	gözler	daha	fazla	zarara	uğrayabiliyor.	Güneş	gözlüğü	alırken	dikkat	edilecek	hususlar	şunlar:
•	 Sağlık	Bakanlığı,	ithal	güneş	gözlükleri	için	sertifika	mecburiyeti	getirdiğinden	gözlük	alırken	bu	belge	soruşturulmalı,	sertifi-
kası	olmayan	güneş	gözlükleri	tercih	edilmemelidir.	

•	 Sırf	güzel	diye	sokakta	ya	da	pazarda	satılan	güneş	gözlüklerinden	uzak	durulmalı,	güneş	gözlüğü	mutlaka	bir	optisyenden	
alınmalıdır.	

•	 Güneş	gözlüğü	gözler	için	koruyucu	kalkan	vazifesi	gördüğünden,	ultraviyole	A	ve	B	ışınlarını	yüksek	oranda		(yüzde	99-	yüzde	
100)	filtreleyebilen	gözlükler	tercih	edilmelidir.	

•	 Tüm	gözü	ve	göz	çevresini	kaplayan	güneş	gözlükleri,	çevreden	yansıyan	UV’yi	bloke	ettiği	için	daha	faydalıdır.	
•	 Eğer	bombeli	bir	güneş	gözlüğü	tercih	edilecekse	bombenin,	kişinin	yüz	yapısına	uygun	olmasına	dikkat	edilmelidir.	Çünkü	
bombe	görüntüde	sapmalara	yol	açabilir.	Çerçevenin	büyüklüğünün	ve	bombenin;	yüzün	ince	veya	geniş	olmasına	göre	optis-
yen	tarafından	iyi	ayarlanması	gerekiyor.	

•	 Gözlük	seçiminde	kişinin	yüz	ve	göz	yapısı	da	önemli	bir	noktadır.	Mesela	gözleri	birbirine	çok	yakın	kişiler	 iri,	kelebek	gibi	
gözlüklerden	uzak	durmalıdır.	Bu	tür	gözlükleri	kullanmaları	halinde	gözlük	camının	ortası	yani	optik	odağı	göze	değil,	şakak	
hizasına	denk	gelir.	Bu	da	görüntüde	sapmalara	yol	açabiliyor.	

•	 Polarize	camlar	ışık	koruması	ve	görüntü	kalitesi	açısından	çok	daha	iyidir.	Polarize	camlarda	yansımalı	yüzeylerdeki	parlama-
ları	engelleyen	ve	ışığın	saçılmadan	göze	girmesini	sağlayan	bir	özellik	vardır.	

•	 Kolormatik	camlar,	ışıkla	birlikte	renk	değiştiren,	koyulaşan	camlardır.	Kolormatik	camların	aydınlıktan	karanlık	ortama	geçer-
ken	renk	değiştirme	süresi	vardır.	Genç	ve	aktif	kişilerde	bu	süre	kimi	zaman	problem	yaratabilir.	Mesela	araba	kullanan	bir	kişi	
kolormatik	gözlükle	araba	kullanırken	tünele	girdiğinde	bu	renk	değiştirme	süresi	onun	için	tehlikeli	olabilir.	

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TÜM GÖZÜ 
KAPATARAK YANLARDAN VE YUKARIDAN 
GELEN IŞINLARI ÖNLEMELİDİR.
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ışınlarından korunmak zorunda. Ozon tabakasındaki 
azalma, daha fazla UV-B radyasyonunun yer yüzeyine 
ulaşmasına neden oluyor. Ultraviyole radyasyon bulutsuz ve 
açık günlerde daha fazla miktarda yere ulaşıyor. Ultraviyole 
etkisi karda, kumda ve suda daha fazla miktarda bulunuyor. 
Deniz seviyesine göre yükseklik arttıkça ultraviyole seviyesi 
de bu oranda artıyor.” diyor.

GÜNEŞ IŞINLARI UZUN VADEDE, 
KATARAKT, PİTERJİYUM VE RETİNA-
MAKULA HASARLARINA NEDEN 
OLUYOR
Güneş ışınlarının en tehlikeli olduğu 
saatlerin 11.00 ve 14.00 arasında 
olduğunu belirten Atasoy: “Kısa 
dönemde UV radyasyonu kornea 
enflamasyonuna (fotokeratit) sebep 
olabiliyor. Bu da ağrı, kızarıklık, yabancı 
cisim hissi, ışığa aşırı hassaslık normalin 
üzerinde yaşlanma gibi etkilere yol açıyor. 
Uzun dönemde ise katarakt, piterjiyum 
ve retina-makula hasarlarına neden oluyor. 
UV blokajlı kontak lenslerin çevresel UV radyasyonunu 
emmede-saptırmada etkili oldukları kanıtlandı.” diyor.

lensler Güneşten koruyaBilir mi?
Ultraviyole	 korumalı	 kontakt	 lensler,	 güneş	 gözlükleriyle	
birlikte	 kullanıldığında	 katarakt	 riskini	 azaltıyor.	 Özellikle	
gözlük	 kullanma	 zorunluluğu	 olan	 hastalarda	 -miyop,	
astigmat	 gibi-	 eğer	 lens	 olarak	 UV	 korumalı	 lens	 tercih	
ediliyorsa,	 kişinin	 güneşin	 zararlı	 etkilerinden	 korunma	
oranı	 artar.	 Ancak	 lens	 gözün	 tamamını	 örtmediğinden	
gözlük	kullanımı	yine	de	gereklidir.	
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İNTERNETİN ‘ÖLDüRDüĞü’ 

üNLüLER
Artık hayatımızın vazgeçilmezi olan sosyal medya, hızlı ve etkili bilgilerin yanında 

yalan yanlış montaj ve haberlerle de gündemi değiştiriyor. Magazin dünyasındaki 
gelişmelerin çok yer aldığı Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal paylaşım 

sitelerinde her gün sayısız haber yayınlanıyor. Bunlar arasında şok etkisi 
yaratan haberler ise ünlü isimlerin başına gelen acı haberler. Sosyal 

paylaşım siteleri zaman zaman ünlülerin ölümlerine dair yalan haberlerle 
çalkalanıyor. Başta yakın zamanda hayatını kaybeden Müzeyyen 

Senar olmak üzere Münir Özkul’dan Kenan Işık’a kadar birçok 
tanınmış isimle ilgili ‘öldü’ haberleri yayılıyor ve bu durum 

sevenlerini çok üzüyor. 
İşte sosyal medyanın ‘öldürdüğü’ ünlü 

isimler:

SANAL DÜNYANIN YALAN VE DEDİKODULARI, 
YAŞAYAN ÜNLÜLERİ HEDEF ALARAK SEVENLERİNİ 

ÜZMEYE DEVAM EDİYOR.
[ mİRAY BAYSAL ]
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ARA GÜLER

YALAN HABERE FOTO MUHABİR USTALIĞIYLA CEVAP VERDİ

Çocukluğunda	sinemadan	çok	etkilenen	Ara	Güler,	1928	Beyoğlu	doğumlu.	1951	yılında	mezun	olduğu	Getronagan	Ermeni	
Lisesi’nin	ardından	fotoğrafçı	ve	gazeteci	olmaya	karar	veren	Güler,	61’li	yıllarda	Hayat	Dergisi’nde	fotoğraf	bölümü	şefi	olarak	
çalıştı.	Bu	arada	bütün	dünyayı	gezen	Ara	Güler,	İsmet	İnönü,	Winston	Churchill,	Indira	Gandi,	John	Berger,	Bertrand	Russell,	Bill	
Brandt,	 Alfred	 Hitchcock,	 Ansel	 Adams,	 Salvador	 Dali,	 Fikret	 Mualla	 ve	 Picasso	 gibi	 birçok	 ünlü	 kişi	 ile	 röportaj	 yaparak	
fotoğraflarını	çekti.
Ara	Güler,	2014’ün	Ocak	ayında,	ünlülerin	yalan	ölüm	haberlerinden	nasibini	alan	isimlerden	biri	oldu.	Kendi	deyişiyle	‘fotoğrafçı’	
değil	 ‘foto	muhabir’	 olan	 Güler,	 yalan	 iddialara	 da	 kendi	 yöntemiyle	 cevap	 verdi	 ve	 kontrol	 için	 gittiği	 hastanede	 çekilen	
fotoğrafını	yayınlanması	için	gönderdi.

MÜNİR ÖZKUL

YALAN HABERLERE KONU OLMA ŞAMPİYONU

Osmanlı	 paşalarından	 birinin	 torunu	 olan	 Münir	 Özkul,	
1925	 Bakırköy	 doğumlu.	 Küçük	 yaşlardan	 itibaren	
tiyatroya	merak	 salan	 ünlü	 oyuncu	 70’li	 yıllarda,	 Ertem	
Eğilmez	 imzalı	 filmlerle	 unutulmaz	 rollere	 hayat	 verip,	
ağlatan	 duygusal	 repliklerindeki	 o	 etkileyici	 sesiyle	
sevenlerinin	kalbinde	kalıcı	 izler	bıraktı.	 Türk	 izleyicisinin	
hafızasına	kazınan	Özkul,	 ‘Neşeli	Günler’,	 ‘Mavi	Boncuk’,	
‘Aile	Şerefi’,	‘Gırgıriye’	serileri,	‘Gülen	Gözler’	ve	‘Bizim	Aile’	
gibi	filmlerle,	karakter	oyunculuğundaki	ustalığını	ortaya	
koydu.	 Sanatçının	 unutulmaz	 rolleri	 arasında	 zirveyi	 ele	
geçirense,	 ‘Hababam	Sınıfı’	seri	 filmlerinde	canlandırdığı,	
disiplinli,	 ancak	 yufka	 yürekli	 öğretmen,	 ‘Kel	 Mahmut’	
karakteri	oldu.	
Münir	Özkul,	yalan	haberlere	hedef	olma	şampiyonlarının	
başında	geliyor	desek	yeridir.	Onun	için	sosyal	medyada	
oldukça	sık	‘öldü’	haberi	yapılıyor.	Bu	haberler	ilk	yayılmaya	
başlandığında	 sevenlerinin	 yüreği	 ağzına	 gelse	 de	 artık	
bunların	 pek	 ciddiye	 alınmadığını	 söyleyebiliriz.	 Her	
seferinde	sevenlerini	üzmeye	devam	eden	bu	haberlere	
rağmen	neyse	ki	Münir	Özkul	hala	aramızda.



HALİT AKÇATEPE

SANAL DÜNYA ‘GÜDÜK NECMİ’Yİ DE ÖLDÜRMEYİ BAŞARDI
Annesi	 tarafından	 Osmanlı	 İmparatorluğu’nun	 Lale	 Devri	 Sadrazamı	 Nevşehirli	 Damat	 İbrahim	 Paşa’nın	 torunu	 olan	 Halit	
Akçatepe,	1938	doğumlu.	Konservatuar	eğitimini	hiç	almayan	ünlü	isim,	babası	Sıtkı	Akçatepe	ve	annesi	Leman	Akçatepe’nin	
yolundan	giderek	çocuk	yaşta	Türk	sinemasında	yer	aldı.	Akçatepe,	1975’li	yıllarda	babasının	da	öğretmen	rolüyle	yer	aldığı	
‘Hababam	Sınıfı’	serisindeki	‘Güdük	Necmi’	tiplemesiyle	adını	herkesin	beynine	kazımayı	başardı.
Güdük	Nemci	de	2012	yılında	sanal	dünyanın	öldürmeyi	başardığı	 isimlerden	biri.	Neyse	ki	bu	haberin	de	kısa	sürede	yalan	
olduğu	ortaya	çıktı	ve	sevenlerinin	yüreklerine	su	serpildi.

METİN AKPINAR

METİN’E ÖLDÜ DEDİLER, ZEKİ ÖLDÜ
Türkiye’nin	 ilk	 kabare	 tiyatrosu	 olan	
Devekuşu	 Kabare	 Tiyatrosu’nun	
kurucuları	arasında	yer	alan	ünlü	oyuncu,	
1941	 doğumlu.	 Kurulduğu	 günden	
kapanana	 kadar	 bu	 tiyatronun	 idari	
müdürlüğünü	 yapan	 Akpınar,	 Zeki	
Alaysa	 ile	 birlikte	 oynadığı	 toplumsal	
içerikli	ve	komedi	türü	filmleriyle	tanındı.	
Metin	Akpınar,	2012	yılının	Şubat	ayında	
internette	 yayılan	 öldü	 haberleriyle	
sevenlerini	üzse	de	sosyal	medya	haberi	
jet	hızıyla	yalanlandı.	Akpınar’ı	asıl	üzen	
ise	 yakın	 zamanda	 beklenmedik	 bir	
şekilde	 hayatını	 kaybeden	 can	 yoldaşı	
Zeki	Alasya’nın	ölüm	haberi	oldu.
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ÖZKAN UĞUR

GELEN TELEFONLARI, ‘ÖLMEDİM, EVDE OTURUYORUM’ DİYE YANITLADI

Özkan	Uğur,	müzik	hayatına	1970’li	yıllarda	henüz	17	yaşındayken	girdiği	Şerif	Yüzbaşıoğlu	Orkestrası’nda	başladı.	Uğur,	1972	
yılında	Barış	Manço’nun	kurduğu	‘Kurtalan	Ekspres’i	adlı	grubun	ilk	kadrosunda	yer	aldı.	80’li	yıllarda	Mazhar	Alanson	ve	Fuat	
Güner	ile	yolları	birleşen	sanatçı,	sevenlerin	kalbinde	asıl	yerini	MFÖ	grubuyla	aldı.	
2013	Kasım	ayında	Twitter’da	yayınlanan	‘Özkan	Uğur	öldü’	haberleriyle	gündeme	bomba	gibi	düşen	sanatçı,	taziye	mesajları	
üzerine	bir	açıklama	yaptı	ve	gelen	telefonlara,	“Ölmedim,	evde	oturuyorum.”	diye	yanıt	verdi.

KENAN IŞIK

YALAN HABERLER SEVENLERİNİ ÜZÜYOR

Devlet	 Demiryolları’ndan	 emekli bir 
memurun	 çocuğu	 olarak	 dünyaya	 gelen	
Kenan	Işık,	1947	doğumlu.	Ortaokul	yıllarında	
amatör	tiyatrolarda	sanat	hayatına	başlayan	
ünlü	 isim,	 1972	 yılında	 Devlet	 Tiyatrosu	
sanatçısı	oldu.	Yıllar	içinde	köşe	yazarlığı,	dizi	
oyunculuğu	 ve	 haber	 spikerliği	 yapan	 Işık,	
sevenlerin	 kalbinde	 taht	 kurmayı	 ilk	
yayınlandığı	 ismiyle,	 ‘Kim	 500	 Bin	 İster”	
yarışma	programıyla	başardı.
Mart 2014 tarihinde	 spor	 sonrası	 geçirdiği	
rahatsızlık	 sonucu	 bilincini	 kaybeden	Kenan	
Işık,	 uzun	 süre	 yoğun	 bakımda	 kaldı.	 Şuan	
tedavisi	 devam	 eden	 ünlü	 oyuncu	 için	 o	
günden	beri	sıklıkla	öldü	haberleri	yayınlandı.	
Tam	 bir	 iyileşme	 gösteremese	 de	 halen	
hayatta	 olan	 ünlü	 sanatçının	 çıkan	 bu	
haberleri	 hem	 sevenleri	 hem	 de	 ailesi	
üzerinde	derin	üzüntü	yaratıyor.
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bugün pek çok havayolu şirketi uzun uçuşlarda lüksten ödün vermeyenler için 
oldukça kaliteli hizmet sunmaya başladı. artık seyahat kitinizin Samsonıte ya 

da Prada olmasından tutun, ‘full privacy’ olarak adlandırılan kişiye özel 
alanlarda yolculuk edebilirsiniz.

HAVADA LÜKS BİR 
DENEYİME VAR MISINIZ?

Çok sık seyahat edenler için en önemli tercihlerin 
başında konforlu yolculuk geliyor. Hele ki, uzun 
süreli uçuş yapıyorsanız, alacağınız hizmet sizin 
için büyük önem taşıyor. Pek çok havayolu şirketi, 

Business Class ve First Class bölümlerinde çok ayrıcalıklı 
hizmetler sunuyor. Öncelikle Türk Hava Yolları’ndan 
başlayalım. Business Class uçuyorsanız alabileceğiniz 
çok farklı hizmetler var. En taze ve kaliteli malzemeler 
ile hazırlanan menüler, sıcak veya soğuk kahvaltı ya da 
soğuk veya sıcak yemek olarak servis ediliyor. Türk ve 

dünya mutfaklarından oluşturulan yemek seçenekleri 
arasında, uçak mutfaklarında bugüne kadar kazanılmamış 
en zengin mutfak olan Türk mutfağı da sunulmaya özen 
gösteriliyor. ‘Uçan Aşçılar’ yolculara kendilerini özel 
hissettirmeyi hedeflerken, lüks bir restoran kalitesinin 
ötesinde, geleneksel Türk misafirperverliği ile yolcuların 
bulutların üzerinde lezzeti keşfetmelerini sağlıyor. 
Yolculara uçuş öncesinde ferahlamaları için ‘taze 
hoşgeldin içecekleri’ servis ediliyor. Business Class 
servisleri porselen takımlar ile yapılıyor. 

/HAVACILIK

[ DUYGU SAYINER ]
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Türk Hava Yolları’nın dış hat uçuşlarının 
gerçekleştiği belli tip uçaklarda kabin içi 
eğlenceye yönelik kişisel bir ekran bulunuyor. 
Planet dijital sisteminin kullanıldığı bu 

sistemde yolcular, sunulan programlar arasında, 
uçak tipine göre koltuklarına yerleştirilmiş olan 
kumanda yardımıyla ya da ekranlarına dokunarak, 
seçim yapabiliyorlar. ‘Eğlence’, ‘İletişim’ ve ‘Bilgi’ 
olmak üzere üç bölümden oluşan Planet dijital 
sistemde bulunan özelliklerin bazılarıysa şöyle: 
Klasik, vizyon, uluslararası, çocuk gibi filmlerden 
oluşan pek çok film; dizi, belgesel, spor, seyahat, 
yemek, moda, teknoloji ve çizgi filmler; birçok farklı 
tarzdan oluşan bir albüm kanalı ve radyo kanalları; 
oyun kanalı, çocuk kanalı; sesli kitap kanalı; 
ekonomi, magazin, finans, hava durumu gibi içeriği 
barından haber kanalı; kısa mesaj veya e-posta 
gönderebilme ve karşı taraftan cevap alabilme 
imkanı; uçağın iniş kalkışını izleme imkanı…

GÖKYÜZÜNDE MASAJ KEYFI
Business Class’ta bulunan koltukların en önemli 
özelliği yatar pozisyona getirilebilmesi. Koltuklar 
uçta bulunan puf kısmıyla birlikte 75 inç (188 cm) 
uzunluğunda bir yatak olabiliyor. Koltukla ilgili 
bütün kontroller dirsekliğin ön ucunda bulunan ana 
kontrol ünitesinden yapılabiliyor. Koltuklarda kişiye 
özel okuma ışığı ve dirseklik altında bir aydınlatma 
mevcut. Dilerseniz, elektrikli masaj mekanizmasıyla 
masaj hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Uçakta, 
laptop ve benzer cihazlar için kesintisiz güç 
sağlanabiliyor. Ayarlanabilir ve dönebilir özellikte 
yemek masası da mevcut. Merkez konsol üzerinde 
bulunan dirseklik, yükselerek perde işlevi görebiliyor. 
Bu pozisyondayken kullanılabilecek bir okuma ışığı da 
bulunuyor.

İSTER FİLM İZLEYİN, İSTER MüZİK DİNLEYİN...
TÜRK HAVA YOLLARI
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Lufthansa’nın yeni First Class’ı dünya çapında 
takdir topluyor. Lufthansa’nın First Class’ı ve 
hizmetleri, Skytrax yıldız değerlendirmesinde 
beş yıldız kazandı; American Academy of 

Hospitality Sciences (AAHS) ise Avrupa’nın önde 
gelen bu havayoluna ‘5 Star Diamond Award’ (5 Yıldızlı 
Pırlanta Ödülü) verdi. Beş yıldız en yüksek kalite, 
birinci sınıf konfor ve kişiye özel hizmet anlamına 
geldiği için, bu ödüller yolculara sıra dışı bir seyahat 
deneyimi taahhüt ediyor. Yakın bir zamanda Business 
Class’a özel iyileştirmeler yapan Luftansa’da yapılan 
en önemli değişikliklerden biri de seyahat kitlerinin 
yenilenmesi oldu. Samsonite’ın geliştirdiği yeni 
kitlerde, Yunanistan’ın lüks markası Korres’in kaliteli 
kişisel bakım ürünleri bulunuyor. Yeni kişisel bakım 
ürünleri, sadece en kaliteli etken bitki maddelerinden 
üretiliyor. Korres’in kökeni Atina’daki en eski 
homeopatik eczaneye dayanıyor.

DAHA FAZLA EĞLENCE SEÇENEĞI…
1 Nisan 2014’den itibaren uçuşlarda sunulan film 
seçenekleri iki katına çıkarıldı. En yeni gişe filmlerinin 
ve popüler klasiklerin sayısının artmasının yanı sıra, 
‘modern klasikler’ adı verilen, yakın geçmişin gişe 
filmlerinin sayısı da artırıldı. Sekiz dilde 100’den fazla 
film, Arapça konuşulan ülkeler, Hindistan, Çin ve 
Japonya’dan gelen yolcular için daha çok bölgesel 
film, yeni uçuş esnasında eğlence sisteminin 
özelliklerinden sadece bazıları… Lufthansa, televizyon 
içeriği açısından, en heyecanlı sinema belgesellerinin 
ve uluslararası televizyon serilerinin sayısını artırarak 
artık 200’den fazla program sunuyor. Genişletilmiş 
müzik koleksiyonunda 300’den fazla CD var ve bu 
koleksiyon, yolcuların talepleri doğrultusunda rock/
pop, greatest hits ve klasik müzik gibi en popüler 
kategorileri içeriyor. 

YILDIZLARA UZANIYOR... 
LUFTHANSA
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Air France, tamamen yenilediği Business Class 
koltuklarıyla, yolcularına çok daha lüks ve huzurlu 
bir uçuş deneyimi sunuyor. ‘Havada bir koza’ gibi 
tasarlanan Business Class koltukları mükemmel 

bir uyku için tamamen düz bir yatağa dönüşüyor. 
44 Boeing 777 uçağında toplam 2 bin 102 Business 
Class koltuğu 2016 yazına kadar tamamen yenilecek. 
Yeni Business Class uçak koltuğu, üretiminde dünya 
lideri olan Zodiac Aerospace iş birliği ile geliştirildi. 
Koltukların eşsiz dizaynı ise Mark Collins’in imzasını 
taşıyor. Koltuklara eşsiz bir tasarım verebilmek için 
her detayın titizlikle düşünüldüğü yeni Business Class 
koltuklarında yolcular, tıpkı bir kozadaymışçasına 
rahatlığı ve mükemmel bir yolculuk deneyimini 
yaşayacak. Deri kollukları ve özel dikişleri ile ideal bir 
uyku keyfi sağlamak için düz bir yatağa dönüşebilen 
bu koltuklar, uzun yolculuklarda bile yorgunluk hissinin 
minimum seviyede tutulmasını sağlıyor. Uyku keyfi, 
yastıklı yatak başlığı, yumuşak dolgulu narin yorgan ve 
XXL kaz tüyü yastık ile artıyor. Her yolcunun doğrudan 
koridor erişimini sağlayan koltuk düzeninin yanı sıra 
16 inç genişliğinde, yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
ekranı ile bin saatten fazla film, müzik ve oyun içeriğiyle 

bu değişiklikler yolculuğun her anının mükemmel 
geçmesini sağlıyor. 

KENDI ÖZEL ALANINIZ OLSUN 
Air France’ın 3-F konseptine göre geliştirilen yeni Business 
Class koltuklarının özellikleri şöyle: Full flat (tamamen düz) 
özelliğiyle koltuklar tamamen düz bir yatağa dönüşüyor ve 
yorgunluk hissi minimum düzeyde tutuluyor. Full access (tam 
erişim) özelliği sayesinde her koltuğun doğrudan koridora 
erişimi bulunuyor. Koltuklara yumuşak bir hava veren eğimli 
tasarımın sunulduğu Full privacy (tam mahremiyet) özelliği 
ile yolcuların gökyüzünde gerçek bir özel alan içerisinde 
seyahat etmeleri sağlanıyor. Business Class koltukları, 
müşterilerine yüksek çözünürlüklü görüntü sunan geniş bir 
dokunmatik ekrana sahip. Fransızca, İngilizce, İspanyolca, 
Brezilya Portekizcesi, Çince, Japonca, Korece, Almanca, 
İtalyanca, Rusça ve Arapça dilleri ile bin saatten fazla 
eğlence programı seçeneği bulunan bu ekranlar, yolcuya 
tablet bilgisayar konforu sunuyor. Koltukların teknolojik 
özellikleri bu ekranla da sınırlı değil. Dokunmatik ekranlı 
cep telefonu, elektrik prizi, USB portu ve gürültü azaltma 
etkisine sahip kulaklıkları da koltukların sahip olduğu diğer 
yenilikler arasında yer alıyor. 

GÖKYüZüNDE BİR KOZA…
AIR FRANCE
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Orta Doğu misafirperverliği ve yolcuların uçaktaki 
seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik özel 5 
yıldızlı hizmeti ile Qatar Airways yolcularına lüks 
bir seyahat deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Ödüllü 

şeflerin hazırladığı olağanüstü yemekler, 1000’den fazla 
eğlence seçeneği, geniş ve rahat koltuklar yolcuların 
seyahatleri sırasında aldığı en temel hizmetlerin başında 
geliyor. Kişiye özel ve seçkin First Class kabinlerinde 
yolcular hoşgeldiniz içeceği veya geleneksel Arap 
kahvesi ile karşılanıyor. Yolculuk esnasında yiyecek ve 
içecekler lüks masa örtüsü ve ince porselen takımlarla 
servis ediliyor. Çeşitli içecek seçenekleri eşliğinde, 
yolcular diledikleri zaman seçkin a la carte menülerinden 
yemek siparişi verebiliyorlar. Masaj özelliğine sahip 
geniş koltuklar, oturulan yeri adeta bir mini büroya, 
prestijli bir sinema koltuğuna veya son derece konforlu 
bir yatağa dönüştürebiliyor. Kişisel yatak hazırlama 
hizmeti, kaliteli uyku giysisi, yumuşacık bir battaniye 
ve Prada ürünleri ile donatılmış bir seyahat çantası 
yolculara takdim ediliyor. 

HOŞ GELDINIZ IÇECEĞI, SICAK HAVLU... 
Qatar Airways, Business Class kabinleri yolcularına 
özellikle konfor, rahatlık ve teknolojik hizmet sunmayı 
amaçlıyor. Geniş, şık ve teknolojik özelliklerle donatılmış 
koltuklar hem iş hem de eğlence ihtiyacını gidermeye 
yönelik olarak tasarlanmış. Koltuklar arasındaki mesafe 
sayesinde, yolcular geniş bir alanda rahatlıkla işlerine 
odaklanabiliyorlar. Dizüstü bilgisayarı için bir elektrik 
prizi, USB girişi, kişisel telefon ve canlı haber bültenine 
ve dünya gazetelerine erişim sayesinde dünyayla 
bağlantıları uçuş boyunca devam ediyor. Uçakların 
bazılarında ise akıllı telefon kullanımını mümkün kılan 
OnAir özelliği bulunuyor. Business Class kabinindeki 
uçak içi eğlence sisteminde 1000’i aşkın seçenek 
mevcut. En son filmlerden TV kanallarına ve oyunlara 

kadar, her yaştan yolcuya hitap eden programların 
yanı sıra yolcular isterlerse kendilerine özel bir 
müzik listesi hazırlayarak müzik dinleyebiliyor. Özel 
hoşgeldiniz içeceği ve tercihe göre sıcak veya soğuk 
havlu ile karşılanan yolcular diledikleri zaman yemek 
yiyebiliyorlar, kahvaltı yapabiliyorlar veya hafif bir şeyler 
atıştırabiliyorlar.
Taze demlenmiş çay veya kahve, porselen takımlarda 
servis ediliyor.

SEYAHAT ÇANTANIZ PRADA’DAN...
QATAR AIRWAYS
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İnsanları ve mekânları birbirine bağlayan Emirates, 
Business Class yolcularına konforlu bir uçuş deneyimi 
sunuyor. Yatağa dönüşebilen koltukları, dizüstü 
bilgisayarlar için bulunan güç kaynağı ve konforlu 

bir çalışma alanı için geniş ebatlı masalarıyla Business 
Class, yolcuların uçuş boyunca rahat seyahat etmeleri için 
tasarlandı. Tüm Emirates A380 uçaklarında ve pek çok 
Boeing 777 uçağının Business Class kabinlerinde tek bir 
düğmeyle iki metre uzunluğunda yatağa dönüşen koltuklar 
bulunuyor. Boeing 777 uçaklarındaki koltuk aralığı 1.17 metre; 
A380 uçaklarındaki koltuk aralığı ise 1 ile 1.22 metre arasında 
değişiyor. Emirates Business Class kabinleri uzun uçuşlarda 
yolcularına konforlu bir yolculuk sunuyor.

MÖNÜYÜ GURME ŞEFLER HAZIRLIYOR
2013 yılında işadamlarının takip ettiği ve yazılarıyla 
katkıda bulunduğu online yayın Frequent Business 
Traveler’ın okurları arasında yaptığı ankette ‘En İyi Yemek’ 
ödülünü kazanan Emirates, tüm sınıflarda olduğu gibi 
Business Class’ta da dünyanın en iyi restoranlarıyla 
yarışan mutfağa ve hizmete sahip. Yolcularının Business 
Class’taki yemek deneyimlerini benzersiz bir hale 
dönüştürmek için Emirates, özel Robert Welch çatal 

bıçaklar ile Royal Doulton ince porselenlerde sunum 
yapıyor. Gurme şefler tarafından hazırlanan yemeklerin 
yanı sıra içecek servisi de yapılıyor. 

UÇAK IÇI EĞLENCE SISTEMI ‘ICE’
Emirates’in her uçuşta ve her koltuğunun arkasında 
1600’ün üzerinde kanala sahip ‘ice’ (Information / Bilgi, 
Communications / İletişim, Entertainment / Eğlence) 
sistemi bulunuyor. Bu ‘ice’ eğlence sisteminde filmlerden 
televizyon kanallarına, radyo kanallarından oyunlara, 
10 bin şarkı arasından yolcuların kendi müzik listelerini 
oluşturabildiği My Playlist’e kadar birçok farklı seçenek 
bulunuyor. Uluslararası alanda birçok ödül kazanan ve 
Business’ta 17 inçlik geniş kişisel LCD ekranlardan oluşan 
ice’ta, Türkçe dublajlı filmler, Şebnem Ferah, Sertab Erener 
ve Gülşen gibi ünlü Türk sanatçıların albümleri de mevcut. 
‘ice TV Live’ uygulamasıyla Emirates, uçuş sırasında dört 
kanala kadar canlı televizyon yayını sunuyor. İngilizce 
BBC World News, BBC Arabic, Euronews ve sporseverler 
için tüm dünyadan önemli spor etkinliklerini içeren Sport 
24 kanalı yer alıyor. Uçuş sırasında koltuklardan SMS 
gönderilip ekrandan cevabı görüntülenebiliyor ve e-posta 
yolu ile iletişim sürdürülebiliyor.

KONFORLU UÇUŞ DENEYİMİ...
EMIRATES
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Seyahat ve konaklama maliyetlerini azaltan, ön yatırım ve işletme giderlerinden 
tasarruf edilmesini sağlayan tümleşik iletişim, farklı mekânlardaki çalışanların eş 

zamanlı görüşme ve çalışma yapabilmelerini mümkün kılıyor.

İNTERNET OLAN HER MEKÂN 

HER YER OFİS
TOPLANTI ODASI, 

Çalışanların ofis bağımsız gelen çağrılara ve iletilere 
ulaşabilmeleri, iş verimliliği açısından büyük fırsatlar 
yaratıyor. Her yerden iletişim imkânı sunan tümleşik 
iletişim çözümleri, zamandan tasarruf sağlamanın 

yanında seyahat masraflarının azaltılmasını da mümkün 
kılıyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Grand View’ın 
yaptığı araştırmaya göre, tümleşik iletişim çözümleri 
pazarı, 2020 yılında 75,81 milyar dolara ulaşacak. “Global 
Unified Communication as a Service Market 2015-2019” 
raporunda ise tümleşik iletişim pazarının 2019’a kadar 
yüzde 27,5 büyüyeceği öngörülüyor.
Teknolojinin gelişimiyle birlikte iletişim de dönüşmeye 
başladı. Mesafeleri ortadan kaldıran ve her yeri toplantı 
odasına dönüştüren tümleşik iletişim çözümleri; sesi, 
görüntüyü, konferansları, durum bilgilerini, anlık ve sesli 
mesajlarla faksı, e-postaları ve mobiliteyi aynı potada 
birleştiriyor. Bu nedenle ölçek bağımsız her şirketin en 
çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Çalışanlar 
ise ofis dışında veya sahada olsalar bile kendi aralarında, 
müşterilerle ve tedarikçilerle kolay bir şekilde iletişim kurup 
iş süreçlerini optimize edebiliyor. 

BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN MESAFELERİN ÖNEMİ YOK
Seyahat ve konaklama maliyetlerini azaltan, ön yatırım 
ve işletme giderlerinden tasarruf edilmesini sağlayan 
tümleşik iletişim, farklı mekânlardaki çalışanların eş 
zamanlı görüşme ve çalışma yapabilmelerini mümkün 
kılıyor. Özellikle çok lokasyonlu, bölgelere yayılmış 
firmalar için önemli avantajlar sağlayan tümleşik iletişimle 
aynı odadaymışçasına aynı dosya üzerinde ve istenilen 
cihazla iletişim kurulabiliyor, istenilen dosya paylaşılıp 
üzerinde rahatlıkla çalışılabiliyor. 

YENİ NESİL İLETİŞİMDE BÜTÜN CİHAZLAR TEK 
EKRANDA
Yeni teknolojilere ihtiyaçları giderek artan kurumlar, 
iş verimliliği ve sürekliliği için yenilikçi bilgi teknolojileri 
(BT) altyapılarına yatırım yapıyor. İşletmeler, çeşitli 
tümleşik iletişim araçlarını iş kollarına entegre ederek, 
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zenginleştirilmiş çalışma olanağı elde ediyorlar. 
Verimliliğin artırılması için vazgeçilmez konuma gelen 
tümleşik iletişim çözümleri, performans ve gelir artışı 
sağlamak için de yenilikler sunarken, kurumları ve 
çalışanların değişen iş koşullarına uyum sağlamasını 
da mümkün kılıyor. Kurumların ve bireylerin hayatını 
yakından etkileyen tümleşik iletişim pazarı her geçen yıl 
büyüme eğilimi gösteriyor. Bağımsız araştırma kuruluşu 
Grand View’ın yaptığı araştırmaya göre, tümleşik iletişim 
çözümleri pazarı, 2020 yılında 75,81 milyar Dolar’a 
ulaşacak. “Global Unified Communication as a Service 
Market 2015-2019” raporuna göre ise tümleşik iletişim 
pazarının 2019’a kadar yüzde 27,5 oranında büyümesi 
bekleniyor. 

SEYAHAT MASRAFLARINDA YÜZDE 30 ORANINDA 
TASARRUF
Üretkenliği artıran çözümlerin iş sürekliliği için vazgeçilmez 
tercihler arasında yer aldığını belirten Unify Türkiye Ülke 
Müdürü Erda Tütüncüoğlu, gelecekte çalışma şekillerinin 
günümüze kıyasla çok farklı olacağına şu ifadelerle dikkat 
çekti: “Özellikle çok lokasyonlu şirketler, yatırımlarını 
sadece merkeze yaparak, iletişimde tasarruf ve kullanım 
kolaylığı elde etmeyi tercih ediyorlar. Bu tercih, azalan 
donanım ihtiyaçları ile birlikte, elektrik, soğutma ve 
sistem odası gibi gider kalemlerinde tasarrufu ve sahip 
olma maliyetini dikkat çekici oranda azaltıyor. İletişimin 

artık ses, chat, video gibi farklı kanallar kullanılarak 
gerçekleştirildiği günümüzde Circuit çözümümüz ile 
coğrafi bakımdan birbirine uzak ekiplerin yüksek seyahat 
masraflarını minimumda tutmalarına yardımcı oluyoruz. 
Aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu sağladığı için 
karbon salımını da en alt seviyeye indiriyoruz. Toplantıların 
tümleşik iletişimin sağladığı konforla yapılması, 
seyahat masraflarında yüzde 30 oranında tasarrufu da 
beraberinde getiriyor. ”

MASA BAŞI ÇALIŞMA DÖNEMİ SONA ERİYOR
Yenilikçi teknolojik dönüşüm eski alışkanlıkların geride 
bırakılmasını sağlıyor. Kurum kültüründeki değişim en 
çok çalışanların iş hayatında kendi cihazlarını kullanmak 
istemeleri ekseninde oluşuyor. BYOD (Bring Your Own 
Device-Kendi Cihazını Getir) eğilimi ile her yerden ve 
işletim sistemi bağımsız her cihazdan çalışabilmek, 
iletişim kurabilmek, bütün kurumların gerçeği haline 
gelmeye başlıyor. İnternet bağlantısı olan her yerden, 
akıllı cihazlarla, bilgisayarlarla çalışma eğilimi giderek ön 
plana çıkıyor.
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kendini tekrarlayan işler yapan ya da hesap çizelgeleriyle uğraşan ofis 
çalışanlarının işleri kolaylıkla yazılımlarla yapılabiliyor. Peki, tehlike 

altındaki diğer işler hangileri?

ROBOTLAR YüZüNDEN ÖNCE KİMLER 

İŞSİZ KALACAK?

Robotların insan gücünün yerini alacağı ve 
insanları işlerinden edeceği öngörüsü artık yalnızca 
akademik bir tartışma değil. Boston Danışma Grubu 
2025’te bugünkü işlerin yaklaşık dörtte birinin akıllı 

yazılımlar veya robotlar tarafından yapılır hale geleceğini 
söylüyor. Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya 
göre ise İngiltere’deki işlerin yüzde 35’i 20 yıl içinde 
makineleşebilir.
Kendini tekrarlayan işler yapan ya da hesap çizelgeleriyle 
uğraşan ofis çalışanlarının işleri kolaylıkla yazılımlarla 
yapılabiliyor. Peki, tehlike altındaki diğer işler hangileri?
BBC Teknoloji Muhabiri Jane Wakefield hâlihazırda 
makinelerle yapılan bazı işleri mercek altına aldı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ
Tüm dünyadaki taksiciler, Uber’in piyasaya girmesiyle 
bir keşmekeş içine girdiler. Akıllı telefon uygulaması 
olan Uber ile taksi çağırılabiliyor. Ancak taksi şoförleri, 
Uber taksilerinin daha az hukuki düzenlemeye tabi 
tutulduklarını öne sürüyor. 

Ancak Uber ve Google, şoförleri dahi devreden çıkaracak 
bir taksi sistemi kurmak üzerine çalışıyor. Yönetim Kurulu 
Başkanı Travis Kalanick bu durumu “Arabadaki diğer kişi 
olmazsa, taksi daha ucuza gelir.” diye yorumluyor. 
Bu yılsonuna doğru İngiltere sokaklarında şoförsüz 
taksiler hizmet verecek. İngiliz hükümeti şoförsüz araçlar 
için otoyolları yeniliyor. Lisanslı Taksiciler Derneği Başkanı 
Steve McNamara ise şoförsüz araçların işlerini tehdit 
etmediğini savunuyor. McNamara, robotlaşmış araçların 
İngiltere sokaklarına çıkabilmesi için hukuki bir düzenleme 
gerektiğine dikkat çekiyor ve “Bu yeni bir teknoloji ve 
henüz kent çevrelerinde denenmemiş ve test edilmemiş bir 
teknoloji. Bir yıla kadar da denenmeyecek. Şoförsüz araçların 
geleneksel araçların olduğu yollarda çalışıp çalışmayacağı da 
henüz bilinmiyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

FABRİKA ÇALIŞANLARI
Çin’de çalışanlar, gelecekte işlerini ellerinden alacak robotlar 
üretiyor. Ülkede sadece robotların çalıştığı ilk fabrika 
Dongguan fabrika bölgesinde kurulmuştu. Ehnzhen Evenwin 

/ARAŞTIRMA



ekim 2015 /43

Precision Technology adlı şirket tarafından kurulan fabrika 
hâlihazırdaki iş gücünü yüzde 90 azaltmayı hedefliyordu.
Ancak Çinlilerin robot iş gücü konusundaki hedefleri bunun da 
ötesine gidiyor. 2014 Eylül ayından bu yana Dongguan’daki 
505 fabrika robotlara yaklaşık 4.2 yen (yaklaşık 2 milyar TL) 
yatırım yaptı. Dongguan Ekonomi ve Bilgi Bürosu, fabrikaların 
yaklaşık 30 bin çalışan yerine robot kullanmayı planladığını 
söylüyor. Apple’ın iPhone’u gibi elektrik cihazların üreticisi 
Foxconn ise gelecek 5 yılda çalışanlarının yüzde 30’unun 
robotlardan oluşmasını amaçlıyor. Bu rakam, diğer fabrikalarla 
karşılaştırıldığında ‘mütevazı’ kalıyor.

GAZETECİLER
Eğer son dönemde Forbes dergisinde yayımlanan 
bir şirket mali raporuna ya da Associated 
Press’te yayımlanan bir spor haberine denk 
geldiyseniz, onun bir robot tarafından 
yazılmış olduğunu tahmin edebilir 
miydiniz?
Bazı şirketler verileri yükleyince 
anlaşılır kılan yazılımlar sunuyor. Quill 
de bu yazılımlardan biri. Mali verilerinin 
açıklanmasından evvel Quill şirket 
raporlarını yazabiliyor. Yazılımı üreten 
Narrative Science şirketi de bunun Forbes 
dergisine binlerce şirketin raporunu yazabilme 
olanağı tanıdığını söylüyor. Oysa bir insan 
bu konuda çalıştığında, aynı sürede ancak birkaç şirketin 
raporunu yazabiliyor.
Narrative Science’ın baş bilim insanı Kristian Hammond, 
önümüzdeki 15 yılda haberlerin yüzde 90’ının makineler 
tarafından yazılacağını belirtiyor ancak bunun ‘gazetecilerin 
yüzde 90’ının işini kaybedeceği’ anlamına gelmediğinin 
de altını çiziyor: “Bunun anlamı gazetecilerin erişim alanı 
genişleyecek. Haber sahası genişleyecek. Gazeteciler 
verilerden haber yapmayacak. Belirsizliğe mahal vermeyen, 
kesin ve yoruma kapalı işler makineler tarafından yapılacak.”

DOKTORLAR
Robotların yatak başında durması kulağa hoş gelmeyebilir 
ancak çok sayıda veriyi tarayıp hastalığı tedavi etmekte 

oldukça başarılılar. IBM’in süper bilgisayarı Watson, ABD’de 
bir düzine hastane ile işbirliği yaparak, çeşitli kanser 
vakalarında en iyi tedavileri öneriyor. Şirketin ürettiği 
görüntülü yazılım, aynı zamanda erken seviyedeki cilt 
kanserlerini de tespit edebiliyor. 
Üstelik robotlar yıllardır doktorlara ameliyat sırasında 
yardımcı oluyor. Örneğin İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’ne 
bağlı Guy’s and St Thomas Hastanesi’nde böbrek 
bağışı ameliyatlarında robotları kullanıyor. Bu tür cerrahi 
operasyonlarda en önemli konu yeterince hızlı olabilmek… 
Robotlar, donörlerin böbreği alındıktan sonra damarları 
insanlardan daha hızlı dikiyor ve bu da ameliyatların riskini 
azaltıyor.

Ancak robotların da tam anlamıyla güvenli 
olduğu söylenemiyor. ABD’de son on yılda 

cerrahi operasyonlarda hayatını kaybeden 
144 kişinin ölümü robot kullanımına 

bağlanıyor. Bugün ise doktorlar 
robotlar ve diğer makinelerle birlikte 
hastalara bakıyor. Human Needs Not 
Apply adlı kitabın yazarı Jerry Kaplan, 
“Doktorlar özellikle hastalarının 

kontrolünü yapay zekâya bırakmaya 
yanaşmıyor” değerlendirmesinde 

bulunuyor. “Ancak eninde sonunda, yapay 
zekânın daha iyi sonuçlar verdiği ortaya 

çıkarsa, hastalar doktor yerine robotu görmek 
isteyeceklerdir.” diyor.

KOKTEYL GARSONLARI
Lüks tatil gemisi Anthem of the Seas, ABD’nin önde 
gelen mühendislik okullarından Massachusetts Institute 
of Technology’de birkaç yıl önce üretilen bir robotu satın 
aldı. Shakr Makr adlı bu robottan bir tablet ile içki siparişi 
verilebiliyor. Ancak içkiler menüyle sınırlı değil. Dileyen 
müşteriler kendi kokteyllerini kendileri yaratabiliyor. 
Robot şeklindeki kol kokteyli karıştırıyor ve kırılmasın 
diye plastik bir bardağa koyuyor. Bardak bir bölmeye 
yerleştiriliyor çünkü robot içkiyi dökerken zaman zaman 
taşırabiliyor. Bunu biraz gösterişle yapan robot, bazen 
kokteyli dökmeden önce çalkalıyor da. 
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/ŞEHİR MEKTUPLARI

mEHmET SAİm DEĞİRmENCİ 

Çıtkırıldım yaşlıların ve asla çıtkırıldım olamayacak uçarı gençlerin yollarının kesiştiği 
bahçeli, ankara’nın en ilginç insan laboratuvarlarından biridir. 

BAHÇELİ’DE GEZERSİN 
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 Başlık “Beyoğlu’nda gezersin/Gözlerini süzer-
sin” vezninde oldu ama olsun varsın, nihayetinde 
Bahçeli’de özellikle Yedinci Cadde de İstiklal’in yeni-
yetme benzerlerinden biridir; hoş İstiklal Türkiye’de 

pek çok yönden başka caddeye benzemez lakin hani 
ayaklanıp gelip Bahçeli’de şöyle bir dolaşsa, ‘aa, bu ağabeyi 
olan bana özeniyor’ diyebilir.
Ankara dışındaki okuyucularımız için diyelim ki, Bahçeli 
Ankara’nın bir zamanlar Bahçeli Kooperatif 
Evlerinin yapıldığı, hali vakti yerinde insan-
larının meskûn olduğu bir semtidir; o hali 
vakti insanların bazıları şimdi yüz yaşı-
na yakın, erkekleri hâlâ özenli, kadın-
ları hâlâ bakımlı ihtiyarcıkları olarak, 
tabii, ağır adımlarla akşamüstü 
caddelerde dolaşmakta, yorulun-
ca, kendilerinin bile yabancılaştık-
ları, değişim hızına yetişmedikleri 
mekânlarda nefeslenmektedirler.
O bahçeli evler zamanla müteahhitlere 
verilmiş, yerlerine dört beş katlı bina-
lar yapılmış, bahçelerdeki güzelim ağaçlar 
acımadan kesilmiş, başta dikenler olmak üzere 
kimsenin yüreği sızlamadan Bahçeli’de sadece Bahçe’nin 
adı kalmıştır. E, kaldırım ortalarında, kenarlarında, o kesilen 
ağaçlarla yaşıt son ağaçlar da esasında o çıtı pıtı ninelerin 
ve dedelerin hüznünü bek de belli etmeden yaşamaya 
devam etmektedir.

YAŞLI SEMT HALKI İLE GENÇLERİN TEZATLIĞI
Semtinin halkı alabildiğine yaşlı olmasına rağmen, semti-
nin mekânları alabildiğine devingen, caddesinde ikindiden 
yatsı sonuna kadar akan kalabalık alabildiğine genç ve 
renklidir. Bunda üniversiteye yakınlığı, eski alışkanlık, alış 
verişte bir ölçüde hesaplılık rol aldığı kadar, deyim haline 
gelen “Bahçeli’de gezmek” sözünün de etkisi vardır. Her 
Ankaralı Bahçeli’de gezmek nedir, ayaklarından önce göz-
lerinden bilir.
Biraz argosu “Bahçeli’de piyasa yapmak” olan bu deyim 
hâlâ semtin cıvıl cıvıl olmasını sağlamak için kenar komşu 
semtlerden bir yorulmaz hamal gibi küfeyle insan taşı-
maktadır. Daha çok gençlerin devam ettiği türlü kafe-
ler, gecenin geç saatlerine kadar hizmet vermekte, genç 
kuşak Bahçeli’nin bu bahçesiz ‘dinlence’ yerlerinde bir 
ölçüde akıp giden zamanı da gençleştirmektedir.

BAZI ŞEYLER SADECE BAHÇELİ’DE YENİLİR
Çıtkırıldım yaşlıların ve asla çıtkırıldım olamayacak uçarı 
gençlerin yollarının kesiştiği Bahçeli, bu yönüyle Ankara’nın 
en ilginç insan laboratuvarlarından biridir. Bazı yemekler 
sadece Bahçeli’de yenir, bazı kahveler sadece Bahçeli’de 
içilir, bazı tatlılar sadece Bahçeli’de tadılır, bunlar üç aşağı 
beş yukarı Ankara’nın başka semtlerinde de aynı kalitede 
hatta daha iyisi bulunmakla birlikte, Bahçeli’de gezilmesi-

nin, yenilip içilmesinin “sınıf geçişkenliğine”  tekabül eden 
tarafları da vardır.
Bir kafe de akşam kahvenizi içerken, gelin arabalarının, 
konvoyların, yahut son model arabalarla antika arabaların 
caddeden geçerken arabeskten popa, cazdan bozlağa, 
teybin sesi en yükseğe ayarlı, yahut kısa mesafeli hızlarla, 
hava atarak, caka satarak akan sürücü kalabalığı da cadde-
de akan ruhla pek çok açıdan ortaktır. 

Aynı mekândan, türlü köpeklerin, renkli kıyafet-
leriyle, narin zincirleriyle, sahiplerinin yanı 

başında piyasaya çıkmaları, bazı saat-
lerde Bahçeli’nin en evcil köpekli semt 

olması da Bahçeli’nin sosyal renklerine 
dâhildir.

KENDİNE ÖZGÜ BİR CADDE
Bahçeli’de gezmek esasında bir cad-

dede gezmek olmasına rağmen, cad-
dedeki hareketlilik, dikkatli bir göz için 

süreli saatli konuklarıyla sakinleriyle yolu 
ilk defa düşenleriyle, dilencileriyle, delile-

riyle, magandalarıyla, mekânlarıyla, uyum ve 
çelişkileriyle bir semtin kendine özgü sığlıklarını ve 

derinliklerini de vermektedir.
Ha, unutmayalım bir de sahaf vardır Bahçeli’de… Güven 
Sahaf… Benim yolum en çok oraya düşer.
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BAZI 
YEMEKLER 

SADECE BAHÇELİ’DE 
YENİR, BAZI KAHVELER 

SADECE BAHÇELİ’DE İÇİLİR, 
BAZI TATLILAR SADECE 

BAHÇELİ’DE 
TADILIR.
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hİÇ düŞünmeden, günlük hayatımızda kullandığımız bİrÇok kelİme 
aSlında yabancı kÖkenlİ. türk dİlİnİ tehdİt eden yabancı kelİmelere 

bulunan karŞılıkları kullanmak hİÇ de zor değİl. 

Ulaştırma, iletişim, bilişim gibi alanlarda birçok 
yabancı kelime kullanıyoruz. Ulaştırmanın önemli bir 
başlığını oluşturan denizcilik de bu yabancılaşmadan 
payını alan sektörlerin başında yer alıyor. Günlük 

hayatta kullandığımız birçok denizcilik terimi aslında farklı 

dillerden geçmiş. Oysa bu kelimelerin Türk Dili uzmanla-
rı tarafından bulunan tam Türkçe karşılıkları bulunuyor. 
Türkçe konuşmak ve yazmak konusunda hassas olanlar 
için denizcilikte en çok kullanılan yabancı terimlerden bazı-
ları ve karşılıkları şöyle:  

DENİZCİLİKTE
KULLANILAN YABANCI KELİMELER



TERSANE-GEMİLİK
İtalyanca olan tersane kelimesi, “Gemi yapılan 
yer.” anlamına geliyor. Türk Dili uzmanlarının 
kelimeye bulduğu karşılık ise gemilik…
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ŞİLEP-YÜK GEMİSİ
Almanca dilinden Türkçeye geçen şilep, ‘yük gemisi’ 
anlamına geliyor. Dil uzmanları da şilep yerine, 
anlamı direk anlaşılan yük gemisi kelimesinin 
kullanılmasını öneriyor. 
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ŞNORKEL -SÜRÜCÜ
Almancadan kökenli olan şnorkel, 
“Dizel motorlu denizaltının su altında 
uzun süre kalmasını sağlayan düzen.” 
olarak açıklanıyor. Kelimeye bulunan 
karşılık ise sürücü…
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PUSULA- YÖN BELİRTECİ
İtalyancadan geçen pusulanın anlamı: 
“Üzerinde kuzey güney doğrultusunu 
gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön 
tespit etmek için kullanılan kadranlı araç.” 
Kelimeye bulunan karşılık yön belirteci…



MARİNA-YAT LİMANI
İtalyancadan dilimize yerleşmiş olan 
marina, ‘yat limanı’ olarak dilimizde 
karşılık buluyor. 
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FERİBOT-ARABALI VAPUR
İngilizce kökenli olan feribot kelimesi ‘arabalı 
vapur’ şeklinde tanımlanıyor ve dil uzmanları bu 
karşılığın kullanılmasını öneriyor. 
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ürün ve hİzmetlerİn gİderek fonkSİyonelleŞtİğİ bİr dÖnemden 
geÇİyoruz. kullanıcıSına ekStra bİr avantaj Sağlayamayan markalar, 

bu yarıŞı İSter İStemez kaybedecek.

Teknoloji gün geçtikçe gelişiyor ve bu süre zarfında 
bireylerin yaşamını kolaylaştıran ürün ve hizmet 
gruplarında da son derece fonksiyonel adımlar atılıyor. 
Doğuştan eli ya da kolu olmayan engelli bireylerin 

yaşam kalitesini artırmak için tasarlanan ve zihin gücüyle 
kontrol edilen protez kollar ya da 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 

protez el gibi gelişmeler, yakın gelecekte pek çok engellinin 
yaşamını farklılaştıracak gelişmelerden yalnızca birkaçı… 
Tabii bu gelişmeler sadece sağlık alanında yaşanmıyor. 
Akıllı saatlerden kişisel asistanlara, drone kameralardan 
bilgisayarlara kadar pek çok ürün, hedef kitlesine sağladığı 
kolaylıklarla öne çıkıyor.

FONKSİYONELLİK YARIŞINDA 
SON NOKTA

[ SELİN AkGüN ]
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ZENMUSE SERİSİ FOTOĞRAFÇILARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK (ZENMUSE)
Dünyanın en büyük drone üreticileri arasında yer alan DJI, Las Vegas’ta düzenlenen uluslararası drone konferansı InterDrone’da Inspire 
ürünü ailesine katılacak ve Zenmuse adı verilen iki yeni drone kamerasını duyurdu. Zenmuse X5 ve Zenmuse X5R modelleri daha çok 
profesyonel fotoğrafçıları ve hava fotoğrafçılarını yakından ilgilendiriyor. Son derece gelişmiş kamera özelliklerine sahip olan Zenmuse 
serisi, DJI’ın Inspire serisi kameralarına monte edilerek kullanılabiliyor. Bugüne dek üretilen DJI drone modelleri, kendi kameralarıyla bir-
likte geliyordu. Ancak bu alanda profesyonel çalışan kişilere bu kameralar yeterli olmuyordu. Bu nedenle pek çok profesyonel fotoğrafçı 
drone’larına GoPro ya da kendi DSLR kameralarını takmayı tercih ediyordu. DJI bu noktada profesyonellerin de tercihi olmasını beklediği 
Zenmuse serisini devreye soktu. Zenmuse X5R modelinin 512GB SSD ile gelmesi özellikle film yapımcıları için büyük bir şans çünkü kayıp-
sız 4K video çekebilecek. Piyasaya ondan önce çıkacak baz model ise Zenmuse X5 olacak. DJI Zenmuse X5 ve Zenmuse X5R, profesyonel 
hava fotoğrafçılığı konusunda paket bir çözüm sunuyor.
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YAPAY ZEKÂ İLE 
GÜÇLENDİRİLEN KİŞİSEL 
ASİSTAN ‘DU SECRETARY’ 
Çin’in lider arama motoru Baidu da 
sanal asistan geliştiren teknoloji şirket-
leri arasına katıldı. Söz konusu akıllı 
asistan, Mobile Baidu uygulamasının 
yeni (6.8) sürümüyle birlikte kullanılabi-
lecek. Bu yıl 10’uncu kez düzenlenen 
Baidu World adlı konferansta yapılan 
açıklamaya göre ‘Du Secretary’ adlı 
asistan, Baidu temelli basit işlevlerin 
ötesinde yemek siparişi, bilet satın alma 
gibi farklı işlere de aracılık edecek. Kul-
lanıcısından öğrendiği bilgilere göre 
çeş i t l i  öner i le rde  de  bu lunacak . 
Baidu’nun kurucu CEO’su Robin Li, eski-
den kişisel asistanın belli seviyedeki 
kişilere özel bir şey olduğunu ama ‘Du 
Secretary’ ile artık sıradan kişilerin de 
birer akıllı asistanı olacağının altını çizi-
yor. Baidu, haziran ayında 3.2 milyar 
dolarlık yatırımla mobilden yemek sipa-
riş etmek veya taksi çağırmak gibi inter-
netten fiziksel pazara (online-to-offline 
-O2O) yönelik hizmetlere hız vereceğini 
açıklamıştı ve Du Secretary de bu yöne-
limin bir parçası gibi gözüküyor. Du Sec-
retary; Google Now, Siri, Cortana gibi 
kişisel asistanlara bir cevap niteliğin-
de… Du Secretary’i geliştirirken yapay 
zekâ çalışmalarına önem veren Baidu, 
bu sayede elde ettiği verileri kullanıcıla-
rına en faydalı şekilde, doğru zaman ve 
doğru yerde kullanmaya çalışacak. 



AKILLI SAAT GÖRÜNÜMLÜ 
FITNESS BANDI MOMENT 
Adidas’ın geçtiğimiz ağustos ayı başında 240 
milyon dolara satın aldığı Runtastic, fitness 
bantlarına akıllı saat dokunuşu ekleyen yeni 
giyilebilir cihazı Moment’i tanıttı. Fun, Basic, 
Elite ve Classic olmak üzere dört farklı koleksi-
yonda sunulan cihaz, 129 dolardan başlayan 
fiyatlarla Runtastic’in kendi sitesinden satışa 
sunuldu. Moment akıllı bir saatten çok fitness 
bandına daha yakın bir cihaz. Fitness bandı 
kullanıcılarının günlük hayatlarında da kulla-
nabilecekleri bir forma sahip. Dokunmatik 
ekranı olmayan cihazını telefonunuzdaki 
uygulamalardan size bildirim gönderme ya 
da hatırlatmalar yapma, yani tipik bir akıllı 
saat gibi davranma iddiası yok. Bunun yerine 
fitness odaklı olarak tasarlanan Moment, 
adımlarınızı ve yaktığınız kalorileri sayma, fit-
ness hedeflerinizi takip etme ve uyku döngü-
nüzü izleme gibi özelliklere sahip. 9 metreye 
kadar su geçirmeme ve 6 aylık pil ömrü bu 
iddiasını güçlendiren diğer özellikler. Runtas-
tic Moment 129 dolardan sunulan Fun ve 
Basic koleksiyonlar için silikon; 199 dolardan 
sunulan Elite ve Classic koleksiyonlar için altın, 
gümüş ve altın saat gövdesi ve deri saat kor-
donu seçeneklerine sahip.
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KENDİ BİLGİSAYARINI KENDİN YAP KİTİ 
Her yaş için ‘kendi bilgisayarını kendin yap’ (DIY) kiti KANO, 2014’te Kickstarter’da 1.5 milyon doların üzerinde fon toplayarak ses getirdi. Çocukla-
rın basit kodlamalar da yapabildiği Kano, yeni tanıttığı ekran kitiyle mini bilgisayarlarını bu kez HD ekranıyla tam bir sistem olarak kurma olanağı 
sağlıyor. ‘The Kano Screen Kit’ adıyla piyasaya çıkacak ekran kitinin ilk resmi duyurusu Twitter üzerinden şirketin CEO’su Alex Klein tarafından 
yapıldı. Ön satışa çıkan ürünün fiyatı ABD’de 109 dolar. Ürün aynı zamanda Product Hunt üzerinden de kullanıcıların oylamasına sunuldu. Fotoğ-
raflardan göründüğü kadarıyla 9 ana bileşenden oluşan kit, çocukların basitçe verilen parçaları birbirine bağlayarak alfa, gama ve piksellerin 
nasıl çalıştığını anlamalarını sağlamayı hedefliyor. 2014’ten bugüne kadar iki farklı yatırım turu sonunda toplam 16.5 milyon dolar yatırım alan 
Kano, ürünlerini özellikle 6-14 yaş arasındaki çocukların teknoloji ve bilişim eğitimi için tasarlıyor. 
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PEBBLE EN İNCE VE EN 
HAFİF AKILLI SAAT 
İDDİASIYLA DİKKAT 
ÇEKİYOR 
Akıllı saat pazarı giderek kızışırken, bu 
alanda ilk çıkış yapan markalardan biri 
olan Pebble, yeni modeli Pebble Time 
Round’u ‘en ince ve en hafif akıllı saat’ eti-
ketiyle tanıttı. Adından da anlaşılacağı 
gibi diğer Pebble modellerinin aksine 
yuvarlak bir tasarıma sahip olan Pebble 
Time Round, Apple Watch gibi farklı kayış 
seçenekleri sunuyor. Deri kayışlı model 
farklı renk seçenekleriyle 250 dolara, 
metal kayışlı model altın veya siyah renk 
seçeneğiyle 300 dolardan satışa sunulu-
yor. Arayüz açısından Pebble tarzını yan-
s ı tmaya devam eden Pebble T ime 
Round, en ince Pebble modeli olmasıyla 
da dikkat çekiyor. Pil ömrüyse 1 haftaya 
yakın kullanım vaat ediyor. Hızlı şarj 
moduyla 15 dakikalık bir şarj süresi, 24 
saatlik kullanım imkânı sağlıyor. Pebble 
Time Round’a sahip olmak isteyenler 
şimdilik Pebble.com’dan veya Amazon 
üzerinden ön sipariş vermek durumun-
da. İlk siparişlerin Kasım ayında sevk 
edilmesi bekleniyor.

YENİ MOTO360’I KEŞFEDİN 
Motorola, 2014’te piyasaya sunduğu akıllı saat Moto360 ile insanların gerçekten koluna takmak isteyeceği şık bir saat tasarlayarak önemli 
bir başarıya imza atmıştı. Bundan yaklaşık bir yıl sonra yeni modellerini tanıtan şirket, yeni Moto360’ı 299 dolardan başlayan fiyatlarla ön 
satışa sundu. Yeni Moto360; kadın, erkek ve sport olmak üzere üç  modele sahip. Erkek koleksiyonu; siyah, altın ve gümüş renk seçenekleri ile 
46 ve 42 mm’lik iki ebatta sunulurken, kadın koleksiyonu gümüş, altın ve pembe altın renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Kadın koleksiyonunun 
kordonu ise erkek koleksiyonuna göre daha ince (16 mm) ve ekranı standart 42 mm. Kendi GPS çipine sahip sport modeli ise kullanıcının akti-
vitelerini harita üzerinde takip edebiliyor. Yeni Moto360 ile daha kişiselleştirilebilir bir akıllı saat tasarlayan Motorola, kullanıcılarına saat göv-
desi için farklı materyaller; kordon için deri, metal, altın gibi farklı seçenekler sunuyor. Yeni Moto360, Live Deals özelliğiyle istediğiniz bildirimi 
ekranda görmenize izin veriyor. Hava durumu, adım sayısı ve farklı uygulamalara ait bildirimler ekranda görüntülenebiliyor. Live Deals’a ilk 
etapta eklenen uygulamalar Shazam, Kevo, IFTTT ve Ford’un uygulamalarını içeriyor.
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ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİNİN GELECEĞİNİ YANSITIYOR 
Robin, 586 bin dolar fon toplayarak Kickstarter’daki fon hedefine 12 saatten kısa bir bir sürede ulaştı. Robin, daha önce Google’da Android’i 
kuran ekipte yer alan Tom Moss ve yine Google ve Motorola’da kıdemli yazılım mühendisi olarak çalışan Mike Chan’in kurduğu Nextbit‘e ait 
bir ürün. Cihaz, başta iPhone olmak üzere akıllı telefon kullanıcılarının yakından tanıdığı bir soruna akıllı bir çözüm getirmesiyle dikkat çekiyor. 
Robin’in Android tabanlı işletim sistemi, buluta entegre bir şekilde çalışıyor. Kullanıcısından öğrenen Robin, kullanmadığınız uygulamaları, 
çektiğiniz tüm fotoğrafların yüksek çözünürlükteki versiyonlarını, Wi-Fi ve güce bağlandığında otomatikman bulutta depoluyor ve böylelikle 
yer açıyor. Yedeklenen fotoğraf ya da uygulamaları telefonunuzda görmeye devam ediyorsunuz ancak kullanımı tamamen talebe göre ger-
çekleşiyor. Depolanan uygulamayı açmak için telefonunuza indirilmesini bekleyip kaldığınız yerden kullanmaya devam ediyorsunuz. Tasa-
rım yönüyle de piyasadaki diğer Android tabanlı akıllı telefonlardan farklılaşan Robin, HTC’nin tasarımdan sorumlu eski Başkan Yardımcısı 
Scott Croyle’un imzasını taşıyor. Gece yarısı ve mentol renk seçenekleriyle sunulan cihaz, 32 GB’lık alan ve 100 GB’lık ücretsiz bulut depolama 
özelliklerine sahip. Yapımcılarına göre Robin, Android işletim sisteminin geleceğini sunuyor.
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ZİHİN GÜCÜYLE KONTROL 
EDİLEN PROTEZ KOL
Zihin gücüyle kontrol edilen robotik kollarla ilgili 
son dönemde hatırı sayılır gelişmeler yaşanıyor 
ancak DARPA’nın sağladığı son ilerleme, tekno-
lojinin yeni bir ufuğa yaklaştığının habercisi olabi-
lir. Devreyi tamamladığını duyuran DARPA, 
geliştirdiği robotik kolun, sahibine dokunma his-
sini geri ilettiğini duyurdu. Bugüne kadar hastala-
rın çikolata yemek, bardak tutmak ya da kahve 
içmek gibi görece karmaşık hareketleri zihin 
gücüyle yapmasını sağlayan robotik kollar, kulla-
nıcısının beyninden gönderilen komutların kola 
yalnızca iletilmesini sağlarken; DARPA koldan alı-
nan baskı, sıcaklık gibi sinyalleri beyne iletiyor. 10 
yıldan uzun süredir felç olan 28 yaşındaki bir 
gönüllüyle çalışan DARPA, gönüllünün beyninin 
hareketlerden sorumlu motor korteksini ve duyu 
korteksini elektronik düzeneklerle Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory (APL) tara-
fından geliştirilen mekanik kola bağlıyor. APL’in 
geliştirdiği kol, parmaklara baskı uygulandığında 
bunu tespit edebilen tork sensörleri yardımıyla 
fiziksel duyuları elektrik sinyallere çeviriyor. Bu 
sinyaller koldan beyne kablolar aracılığıyla gön-
deriliyor. Deneyde gönüllünün parmaklarına tek 
tek dokunan araştırmacılar, gönüllünün gözleri 
kapalı bir şekilde hangi parmağına dokunulduğu 
konusunda yüzde 100 doğru cevap verdiğini söy-
lüyorlar. Bununla birlikte protez kolla hisseden ilk 
kişi olma unvanını alan gönüllü, hissiyatın tıpkı 
kendi eline dokunuluyormuş kadar gerçeğe 
yakın olduğunu da söylüyor. Gelişme eğer labo-
ratuvar dışında da başarıya ulaşırsa, birçok kişi-
nin hayatı değişecek. 



3D YAZICILAR 
SINIR 
TANIMIYOR 
3 boyutlu yazıcılarla 
birlikte hayatımız giderek 
farklılaşıyor. Team 
Unlimbited tarafından 
geliştirilen protez el de 3 
boyutlu yazıcı ile 
geliştirilen ve hayat 
değiştiren üretimlerden 
biri... Team Unlimbited 
gönüllüsü Stephen 
Davies’in geliştirdiği el, sol 
eli olmayan Isabella adlı 
küçük kıza hediye edildi. 
Bu süreç, 3 boyutlu 
yazıcıların bir insanı ne 
kadar mutlu 
edebileceğinin en önemli 
göstergesi… Gönüllü 
girişimciler, ABD’de 
düzenlenecek ‘Enablecon 
2015’ konferansıyla eli 
olmayan 1000 kişinin 
yardımına koşmayı 
hedefliyor.

ZERO LATENCY: SANAL GERÇEKLİKLE DONATILMIŞ YENİ OYUN MERKEZİ
Oyun odaları konsepti özellikle son bir yılda oldukça rağbet gören bir alan haline geldi. Avustralya’da kurulan yeni bir oyun odası, geleceğin konseptini 
günümüze getirme iddiasıyla dikkat çekiyor. Zero Latency isimli oyun merkezi, sanal gerçeklik teknolojisinin tüm nimetleriyle donatılmış. Yapımı için üç yıl 
harcanan Zero Latency sanal gerçeklik oyun merkezinin büyüklüğü 400 metrekare. İçinde 129 tane Playstation Eye kamerası bulunan oyun merkezi 4 ve 
6 kişilik oyuncu grupları için tasarlanmış. Tüm oyuncular oyun merkezine girdiklerinde Oculus Rift DK2 sanal gerçeklik gözlülerini takıyor ve içinde Alien-
ware Alpha PC olan bir sırt çantasını da yanlarına alıyorlar. Bu sayede görüntü kalitesi ve oyuncuların korkulu rüyası olan ‘lag’ sorununun önüne geçili-
yor. Oyun süresi yaklaşık 1 saat ve bu 1 saat için kişi başına 65 dolar ödeniyor. 

/İNOVASYON
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İlk olarak 510 HP’lik yüksek performanslı spor 
versiyonuyla yollara çıkmaya başlayacak olan Alfa 
Romeo Giulia, 2016 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de 
de satışa sunulacak. Lancia, Alfa Romeo ve Jeep Marka 

Direktörü Türker Gürtekin, “Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio’yu 
gelecek senenin 2. çeyreğinde ülkemizde satışa sunmayı 
hedefliyoruz.” diyor. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, yırtıcı 
tasarımı, yenilenen logosu, arkadan itişli altyapısı, kusursuz 
ağırlık dağılımı ve Ferrari teknolojisi taşıyan performanslı 
motoruyla otomobilseverleri cezbetmeyi başarıyor. 
2016 yılının Ocak ayında üretimi başlayacak olan Alfa Romeo 
Giulia model ailesinin spor versiyonu Giulia Quadrifoglio, 
uluslararası nitelikteki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 
ziyaretçilerin karşısına çıkarak ilgi odağı oldu. Markayı 
tanımlayan ve ‘duyguların mekaniği’ mottosunu kazandıran 
kendine özgü İtalyan tasarımı, son teknoloji yenilikçi motorları, 

mükemmel 50/50 ağırlık dağılımı, eşsiz teknik çözümleri 
ve en iyi güç-ağırlık oranı özellikleriyle ön plana çıkan Alfa 
Romeo Giulia’nın en performanslı versiyonu, 2016 yılından 
itibaren ülkemizde de satışa sunulacak. 

SALDIRMAYA HAZIR BİR KEDİYİ ANDIRIYOR
Yeni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, birkaç sade dokunuşla 
kimliğini ortaya koyabilen güçlü ve heykelsi bir genel yapıya 
sahip. Aracın profilinden doğarak otomotiv tarihinin en ünlü 
ve tanınmış tasarım öğelerinden biri olan yonca biçimli 
efsanevi burun kısmına doğru uzayan keskin bir çizgiye 
sahip en performanslı Alfa Romeo Giulia’nın, saldırmaya hazır 
büyük bir kediyi andıracak görünümü dikkat çekiyor. 50/50 
ağırlık dengesi ve arkadan çekiş sistemi Alfa Romeo’nun 
en önemli özelliklerini oluştururken, ağırlığı kusursuz bir 
şekilde dengelemek için, motor ve mekanik parçalar iki aks 

2015’te kuruluŞunun 105’İncİ yıldÖnümünü kutlayan İtalyan 
otomobİl üretİcİSİ alfa romeo’nun lükS orta Sınıfta yer alan 
yenİ temSİlcİSİ gıulıa’nın en PerformanSlı verSİyonu, 
frankfurt otomobİl fuarı’nda reSmen gÖrücüye Çıktı

GIULIA, 
İLKBAHARDA TüRKİYE’DE
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arasında sıralanmış bulunuyor. Bu sebeple Alfa Romeo Giulia 
Quadrifoglio, çok kısa çıkıntılara, uzun bir motor kaputuna 
ve ön çamurluklara ve gücün yol üstüne salınan noktasını 
görsel olarak işaret eden gösterişli arka çamurluklara sahip. 
Alfa Romeo’nun Magneti Marelli’yle yaptığı iş birliğiyle 
üretilen en sportif Giulia’nın ön ve arka far panelleri ayrıca 
dikkat çeken tasarım ve teknoloji unsurları arasında yer 
alıyor. Stil mükemmelliği ve teknolojinin başarılı bir birleşimi 
olan LED arka far panelleri, aracın arka kısmını eşsiz ve 
ayırt edici bir şekilde ortaya koyuyor. Ön bölümde ise 35W 
modüllü Xenon teknolojisini kullanan, güç tasarrufuyla 
ışık akışını ve dağılımını artıran ve normal halojen farlara 
göre gece görüşünü yüzde 200 artıran farlara yer veriliyor. 
Aynı zamanda bu farlar, öndeki engellerin en az bir saniye 
öncesinden görülmesini sağladığı için saatte 50 km/s hızla 
giderken fren mesafesinde 28 metrelik bir erken duruş 

avantajı sağlıyor. Gündüz seyir farları (DRL), sinyal farları, 
yan farlar ve yön göstergeleri daha iyi yakıt verimliliği ve 
maksimum performans için LED teknolojisini kullanırken,  
diğer tüm farlarda AFS teknolojisini kullanılıyor. 

510 HP’LİK SPORTİF YÜREK 
Arkadan itişli Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, aynı zamanda 
lüks orta sınıftaki rekabete Alfa Romeo markasının güçlü bir 
yanıtı olacak. Mühendislerin Ferrari altyapısıyla düzenlediği 
altı silindirli turbo benzinli motora sahip Alfa Romeo Giulia 
Quadrifoglio, 510 HP’lik eşsiz bir güce sahip. 0-100 km/s 
hızlanmasını sadece 3.9 sn’de tamamlayan ve 307 km/s’lik 
son hıza erişebilen Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio’nun 
heyecan verici güç ve tork üreten motoru, elektronik olarak 
kontrol edilen silindir kapatma sistemine sahip olmasıyla aynı 
zamanda şaşırtıcı bir yakıt tasarrufu sunacak.

İLKBAHARDA TüRKİYE’DE
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TASARIM, ŞASİ 
VE SÜSPANSİYON 

YAPISI İLE MATERYALLERİNİN 
SEÇİMİ ALFA ROMEO’NUN 

MÜHENDİSLİK KÜLTÜRÜNÜN 
İLERİ İFADESİ OLARAK HER 

ZAMAN MÜKEMMELİ 
YANSITIYOR
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KIA’NIN ZILINA TESİSİNDE 2 MİLYONUN 
ÜZERİNDE ARAÇ ÜRETİLDİ

İDDİALI VE MODERN TASARIMIYLA YEPYENİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ

KIA’nın 2006 yılında kurulan Avrupa’daki ilk üretim tesisi 
Žilina, markanın büyümesinde önemli rol oynamaya 
devam ediyor. KIA ailesinden cee’d, Sportage ve 

Venga’nın üretim merkezi olan Slovakya’daki tesiste, iki 
milyonun üzerinde araç ve 3 milyondan fazla motor 
üretildi. KIA, en son teknolojilerle üretim yaptığı 
Žilina tesisi ile Avrupa’daki yükselişini sürdürüyor. 
2006 yılından bu yana faaliyette olan Slovakya’daki 
üretim tesisi, KIA’nın son yıllarda Avrupa’da elde ettiği 
olağanüstü büyüme ve başarının mihenk taşlarından 
birisi oldu. Žilina, KIA’nın Avrupa serisindeki üç modelinin 
çıkış noktası oldu. KIA cee’d ailesini (cee’d beş kapılı hatchback 
modeli, Sportswagon ve pro_cee’d), Avrupa’nın en çok satan 
modeli Sportage’ı ve Venga kompakt MPV modelini üreten Žilina, 
endüstride dikkatleri üzerinde topladı. KIA’nın Avrupa’daki bu ilk 
üretim tesisi, Mayıs 2013’ten bu yana markanın Avrupa piyasasına 
yönelik ilk performans modelleri olan yüksek güçlü cee’d GT ve pro_
cee’d GT modellerini de üretiyor. KIA’nın Avrupa’da üretilen model 
serisi, şirketin toplam Avrupa satışlarının yüzde 56’sına karşılık 

geliyor. KIA’nın Žilina’daki tesisinde seri üretime Aralık 2006’da KIA 
cee’d ile geçildi. O tarihten bu yana son teknoloji ürünü olan tesiste, 
2 milyonun üzerinde araç ve 3 milyondan fazla motor üretildi. KIA 
bugün üretim hacmi bakımından Slovakya’daki en büyük üç araç 
üreticisi ve ihracatçısından biri konumunda bulunuyor. Fabrikadan 
tüm dünyada 76 pazara araç ihraç edilirken, bu araçların büyük 
çoğunluğu Avrupa’nın tüm noktalarına ve Rusya’ya satılıyor.

Peugeot 508, BlueHDi motor ile EAT6 tam otomatik vites 
kutusunu birleştiren versiyonlarıyla ürün gamını genişletiyor. 
Güçlü karakteri ve özgün tasarımı ile dikkat çeken Peugeot 

508, yakıt tüketimi ve emisyon salınımları açısından sınıfında 
çıtayı yükseltiyor. Sınıfının en etkin ‘kirlilik önleme’  teknolojisi 
olan BlueHDi motor ile 3,9L/100km karma tüketim, 102 g/km 
CO2 emisyonu değeriyle fark yaratıyor. Euro 6 normlarına uygun 
BlueHDi motor seçeneği ile Peugeot Türkiye, 508 1,6L BlueHDi 
versiyonlarını 96 bin 500 TL’den ve 508 1,6 BlueHDi EAT6 Tam 
Otomatik Dizel versiyonlarını 107 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar 
ile Türkiye pazarına sundu. Peugeot 508’in önceki tasarımı özgün, 
zarif, kusursuz, sağlam ve kaliteli görünümü ile öne çıkıyordu. 
Peugeot tasarım ekipleri araca daha da fazla teknoloji, güç ve 

karakter kazandırmak için bu nitelikleri temel aldılar. Ön panjur 
Peugeot 508’in tasarımının esaslı bir unsurunu oluşturuyor. 
Daha düşey ve merkezinde Peugeot logosunu içeren radyatör 
ızgarası 5 serisinin ünlü öncülerine gönderme yapıyor. Aynı 
zamanda Peugeot 508’in, gamın gelecekteki yeni modelleri 
üzerinde görülecek olan, önde daha dışa uzanan ve prestijli 
marka kimliğini simgeliyor. Daha yatay şekilde yeniden çizilen 
kaput modeli üst gam modeller dünyasına sokuyor ve ön ile arka 
bölümler arkasındaki dengeyi güçlendiriyor. Arka taraf daha yapılı, 
koruyucu fonksiyonu artırılmış ve arka bagajdan ayırt edilen 
tamponu ile dikkat çekiyor. Böylece, Peugeot 508’in uzunluğu ön 
dingil çıkıntısı üzerinde 16 mm ve arka dingil çıkıntısı üzerinde 22 
mm olmak üzere toplam 38 mm artırıyor.
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YENİ FIAT 500 FRANKFURT’TA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

LEXUS SPORTİF RUHUNU YENİ RX İLE GÖSTERDİ

100’den fazla ülkede 1.6 milyon  kişinin tercihi olan 
efsanevi Fiat 500’ün yenilenen versiyonu, 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 

ziyaretçilerin karşısına çıkmasının 
ardından Türkiye’de de satışa sunulacak. 
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yeni 
Fiat 500’ün satışlarında geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 50 artış bekliyoruz” 
dedi. Yeni Fiat 500, Second Skin (İkinci 
Ten) adı verilen bu uygulamayla kişinin 
kendi karakterini otomobilin gövdesine 
yansıtmasını sağlarken,  ‘kamuflaj’ (askeri), 
‘lord’ (klasik kareli), ‘comics’ (pop tasarımlı) alternatif gövde 
unsurlarıyla daha fazla kişileştirme ayrıcalığı sunuyor. Fiat’ın 
ikonik tasarımlı ve mini sınıfta yer alan modeli 500’ün bin 
900’e yakın parçası değişerek tamamen yenilenmiş versiyonu, 
Frankfurt Fuarı’nda otomobil severlerin ilgi odağı oldu. Altan 
Aytaç, ilk olarak 2008 yılında İstanbul Auto Show Fuarı ile birlikte 
Türkiye’de satışa sunulan 500 modelinden bugüne kadar bin 
500 adetten fazla satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Fiat 500’ün 

de içinde bulunduğu sınırlı pazarda, az miktarda modelin kendi 
aralarında bir rekabet içinde olduğunu vurgulayan Aytaç, “Fiat 
500, kendi pazarındaki hâkimiyetini her geçen gün genişleten 
ve liderliği elden bırakmayan bir model olarak ön plana çıkıyor. 
Fiat 500’ün önümüzdeki hafta Türkiye’de de satışa sunulacak 
yeni versiyonunun etkisiyle, 2015 sonunda 300 adet Fiat 500 
satışına ulaşmayı, gelecek sene ise yaklaşık 500 adet yeni Fiat 
500 satmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Bu yılın son aylarında Türkiye pazarına girecek olan Lexus’un 
SUV modeli Yeni RX’in Avrupa prömiyeri 2015 Frankfurt Motor 
Show’da gerçekleştirildi. 2016 yılında Türkiye’de satışına 

başlanacak olan Yeni RX, sürüş özellikleri ve fonksiyonelliğiyle öne 
çıkıyor. Fuarda; Yeni RX ile birlikte, yeni tasarımıyla GS modelleri 
ve ürün gamına katılan 2.0 litre turbo motora sahip GS 200t de 
sergilendi. 1998 yılında satışa sunulduğu günden bu yana her geçen 
gün daha popüler hale gelen RX’in yeni modelinin Avrupa prömiyeri 
2015 Frankfurt Motor Show’da yapıldı. 2016 yılında Türkiye’de 
tüketicisiyle buluşacak olan lüks crossover modeli RX, yeniden 
tasarlanan hibrit ve benzinli motorları, sofistike teknolojileri ve 
konfor donanımlarıyla bugüne kadar sunulan en iyi Lexus SUV 
modeli olacak. Keskin hatlara sahip tasarımıyla dikkat çekici bir 

gelişimi yansıtan yeni RX, Lexus ürün gamının DNA’sını daha cesur 
SUV hatlarıyla sunuyor. Yeni model tasarlarken Lexus’un hedefi, 
lüks karakterini koruyarak ve ergonomisini ileriye taşıyarak bir 
önceki modelden daha atletik ve daha cesur gövde tasarımı 
oluşturmaktı. Böylelikle bu tasarım hatları sayesinde Yeni RX, 
bir SUV’un esnekliğini ve premium bir sedan otomobilin sürüş 
konforunu bünyesinde topluyor. Hibrit ve benzinli güç ünitelerine 
sahip olan Yeni Lexus RX, yeni iç ve dış tasarımıyla gelişmiş 
ergonomilere ve lüks karakterinin altını çizen özelliklere sahip. 
Yeni RX’in fonksiyonellik ve lüks arasında kusursuz bir denge 
ortaya koyan dış tasarımı kabinde de aynı şekilde devam ediyor. 
RX’in sürücüsü ve yolcuları, yüksek duyusal kalite ve işçilik ile 
karşılanıyor. 
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vodafone, mobil finansal servislerini tek çatı altında topladığı vodafone 
elektronik Para ve Ödeme hizmetleri anonim Şirketi’ni kurdu. 

VODAFONE, MOBİL FİNANSAL SERVİSLERİNİ 
TEK ÇATI ALTINDA TOPLUYOR

/SEKTÖRDEN

Türkiye’nin uçtan uca dijital kal-
kınması hedefiyle gerçekleştir-
diği teknoloji yatırımlarını hızlan-

dıran Vodafone, abonelerine mobil 
finansal servisleri en yenilikçi çözüm-
lerle sunmaya devam ediyor. Bu doğ-
rultuda, elektronik para kuruluşu ola-
rak kurulan Vodafone Elektronik Para 
ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi, 
Vodafone müşterilerine, ödeme hiz-
metlerinin sunulması, para havalesi 
yapılması, elektronik para ihraç edil-
mesi ve fatura ödemelerine aracılık 
edilmesini kapsayan geniş bir yelpa-
zede hizmet verecek. Vodafone’un 
yeni e-para şirketi ile Cep Nakit 
Kart, Vodafone Cep Cüzdan ve Mobil 
Ödeme dâhil tüm mobil finansal ser-
visler tek çatı altında toplanacak. 

ELEKTRONİK ORTAMDA GÜVENLİ 
VE KOLAY ÖDEME 
Vodafone Elektronik Para ve Ödeme 
Hizmetleri Anonim Şirketi bünyesin-
de fatura ödemeden online alışverişe 
ve para transferine kadar tüm mobil 
finansal servisler hem elektronik 
hem de fiziksel ortamda ve güven-
li bir şekilde yürütülecek. Bu kap-
samda şirket, Mobil Ödeme ürünü 
ile satın alınan hizmetin ödeme 
tutarının tahsilatına aracılık edebi-
lecek. Örneğin, Vodafone faturasız 
hat aboneleri, alışverişlerini anında 
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. 
hatlarının TL bakiyesinden düşerek 
yapabilecek. Faturalı hat aboneleri-
nin ise yaptıkları alışverişler telefon 
faturalarına yansıtılabilecek. 



/SEKTÖRDEN

ŞİRKET BÜNYESİNDE CEP 
NAKİT KART, VODAFONE CEP 
CÜZDAN VE MOBİL ÖDEME 
DÂHİL TÜM FİNANSAL 
SERVİSLER ELEKTRONİK 
ORTAMDA VE GÜVENLİ BİR 
ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK.  

CEP NAKİT KART VE VODAFONE CEP 
CÜZDAN İLE TAM ENTEGRASYON
Vodafone’un PTT, TMOB, ING Bank 
ve PROVUS işbirliğiyle sunduğu 
VISA logolu ön ödemeli bir kart olan 
Cep Nakit Kart ürünündeki ödeme 
hizmetleri de Vodafone Elektronik 
Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim 
Şirketi’nin yükümlülüğü altına gire-
cek. Cep Nakit Kart’a para yatırma 
ve bu karttan para çekme işlemleri 
PTT Matik’ler, Vodafone mağazaları 
ya da PTT şubelerinden gerçekleş-
tirildikten sonra, toplanan para PTT 
havuzuna aktarılacak. 
Vodafone’un yeni e-para şirketi, 
Apple Store ve Google Play uygula-
ma mağazalarından ücretsiz indirile-
bilen ve indirilme sayısı 255 bini aşan 
Vodafone Cep Cüzdan uygulaması 
ödeme işlemlerine de aracılık ede-
cek. Vodafone Cep Cüzdan ile kredi 
kartı numarasını elle girmeye gerek 
kalmadan, sadece cep telefonları-
nın kamerası ile taratarak kredi kartı 
bilgileri uygulamaya aktarılabiliyor. 
Kredi kartı olmayan müşteriler ise 
anında ön ödemeli Cep Nakit Kart 
yaratabiliyor. Kullanıcılarına Yakın 
Alan İletişimi (NFC) ve QR kod tek-
nolojileriyle temassız ödeme imkânı 
sunan, ayrıca Eye Verify (gözle 
doğrulama) teknolojisine de sahip 
olan Vodafone Cep Cüzdan, mobil 
ödemede maksimum güvenlik sağ-
lıyor. Halihazırda Multinet ile yapı-
lan anlaşmayla Türkiye çapında 
Multinet POS cihazının yer aldığı 20 
binin üzerinde anlaşmalı restoran 
ve kafede kullanılan Vodafone Cep 
Cüzdan, global teknoloji şirketleri 
TMOB ve OKSİJEN’in tasarım, ana-
liz, teknik koordinasyon ve tedarikçi 
yönetimi ile geliştirildi. 
Tüketicilerin hayatını kolaylaştıra-
cak mobil ödeme altyapılarına yatı-
rım yaptıklarını belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ender Buruk, şunları söy-
ledi: “Vodafone olarak, ülkemizde 
öncülüğünü yapmayı hedeflediği-
miz Dijital Dönüşüm’ün en önemli 
aşamalarından birinin mobil finansal 
servisler olanaklarının yaygınlaş-

tığı bir topluma geçmek olduğuna 
inanıyoruz. Mobil finansal servisler 
sayesinde, bankacılık hizmetlerine 
erişimi olmayan insanlara ulaşıla-
bilecek ve finansal hayata katılım 
oranı artırılabilecek. Vodafone ola-
rak biz de bu hedefin hayata geç-
mesine katkıda bulunmak üzere 
tüketicilerimizin hayatını kolaylaş-
tıracak güvenli mobil ödeme altya-
pılarına yatırım yapıyoruz. Bu kap-
samda, Cep Nakit Kart, Vodafone 
Cep Cüzdan ve Mobil Ödeme dâhil 
tüm mobil finansal servislerimi-
zi yeni kurduğumuz e-para şirketi 
çatısı altında yürüteceğiz. Böylece 
abonelerimize, elektronik ortamda 
kolay ve güvenli işlem yapma avan-
tajı sunacağız. Mobil finansal servis-
lere yönelik çalışmalarımızı bundan 
böyle e-para şirketimiz bünyesinde 
geliştirerek abonelerimizin hayatını 
kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”

ÖDEME HİZMETLERİ DAHA GÜVENLİ 
VE ŞEFFAF HALE GELİYOR
Ödemeye aracılık eden kuruluşla-
rı doğrudan etkileyen ve 27 Haziran 
2015 tarihinde yürürlüğe giren 
6493 sayılı “Ödeme ve Menkul 
Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun” 
ile sektördeki banka dışı aktörlerin 
güvenli bir şekilde sisteme kazan-
dırılması hedefleniyor. Bu kanun 
ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurulu’ndan (BDDK) izin almaları 
zorunlu hale geliyor. Ödeme sistem-
leri sağlayıcılarını bağımsız denetim 
kuruluşları, Merkez Bankası ya da 
BDDK tarafından denetlenebilir hale 
getiren kanun, şirket sahiplerinde 
banka kurucuları için aranan nitelikle-
rin aranması, şeffaf yapılanma olması, 
iş sürekliliğine dair tedbirlerin alınması 
gibi kriterleri öngörmesiyle sektörün 
istenen standartlara kavuşmasını 
sağlayabilecek. Avrupa Birliği direktif-
leriyle uyumlu şekilde hazırlanan yeni 
kanun, online ödeme hizmetleri sek-
törünün daha güvenli, şeffaf ve reka-
betçi hale gelmesinin önünü açıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ender Buruk
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türk telekom 2015 yılı 2. çeyrek rakamlarına göre, 81 ilde 202 bin 
kilometre; türk telekom ınternational ile 20 ülkede 40 bin kilometre 

fiber altyapıya sahip oldu.

TÜRK TELEKOM SON 10 YILDA TÜRKİYE’YE 
20 MİLYARLIK YATIRIM YAPTI

Türk Telekom Grubu Ceo’su Rami Aslan

/SEKTÖRDEN

“TÜRKİYE’DE FİBER 
ALTYAPIYA 10 YIL ÖNCE 
DAHA ÜLKE İHTİYACI 
OLUŞMADAN, 
SEKTÖRÜN GÜNDEMİ 
DEĞİLKEN YATIRIMA 
BAŞLADIK.”

Türk Telekom Grubu CEO’su 
Rami Aslan, New York’ta 
düzenlenen Social Good 

Summit Zirvesi’ne konuşmacı ola-
rak katıldı. Konuşmasında önem-
li mesajlar veren Aslan, toplantının 
ardından da gazetecilere açıklama 
yaptı. Türkiye’ye son 10 yılda lisans 
bedelleri hariç 20 milyar lira yatırım 
yaptıklarını, bu rakamın tüm ope-
ratör yatırımlarının yüzde 51’ine 
denk geldiğini belirten Aslan, 2015 
yılı 2. çeyrek rakamlarına göre, 81 
ilde 202 bin kilometre, Türk Telekom 
International ile 20 ülkede 40 bin 
kilometre fiber altyapıya sahip 
olduklarını söyledi. 
Aslan, “Türkiye’de fiber altyapıya 10 
yıl önce daha ülke ihtiyacı oluşmadan, 
sektörün gündemi değilken yatırıma 
başladık. Kriz dönemlerinde bile ara 
vermedik, tek başımıza Türkiye’yi 
fiber ağla donattık. Yatırımlarımızda 
başından beri yalnızca İstanbul, 
Ankara, İzmir ve diğer büyük şehir-
leri değil, tüm Türkiye’yi hedefledik. 
Yatırım yaparken Erzurum’u, Kars’ı, 
Ağrı’yı diğerlerinden ayırmadık. 
Türkiye’nin erişimi için 81 ile fiber 
döşedik. Biz bu vizyonla hareket 
ederken diğer operatörler kısa vadeli 
stratejilerle fiberde yatırım yapma-
yı tercih ettiler, sadece birkaç şehre 
fiber kablo döşediler.” diye konuştu.

YERLİ 4.5G ‘BAZ’I ÜRETECEK
Rami Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi 
ve Avrupa Ligi yayınlarından çok 
memnun olduklarını, TRT ile bir-
likte yapılan yayınların satışlarına 
olumlu yansıdığını kaydetti. Aslan, 
“Tivibu platformu üzerinden maç 
yayınları 1 ay önce başladı. Satışlara 
olumlu yansıdı. Abone artışı konu-
sunda rakam veremem ama çok 
arttığını söyleyebilirim.” dedi. Rami 
Aslan Ar-Ge operasyonlarını yüzde 
100’ü Türk Telekom’a ait olan Argela 
çatısı altında yürüttüklerini belirtti. 
Silikon Vadisi’nde de ofis açtıklarını 
söyleyen Aslan, “Argela’da Aselsan 
işbirliğiyle yerli 4.5G baz istasyo-
nu ve 5G yeni nesil mobil iletişim 
teknolojileri için yazılım bileşen-
leri geliştiriyoruz. Yüzde 100 Türk 
mühendislerinin geliştirdiği, yerli 
4.5G baz istasyonu üretmeye baş-
lıyoruz. Prototipi üretildi ve testleri-
ne başlandı.” diye konuştu.

AKILLI KENTT, KARAMAN’DA
İlk entegre akıllı şehir projesini 
Karaman’da hayata geçirdiklerini 
belirten Aslan, “Tüm iletişim altya-
pılarını tek bir noktada buluşturup 
merkezi olarak yönetilebilen, uçtan 
uca entegre bir akıllı şehir kurduk. 
Antalya’yı da Akıllı KenTT uygu-
lamaları ile tanıştırdık. Hedefimiz 
Türkiye’nin 81 şehrini Akıllı KenTT 
haline getirmek. Akıllı KenTT uygu-
lamaları ile trafik bekleme süresini 
yüzde 25, kaza sayısı yüzde 60, kar-
bon salınımının ise yüzde 40 azal-
ması bekleniyor. Su kullanımında ise 
yüzde 30’a varan bir düşüş hedefle-
niyor.” dedi.



turkcell, türkiye’nin en büyüklerinin yer aldığı fortune 500 listesindeki 
şirketlerin 454’üne hizmet veriyor. bu şirketlerin bir yıl içerisinde yaptıkları 

telefon görüşmelerinin toplamı 1079 yıllık süreye ulaştı.

FORTUNE 500 LİSTESİNDE 10 ŞİRKETTEN 9’U 
TURKCELL’LE ÇALIŞIYOR

Turkcell Kurumsal Satış Grup Başkanı Tuğrul Cora

/SEKTÖRDEN

 “TURKCELL OLARAK 
GÜÇLÜ ALTYAPIMIZ İLE 
TEKNOLOJİK 
DÖNÜŞÜMDE HER 
ZAMAN ÖNCÜ ROLÜ 
OYNAMAYI 
SÜRDÜRECEĞİZ.”

Teknolojik desteğiyle şirket-
leri daha verimli ve karlı hale 
getirmek için çalışan Turkcell, 

net satış büyüklüklerine göre en 
büyüklerin yer aldığı Fortune 500 
Türkiye 2015 listesindeki şirketle-
rin 10’undan 9’u ile iş ortaklığı içeri-
sinde bulunuyor. Finansal kurumlar 
ve holding şirketleri dışındaki tüm 
sektörleri kapsayan listede yer alan 
şirketler, net satışlarına göre 791,7 
milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe 
karşılık geliyor. 

HER SANİYEYE 2 SMS 
SIĞDIRDILAR
Türkiye ekonomisinde söz sahibi bu 
şirketler, iletişim ve teknoloji kulla-
nımında da öncü role sahip. Listede 
bulunan ve Turkcell’den hizmet alan 
şirketler, geçtiğimiz bir yıl içerisinde, 
toplam 1079 yıl kesintisiz konuşma-
ya karşılık gelen, 567 milyon dakika 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Aynı dönemde 52 milyon kısa mesaj 
gönderen şirketler böylece her 
saniyeye 2 SMS sığdırdı. Turkcell’li 
Fortune 500 şirketlerinin toplam 
veri üretimi ise 1,5 milyon adet film 
dosyası anlamına gelen 1,1 petabayt 
(1100 terabayt) oldu. 
Turkcell bu şirketlerin kurumsal 
hatlarına ait 65 bin akıllı cihaz, 90 
bin M2M (makinelerarası iletişim 

modülü) ve 224 bin data ve ses 
hattına sinyal taşıdı. 

TURKCELL’Lİ ŞİRKETLER 4.5G’DE DE 
REKABETTE BİR ADIM ÖNE ÇIKACAK
Turkcell Kurumsal Satış Grup Başkanı 
Tuğrul Cora, konuya ilişkin olarak 
şunları söyledi: “Teknolojiye uyumun, 
şirketlerin büyümesinde en önemli 
etkenlerden birini oluşturduğu günü-
müzde, gerçek zamanlı çözümlerimiz 
ve profesyonel hizmet anlayışımızla 
hem ülkemizin hem şirketlerin büyü-
mesine ve teknolojik dönüşümüne 
destek olmak için çalışıyoruz. 4.5G 
ihalesi ile ülkemiz önemli bir eşik atla-
dı. Turkcell olarak güçlü altyapımız ile 
teknolojik dönüşümde her zaman 
öncü rolü oynamayı sürdüreceğiz. 
Her 10 Fortune 500 şirketinin 9’unun 
iş ortağı olmaktan gurur duyan 
Turkcell’le çalışan şirketler 4.5G hiz-
metini sunmaya başlayacağımız 
Nisan 2016’dan sonra da rekabette 
hep bir adım önde olacak.” 

turkcell GruBu’nun 
iletişimi enGin GeDik’e 
emanet
Turkcell Grup Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü pozisyonuna, 
hâlihazırda şirketin Kurumsal 
İletişim Müdürlüğü görevini 
yürüten Engin Gedik getirildi. 
Turkcell Grup şirketlerinin tüm 
medya ve basın ilişkilerinin yanı 
sıra sponsorluk, kurumsal sosyal 
sorumluluk, STK ilişkileri ve dijital 
iletişim konularının yönetimini 
üstlenen Gedik’in sorumluluk 
alanı, şirketin yurt içi 
operasyonlarının yanı sıra 
Ukrayna, Belarus ve KKTC’deki 
operasyonların kurumsal iletişim 
ve itibar yönetimini de kapsıyor.
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Serbest bir duruma 
gelme durumu

Benzeşmezlik

Genişlik 

Konaklama sunan 
işletme 

Suriye plaka kodu 

Açık sarı 

İstemsiz hareket

Mal varlığı

Bir nota

 Mikroskopta 
bir parça

Maskara  

Kitap 
konulabilen 
bölmeler

Sürülen, ekilen 
toprak 

Gizli, saklı

Hafif yapımlı 
konut 

Hisse bedeli

Kötü tanınmış 
(mecaz)

Vilayet

Hitit

Üşenme, 
üşengeçlik

Bir soru eki 

Sınama 

Sözsüz oyun 
metni

Dili tutulmuş

İlave

Ok vb. atan 
kimse (isim)

Arka, geri 

İlham verici

Resimde gördüğünüz 
Turkcell Genel 

Müdürü

Akdeniz’de 
yaşayan bir 
balık türü 

Bulunan, olan

Hastalık nöbeti

Başkasının adına 
Kısaca Avrupa 
Parlamentosu

Perde ayaklı bir 
kuş türü

Kısaca İmam Hatip 
Lisesi 

İhtiyarların 
baston yerine 
kullandıkları 
uzun sopa

Eski Mısır Güneş 
Tanrısı

Erkekler (esk.)

Eski durumda 
kalmış, 

değişmemiş 
olan 

İngilizcede 
selamlaşma 

sözü

Bir video 
uzantısı İlgilendiren, ilişik

Göreceli

İranlı, İran ülkesi

Çeşit, cins

Yenilen bir bitki

Ünite

Sayfa

İnanç 

Çok, fazla

Sodyumun 
simgesi 

Beyaz

Çaydaki madde

Kısaca İstanbul  

Bir işte önde 
gelen

Bağır (esk.)

 Bir orman aracı

Arap 
Emirlikleri’nin 

domain uzantısı 

Nakıs

Tuzak (mecaz) 

Nobelyumun 
simgesi

Mısır’dan geçip 
Akdeniz’e 

dökülen bir 
nehir

[ EYYüp CEYLAN ]/BULMACA
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