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UZAYA YOLCULUK BAŞLASIN!
ÖNGÖRÜLER, UZAY TURİZMİNİN ÇOK 
UZUN OLMAYAN BİR VADEDE 
YAYGINLAŞABİLECEK BİR SEKTÖR 
OLACAĞI YÖNÜNDE…

‘Seyahat’ denilince şuan aklınıza sadece yazlık evinize 
ya da dünyanın en popüler tatil mekânlarına yolculuk 
etmek mi geliyor? Artık hayal gücünüzü bu kadar 
sınırlı tutmamanızda fayda var çünkü ‘uzay turizmi’ 
kavramı ile tanışma vakti geldi. 
Geleceğe dair yapılan filmlerden esinlenmiş 
gibi gözükse de bugün uzaya sadece astronotlar, 
kozmonotlar ya da taykonotlar gitmiyor. Şimdilik 
gönüllü usulü yapılan seçimler ya da yüksek meblağlar 
ödeyebilen zenginler için şerketler uzay seyahatleri 
düzenliyor. Öngörüler, uzay turizminin çok da uzun 
olmayan bir vadede yaygınlaşabilecek bir sektör olacağı 
yönünde… 
Kapak haberimizde detaylarını okuyacağınız şekilde, 
bugün dünyanın en önde gelen Amazon, Microsoft, 
Intel gibi bilişim ve teknoloji şirketleri, normal insanlar 
için uzaya seyahat ettirme çalışmalarını son hızla 
sürdürüyor. Bunun için yatırımlar yapıp, uzay turizmi 
kavramını yaygınlaştırıyor. 
Ülkemizde henüz böyle bir girişimde bulunan firma 
görülmese de insanımızın, her tekonolojik gelişmeye 
ilgi gösterdiği gibi uzaya seyahat fikrine de çok çabuk 
ısınacağı ve bu yönde girişimde bulunacağı kesin… 
Nitekim geçtiğimiz yıl ünlü bir turizmci kadın 
girişimcimizin uzaya gerçekleştirdiği seyahati, ‘uzaya 
giden ilk Türk kadın’ başlığı ile çok konuşulmuştu.  
Bağlantı Noktası’nda bu ay renkli ve ilgi çekici kapak 
dosyasının haricinde, sosyal medya sayfaları hacklenen 
ünlüleri, mevsim değişikliği dolayısı ile araba 
lastiklerinizi nasıl koruma altına almanız gerektiğine 
ilişkin ipuçlarını, iletişim ve ulaştırma sektöründe 
yaşanan son gelişmeleri 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 215x275.indd   1 21/10/15   16:41
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E-TİCARET ÖDEME İŞLEMLERİ  YASA KORUMASI ALTINDA
İnternet teknolojilerinin tetiklediği yeni ödeme sistemleri ve elektronik 

para konusunda “güvenli işlem” yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Peki, 
güvenli işlem yaptığımızı nasıl anlayacağız?

e-ticaret

kapak

/İÇİNDEKİLER

1 MİLYAR DOLARLIK UYDU PİYASASI YERLİLEŞİYOR!
Dünya devleri; Türkiye’de uydu, uzay ve bilişim teknolojilerinde yatırım 

peşinde… Uluslararası devler, İstanbul’da yatırım için yarışacak. 

MEVSİM DEĞİŞTİ, LASTİKLERE DİKKAT!
Araçlardan yaz lastiklerini çıkarma zamanı geldi. Lastiklerin doğru 
şekilde saklanması hem güvenlik hem de maliyet açısından önem 

taşıyor. Ayrıca kullanılmış lastikle yola çıkmama konusunda da 
uzmanlar uyarıyor. 

SAVAŞ SİSTEMLERİ“İNSANSIZLAŞIYOR”
STM, dünyadaki robot, yapay zekâ ve otomasyon 

konusundaki ilerlemeleri ve Türkiye’deki durumu ele alan 
sektör raporunu yayınladı.

30

UZAYA YOLCULUK İÇİN SON GERİ SAYIM
Devletlerin uzay çalışmaları; yaşam olabilecek gezegenlerin arayışı, 

Dünya’ya benzer gezegenlerin serüveni gibi bilimsel bilgiye 
yönelirken, şirketler daha farklı bir arayışa sahip. 

2422

TÜRKSAT 4B UYDUSU FIRLATILDI
Kazakistan’dan ekim ayı ortasında uzaya fırlatılan Türksat-4B 

uydusunun aralık ayı başında teslim alınarak hizmete başlaması 
bekleniyor.

2014

Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen AssisTT, 
21 şehir, 24 lokasyonda 10.000 çalışanı ile müşterilerine 
çok yönlü çözüm sunan bir call center şirketidir.

ÇAĞRI YANITLAMA  MÜŞTERİ ELDE TUTMA  DIŞ ARAMA
BACKOFFICE HİZMETİ  SOSYAL MEDYA TAKİBİ  TELEFONDA SATIŞ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  TAHSİLAT HİZMETİ  KALİTE ve SÜREÇ
YÜZ YÜZE ve SAHA HİZMETİ  LOKASYON KİRALAMA  PERSONEL ve ALTYAPI TEMİNİ

AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.

/AssisTTkurumsal www.assistt.com.tr/AssisTTkrmsl 



sağlık ünlülerle iletişim

34

şehir mektupları

32

havacılık otomotiv
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EKRANA BAKARKEN GÖZLERİNİZ KURUMASIN
Görülme sıklığı yüzde 5-34 oranında değişen göz kuruluğu rahatsızlığının 

en önemli nedeni, göz kırpmamızı yavaşlatan günlük alışkanlıklar.

SİMİTÇİ KAHVECİ GAZOZCU
Niyetimiz Ankara’da son yıllarda yaygınlaşan simitçi ve kahveciler 

dair bir iki kelam etmektir.

HACKLENME MAĞDURU 
ÜNLÜLER

Ünlülerin birçoğu hacker’ların 
takibinde. Sayfaları ele geçirilen 
ünlülerden sık sık “hack’lendim” 

açıklamaları geliyor. 

/İÇİNDEKİLER

38 40
DİJİTAL REKLAM 
YATIRIMLARI YILIN 
İLK YARISINDA 
YÜZDE 21,3 ARTTI
2015 yılının ilk 6 ay 
sonuçlarına göre 
dijital reklam 
yatırımları, 2014 
yarıyılına oranla 
yüzde 21,3 oranında 
artarak 789,3 milyon 
TL’ye ulaştı.

HAVALICILIK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR, 
TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR AKTÖR 

Dünya havacılık sektörünün kalbinin attığı ICAN Konferansı 
Antalya’da gerçekleşti. ICAN Konferansı’nda dünya ve Türkiye’nin 

sivil havacılık sektöründeki gelişmeleri, önümüzdeki yıllardaki 
beklentiler ve ülkeler arası işbirlikleri ele alındı.

46 58

TOYOTA TOKYO MOTOR SHOW’DA ÜÇ YENİ 
KONSEPTİNİ SERGİLEDİ

Toyota, Tokyo Motor Show’da geleceğin otomobil vizyonunu FCV 
Plus, S-FR ve KIKAI olmak üzere üç yeni çok farklı konsept ile gözler 

önüne serdi. Toyota, yenilikleriyle göz doldururken, sürücü ve 
otomobil arasındaki duygusal bağı geliştirmeyi amaçlayan 

modelleriyle de ilgi odağı oldu



KAYIP BAVULLARA SON!
Her yıl yaklaşık 26 milyonun kaybolduğunu biliyor muydunuz? 
Seyahatleri kâbusa çeviren bu duruma çözüm ise bil işim 
teknoloji lerin l ider isimlerinden T-Systems’dan geliyor. IT 
şirketlerinden T-Systems’ın Airbus ve Rimowa işbirliğinde geliştirdiği 
“Bag2Go” uygulaması, müşteriye bu konuda sunulan hizmetleri 
iyileştirmekle kalmıyor; aynı zamanda kayıp bagajlardan dolayı 
oluşan şikâyetlerin sayısını azaltıyor ve yakıt maliyetlerini düşürüyor. 
Çünkü Bag2Go ile bavullar, iki nokta arasında bağımsız olarak 
seyahat ederken, kendi yolunu bulabiliyor.

ESET VERİ ŞİFRELEME KURULUŞU 
DESLOCK’I SATIN ALDI
Veri koruması ve gizlilik, günümüzde hem firmalar hem de 
kişiler arasında en önemli endişeler arasında yer alıyor. Bu 
endişeleri ve artan siber saldırıları göz önünde bulunduran 
global antivirüs kuruluşu ESET, gelişmiş veri şifreleme 
çözümlerini sunan İngiltere merkezli DESlock şirketini satın 
aldığını duyurdu. ESET, bu satın almayla geniş tüketici 
portföyüne ve kurumsal müşterilerine bilgi güvenliği 
konusunda daha geniş çaplı çözümler sağlamayı hedefliyor.
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YERLİ 3D YAZICILARLA UÇAK PARÇASI 
ÜRETİMİ BAŞLADI 
Sanayi ve askeri alanlar başta olmak üzere pek çok sahada 
parça üretmek amacıyla kullanılan 3 boyutlu yazıcılar (3D) 
havacıl ık alanına da girmeye başladı. ODTÜ Uçak 
Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra 3D yazıcılar üzerine 
çalışmalar yürüten Hakan Ertan, akrobasi uçuşları yapan 
uçaklar ile havadan görüntü çekebilen oktokopterlerin yedek 
parçalarını üretmeyi başardı. Havacılık alanına öteden beri 
özel ilgi duyduğunu belirten teknoloji firması Emesys’in Genel 
Müdürü Hakan Ertan, kendi 3D yazıcıları tarafından üretilen 
parçaların havacılık alanında kullanılmasından büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi.

ekim 2015 /11

/HABER TURU /HABER TURU

FİLO YÖNETİMİNDE BİR İLK: 
OPET OTOFİLO
OPET ve Vodafone; şirket filo taşıtlarının istasyonlarda 
nakit para ödemeden yakıt almalarını sağlayan, 
dolum ve taşıtın kilometresi gibi bilgileri elektronik 
ortamda müşteriye ulaştıran Otobil sistemini bir üst 
seviyeye taşıyarak yeni bir projeye imza atıyor. 
“OTOFİLO Filo Yönetim Sistemi” ile OPET müşterileri filo 
araçlarının yönetimlerini, yakıt dolum ve tüketim 
bilgilerini, taşıt kilometresini ve coğrafi konum 
bilgilerini tek ekrandan izleyebiliyor. “OTOFİLO Filo 
Yönetim Sistemi” kullanıcıları www.opet.com.tr 
adresinde bir yandan araçlarının akaryakıt tüketim 
r a p o r l a r ı n ı  i n c e l e y i p  a k a r y a k ı t  i k m a l i n i 
gerçekleştirirken, bir yandan da coğrafi konumlarını 
görerek sistem üzerinden gerekli yönlendirmeleri 
yapabiliyor. 

TWİTTER ÇALIŞANLARINA 
200 MİLYON DOLARLIK HİSSE
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Jack Dorsey, şirketteki hisselerinin üçte 
birini çalışanlara vereceğini açıkladı. Twitter hisselerinin 
toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar. Jack Dorsey, 
kararını Twitter üzerinden duyurdu. Dorsey, “Ben, daha 
büyük birşeyin küçük parçası olmayı, küçük bir şeyin daha 
b ü y ü k  p a r ç a s ı  o l m a y a  t e r c i h  e d e r i m .  T w i t t e r ’ ı 
büyüteceğimizden eminim!” dedi.

WAL-MART EV TESLİMATLARINI İHA 
İLE YAPMAYA HAZIRLANIYOR
ABD’nin en büyük süpermarket zinciri Wal-Mart insansız hava 
araçlarıyla (İHA) evlere siparişleri teslim etme uygulamasına 
geçmeye hazırlanıyor. Test aşamasındaki İHA’ların şirketin 
depolarından siparişleri alıp, teslimat noktalarına bırakması 
hedefleniyor. İnternet üzerinden sipariş için tasarlanan teslimat 
İHA’larının test sürüşü için Wal-Mart Pazartesi günü Fedaral 
Havacılık İdaresi’ne başvurdu. İdarenin bu tür dilekçelere 
normalde 120 gün içerisinde cevap verdiği ve test sürüşünde 
kullanılacak araçların Çin’e ait araçlar olacağı açıklandı. 
Amazon’un da sahip olduğu bu teslimat araçlarını, Wal-Mart’ın 
da kullanmaya başlamasıyla iki şirket arasındaki rekabetin 
artacağı tahmin ediliyor.

GOOGLE.COM’U SATIN ALAN 
GENCE PARA ÖDÜLÜ
Google yönetimi, Google.com arama motorunun internet alan 
adını (domain name) kısa süreliğine satın alan bir gence para 
ödülü verdi. İsim hakkı konusunda yapılan idari bir hata, Amerikalı 

öğrenci Sanmay Ved’in 29 Eylül’de 
kontrol hakkını satın almasına 
neden oldu. Van, Google.com’u bir 

dakika kadar kontrolünde tuttu. 
Fakat şirket olayı fark edince satın alma 

işlemini iptal etti. Bu hatayı ortaya 
çıkardığı için Google, Ved’e para 

ödülü verdi. Ved ise bu parayı 
hayır kurumlarına bağışladı. 
Ödülün miktarı açıklanmadı 
ancak bazı kaynaklar 10 bin 
doların üzerinde olduğunu 
bildiriyor.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA 
ÇOK RADYO DİNLİYOR
URYAD A.Ş. ve Nielsen iş birliği ile 30 ilde en az 5 bin hane ve 7 
bin 500 birey üzerinden hazırlanan “Radyo Dinleyici Ölçümü 
Araştırması”nın eylül sonuçları açıklandı. Araştırmanın 
sonuçlarına göre radyo halen ülkemizde en çok takip edilen 
mecralardan biri olma özelliğini koruyor. Radyo mecrasının 
haftalık yüzde 67,9 erişime sahip olduğunun belirlendiği 
araştırmada yaklaşık olarak her 10 kişiden 7’sinin radyo 
dinlediği sonucuna ulaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre en çok 
25-34 yaşları arasında, AB grubundan radyo dinliyor. Genel 
dağılımda erkeklerin yüzde 73’ü haftalık olarak radyo 
dinlerken, kadınlarda bu oran yüzde 63 oldu.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında “bir karış şimendifer” 
parolasıyla başlatılan demiryolu seferberliği 
kapsamında inşa edilen Samsun- Sivas (Kalın) 
Demiryolu Hattı’nın modernizasyonuna başlandı.

Cumhuriyetin ilk demiryolu müteahhidi Nuri 
Demirağ tarafından yapılan ve 1932 yılında 
hizmete açılan hat, yerli kaynak ve 
Avrupa Birliği (AB) hibesiyle modernize 
edilecek. 

AB SINIRLARI DIŞINDAKİ EN 
BÜYÜK MEBLAĞLI PROJE
Mevcut hatların modernizasyonu, 
yüksek hızlı ve hızlı demiryolu 
projeleri kadar büyük önem taşıyor. 
Son 13 yılda, 9.396 km konvansiyonel 
hattın yenilenmesi sağlandı, hat kabili-
yeti ve kapasitesi artırıldı. 
Sırada Samsun-Sivas (Kalın) Demiryolu 
Hattının Modernizasyonu Projesi var. Proje, 
Avrupa Birliği hibeleriyle, Avrupa Birliği sınırları dışında 
gerçekleştirilen en büyük meblağlı proje… Hattın mod-
ernizasyonu için 220 milyon avroluk AB hibesinin yanı sıra 
39 milyon avroluk yerli kaynak tahsis edildi.
“Kuzeyi Güneye, Türkiye’yi Geleceğe Taşıyoruz” 
sloganıyla yürütülen ve 29 Eylül 2015’te ilk ray sökü-

mü gerçekleştirilen Samsun- Kalın Demiryolu Hattını 
Modernizasyonu Projesi tamamlandığında 378 kilome-
trelik hattın altyapı ve üst yapı standartları yükseltilerek 
son teknoloji sinyalizasyon sistemi kurulacak. 

Proje kapsamında 48 tarihi köprü restore edi-
lecek, 30 köprü ve 1054 menfez yeniden 

yapılacak, tüneller genişletilecek, ista-
syon yol uzunlukları 750 metreye 

çıkarılacak, tüm yolcu peronları AB 
standartlarına göre yenilecek ve 
tüm istasyonlara yolcu bilgile-
ndirme ve anons sistemi kurulacak.

SAMSUN-SİVAS 5 SAATE 
DÜŞECEK 

2017 yılı sonunda tamamlanması 
planlanan projeyle; Samsun-Sivas 

arasındaki seyahat süresi 9.5 saatten 5 
saate düşecek. Yolcu taşımacılığın yanı sıra 

yük taşımacılığı için önemli bir aks olan hattın 
günlük kapasitesi 21 trenden 54 trene çıkacak, hemze-
min geçitler otomatik bariyerli hale getirilirken istasyon 
ve duraklarda bulunan peronların engelli erişimine uygun 
olarak AB standartlarında iyileştirilecek.
258.8 milyon avroya mal olacak proje ile yük ve yolcu 
taşımacılığında demiryolu avantajlı konuma gelecek.

/TCDD

Cumhuriyetin ilk demiryolu müteahhidi Nuri Demirağ tarafından yapılan 
ve 1932 yılında hizmete açılan hat, yerli kaynak ve Avrupa Birliği 

hibesiyle modernize edilecek. 

SAMSUN- SİVAS (KALIN) DEMİRYOLU HATTI 
MODERNİZE EDİLİYOR

2017 YILI 
SONUNDA 

TAMAMLANMASI 
PLANLANAN PROJEYLE; 

SAMSUN-SİVAS ARASINDAKİ 
SEYAHAT SÜRESİ 9.5 

SAATTEN 5 SAATE 
DÜŞECEK.



14 / www.baglantinoktasi.com.tr

/KAPAK

[ AYTUN ÇELEBİ ]

kasım 2015 /15

Uzay Turizmi kavramı son yıllarda ortaya çıktı ve 
birçok insanın başta fütüristik bulmasına karşın, 
uzaya artık sadece astronotların, kozmonotların 
ya da taykonotların gitmeyeceğini biliyoruz. 

Şimdilik gönüllü usulü yapılan seçimler ya da yüksek 
meblağlar ödeyebilen zenginler için eksantrik bir yolculuk 

olsa da, uzay turizmi çok uzun olmayan bir vadede 
yaygınlaşabilecek bir sektör olarak görülüyor.
Bugüne dek kapsüller, roketler ya da uydularla çıkılan uzay, 
ticarî uzay araçlarıyla erişilebilir hâle geldi. Bu konuda NASA’nın 
ve diğer uzay ajanslarının katkıları yadsınamaz, zira en insanî 
yolculuk ve en konforlu yolculuk için gereken tüm bilgi onlarda. 

Devletlerin uzay çalışmaları; yaşam olabilecek gezegenlerin arayışı, Dünya’ya 
benzer gezegenlerin serüveni gibi bilimsel bilgiye yönelirken, şirketler daha farklı 
bir arayışa sahip. Uzaya yolcu götürmek için tarih vermeye başlayan şirketlerin 

bütçeleri bazı devletlerin uzay çalışmalarını aşıyor.

/KAPAK

SON GERİ SAYIM
UZAYA YOLCULUK İÇİN 



2001
Yolcunun adı .............................................................................. Dennis Tito
Uyruk ......................................................................................................... ABD
Süre ..........................................................................................................8 gün
Araç ......................................................................................... Soyuz TM-32
Ücret ....................................................................................20 milyon dolar

2002
Yolcunun adı .............................................................. Mark Shuttleworth
Uyruk .......................................................Güney Afrika / Birleşik Krallık
Süre .........................................................................................................11 gün
Araç .........................................................................................Soyuz TM-34
Ücret ....................................................................................20 milyon dolar

2005
Yolcunun adı ........................................................................Gregory Olsen
Uyruk ......................................................................................................... ABD
Süre .........................................................................................................11 gün
Araç .........................................................................................Soyuz TMA-7
Ücret ....................................................................................20 milyon dolar

2006
Yolcunun adı .....................................................................Ansoueh Ansari
Uyruk .............................................................................................ABD / İran
Süre ........................................................................................................ 12 gün
Araç .........................................................................................Soyuz TMA-9
Ücret ....................................................................................20 milyon dolar

2007
Yolcunun adı ....................................................................Charles Simonyi
Uyruk ..............................................................................ABD / Macaristan
Süre ........................................................................................................15 gün
Araç .......................................................................................Soyuz TMA-10
Ücret ....................................................................................25 milyon dolar

2008
Yolcunun adı .................................................................... Richard Garriott
Uyruk ........................................................................ ABD / Birleşik Krallık
Süre ........................................................................................................ 12 gün
Araç .......................................................................................Soyuz TMA-13
Ücret ....................................................................................30 milyon dolar

2009
Yolcunun adı ....................................................................Charles Simonyi
Uyruk ..............................................................................ABD / Macaristan
Süre ........................................................................................................14 gün
Araç .......................................................................................Soyuz TMA-14
Ücret ....................................................................................35 milyon dolar
Yolcunun adı ..........................................................................Guy Laliberté
Uyruk ...................................................................................................Kanada
Süre .........................................................................................................11 gün
Araç .......................................................................................Soyuz TMA-16
Ücret ................................................................................... 40 milyon dolar
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TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HÜKMEDİYOR
Bundan 20 sene önce uzay turizminden bahsetseler belki güler 
geçerdik ama bunları teknoloji şirketlerinin yapacağını söy-
leseler, herhalde bu sözleri söyleyeni bir daha ciddiye almazdık. 
Fakat gelin görün ki, insanlar nasıl otomobil hack’lenmelerinden 
sonra teknoloji şirketlerinin yapacağı otomobillere güvenmeye 
başladıysa, uzay konusunda da güvenleri tam.
Tesla markalı elektrikli otomobilleri ve ev içi batarya sistemi 
ile birçok teknoloji severin gönlünü çalan Elon Musk, 2002 
yılından beri SpaceX adlı şirketi ile uzay turizmi konusunda 
çalışıyor. Bundan üç yıl önce NASA, SpaceX’i Uluslararası Uzay 
İstasyonu’na kargo taşımak için görevlendirdi. Şu anda SpaceX 
astronotları da buraya taşıyabiliyor. Bugüne dek istasyona beş 
kez gidip gelen SpaceX, 3 bin çalışana ve üç uzay aracına sahip. 

AMAZON, MİCROSOFT VE INTEL YÖNETİCİLERİ 
UZAY İŞİNDE
İnternetin en büyük kitap dükkânı olarak işe başlayan 
Amazon, e-kitap okuyuculardan sonra telefon, tablet ve 
internet TV cihazları üretmeye başladı. Ancak kurucusu 
Jeff Bezos’un bir diğer hayali de uzay turizminde öncül-
erden biri olmak. Bezos’un Blue Origin adlı şirketi 2000’de 
çalışmalarına başladı. 2012’de ise NASA’dan 22 milyon 
dolar destek aldı. Yeni insan ve kargo taşıyan aracı New 
Shephard, yakın zamanda turizm hizmeti de verecek.
Intel’in eski yöneticilerinden roket mühendisi Jeff Greason 
ise XCOR’u 1989’da kurdu. Bu yıl uçuşlarına başlamayı 
planlayan şirket, Lynx adlı bir uzay aracına sahip. 
Microsoft’un kurucularından Paul Allen ise 2004 yılında 
Burt Ruıtan ile SpaceShipOne’ı tasarlamaya başladı. İlk 
özel finansmanlı uzay aracı olan SpaceShipOne, iki haftada 

iki kez insanlı görev tamamladığı için 10 milyon dolarlık 
Ansari X Ödülü’nü kazandı. Thunderbolt adlı yeni uçağı ise 
2018’den itibaren uzaya kargo ve astronot taşıyacak.

UZAY SEYAHATİ İÇİN YOLCULAR NASIL SEÇİLİYOR?
Elbette uzaya yolculuk için 18 yaşının üzerinde olmak gereki-
yor, ancak yetişkinlerin bir lunaparktaki hızlı ve tehlikeli tren-
lere binmeden önce imzaladıklarından farklı bir sözleşmeyle 
karşılaşılacağını da belirtelim. Yolculuğa kabul edilmeden önce 
sıkı bir sağlık taramasından geçmeniz gerekiyor. 
Önemli etkenlerden birisi G-kuvveti olarak bilinen 
ve uçak pilotlarına yapılan meşhur testi de sorunsuz 
atlatmanız gerekiyor. Zira beyninize giden kan basıncının 
azaldığı durumlarda kontrolünüzü kaybetmemeniz ya 
da hayatınızın riske girmiyor olması şart. Boy ve kilo 
konusunda ise şimdilik bir kısıtlama olmasa da, bu konuda 
kuralların da yeni oluştuğunu hatırlatmamızda fayda var.

UÇUŞ ÖNCESİ EĞİTİMLER NELERİ KAPSIYOR? 
Uzaya elinizi kolunuzu sallayarak gidemeyeceğinizi önceki 
maddede anlattık. İş bu kadarla kalsa iyi, bir de eğitim 
almanız gerekiyor. Örneğin Virgin Galatic, üç günlük bir 
eğitimden sonra dördüncü gün uçuş planlıyor. Sağlık kon-
trolleri, yüksek G kuvveti için teknikler ve basınç odası 
çalışmaları sizi bekliyor. Koltuğunuzun uzay aracının kalkış 
ve inişlerinde hangi pozisyonu alacağını öğrenmekten 
kaçış senaryolarının nasıl uygulanacağına kadar her şey 
bu eğitimlerde yer alıyor.
Space Adventures ise biraz daha kısa bir eğitim veriyor 
ama diğer yandan, birkaç dakikalığına ağırlığınızın ortadan 
kaybolacağı yerçekimsiz ortamları da size anlatıyor. 

UZAYA UÇAN 7 YOLCU
Bugüne dek sadece Rusya Uzay Ajansı uzaya turist götürdü. 2001’de 
başlayan ve tümü Soyuz uzay araçlarının farklı modelleriyle gerçek-
leştirilen uçuşlarda 7 yolcu 8 kez uzaya çıktı. Ücreti 20 milyon dolar 
ile 45 milyon dolar arası değişen her uçuş başarıyla tamam-
landı. Ancak Rusya, uzaya turist taşıma işini 2010 yılında 
Uluslararası Uzay İstasyonu görevleri için giden ekibin 
genişlemesi sonucu bıraktı. Uzaya giden ilk sivil olan 
Denis Tito, öncesinde Moskova’nın dışındaki Star City 
adlı tesiste sekiz ay süren bir eğitim süreci geçirdi. 
Bu sürede uzaya çıkıp çıkmayacağını bile bil-
meyen Tito, 28 Nisan 2001’de Soyuz 
TM-32 ile uzaya çıkarak sekiz gün kaldı 
ve uzaya çıkan 415. kişi oldu.

Sizi uzaya çıkartacak pilotlarla da bu evrede 
tanışıyorsunuz. XCOR’un ekibinde eskiden NASA’da uzay 
mekiği kumandanı olarak görev yapan Richard Searfoss, 
Virgin Galactic’te ise önceki SpaceShipTwo’yu uçuran 
kendi test pilotları bulunuyor.

UZAYA YOLCULUK UÇAK YOLCULUĞU KADAR 
KONFORLU MU?
Bir yolcu uçağı kadar konforlu olmasını beklememek gerek 
ama bir savaş uçağı kadar da gürültülü ve rahatsız değil. 
XCOR’un araçları ufak ve pervaneli bir uçakta uçmakla 
eşdeğer. Ancak ses hızından hızlı hareket edeceğiniz için 
pek gürültü çıkmıyor.
Bir kez atmosferden çıkınca, ağırlık hissinizi birkaç 
dakikalığına yitiriyorsunuz. Ancak kemerinizi çözmeniz 

yasak, dolayısıyla yerçekimsiz ortamı filmlerdeki gibi 
düşünüp hayallere kapılmayın.
Virgin Galactic ile uçuyorsanız, SpaceShipTwo’nun 
her koltuğunun yanında bir pencere var. Zaten aksini 
düşünmek hoş olmazdı. Uçuşları Spaceport America’dan 
yapan şirket, size Kuzey Amerika manzarasıyla başlayan 
bir yolculuk vaat ediyor. Sonrasında ise bir süre karanlığın 
içinde süzüleceksiniz.
Uçuşlarda yiyip içmeye alıştıysanız, bu anlamda hiçbi-
ri konforlu olmayacak, ancak yanınıza içecek bir şeyler 
almanıza izin veriyorlar. 
Gelelim bir başka probleme; nasıl tuvalete gideceksiniz? 
Gitmeyeceksiniz. Fakat endişelenmeyin, zaten uçuşlar iki 
saat civarı sürüyor. Mutlaka başlamadan önce birileri size 
ihtiyaç molası vermeyi hatırlatacaktır, endişelenmeyin.

BUGÜNE DEK KAPSÜLLER, ROKETLER YA DA UYDULARLA ÇIKILAN UZAY, 
TİCARÎ UZAY ARAÇLARIYLA ERİŞİLEBİLİR HÂLE GELDİ.

/KAPAK

kasım 2015 /17



XCOR Aerospace
Lynx adlı hava aracıyla yörünge altına yolcu taşıyacak XCOR, 
günde dört kez yolculuk yapabilecek. Bugüne dek 300 bilet 
satan şirket, buradan elde ettiği parayla gemiyi tamamladı. 
Şirketin CEO’su Jeff Greason, rakiplerinin şirketler değil finans-
man ve fizik olduğunu belirtiyor.
Fiyat: 95 bin dolar
Başlangıç tarihi: 2015 sonu

World View Enterprises
Yolcularını yüksek irtifa balonuyla yerden 30 kilometre yükseğe 
çıkartacak. Alt yörüngede uçacak balon, daha sonra tekrar yüze-
ye inecek. Turun dört saat sürmesi bekleniyor. Yolcuların ise 
önceden yerçekimsiz ortam eğitimi almasına gerek yok. Hatta 
kabinin içinde bir şeyler yiyip içerek etrafı seyredebilecekler.
Fiyat: 75 bin dolar
Başlangıç tarihi: 2016 

Virgin Galactic
Ticarî uzay turizminin öncüsü olan Virgin Galactic’in listesinin 
başında ünlüler yer alıyor. İlk uçuşlar için Brad Pitt, Angelina 
Jolie, Leonardo DiCaprio, Aston Kutcher ve Justin Bieber baş-
vurdu. SpaceShipTwo adlı gemi altı yolcu taşıyabiliyor ve 110 km 
yüksekliğe çıkabiliyor. 
Ekip ile üç günlük bir eğitimden geçecek yolcular ile önce 15 km 
irtifaya çıktıktan sonra, gemi sesin üç kat hızında fırlatılıyor. 
Yolcular ayrıca G-kuvveti eğitimine, Mojave Çölü’nde test 
uçuşu kutlamalarına ve firmanın kurucusu Sir Richard 
Branson’ın da katıldığı başka turlara katılabilecekler.
Fiyat:  250 bin dolar
Başlangıç tarihi: 2015 sonu
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RİSKLERİ NEDİR, HİÇ KAZA OLDU MU?
NASA astronotu Piers Sellers’a göre risksiz uçuş yok. Sellers 
şöyle diyor: “Kimse uzaya gitmekle bir havayolundan bilet 
alıp uçmakla eşdeğer olduğunu beklemiyor. Ciddi bir risk 
bulunuyor ve bir süre daha bu şekilde kalacak.” 
İşte bu yüzden Allianz Global Assistance bir sigorta poliçe-
si sunmaya başladı. Uçuş fiyatının yüzde 3 ilâ 5’i kadarı 
karşılığında, standart seyahat sigortalarına benzer bir 
poliçeniz oluyor. Sigortanın uçuş iptali, bagaj kaybı, tıbbî 
destek ve ciddi bir kaza olması durumunda aileye ve yolcuya 
psikolojik destek gibi bir kapsamı var.
Yaşanan tek ciddi kaza ise Virgin Galactic’in başına 
geldi. Geçen yıl ekim ayında SpaceShipTwo bir uçaktan 
fırlatılmasından kısa bir süre sonra katastrofik bir hata 
sonucu Kaliforniya’daki Mojave Çölü’ne çakıldı. Kazada 
yardımcı pilot Michael Alsbury, sistemdeki bir özelliği olması 
gerekenden erken açınca gerçekleşen kazanın pilotaj hatası 
olduğu ise kazadan aylar sonra anlaşılabildi. Kaza sonucun-
da bir test pilotu olan Michael Alsbury hayatını kaybederken, 
pilot Peter Siebold olaydan yaralanarak kurtuldu.

YASAL DÜZENLEMELER NE DURUMDA?
Şu anda ağırlıklı olarak ABD’den gerçekleşen uçuşlar, ABD 
Federal Havacılık Kurulu tarafından kontrol ediliyor. Diğer 
ülkelerdeki düzenleyici yapılar ise henüz oturmuş değil. Uzay 
araçlarının güvenli olması, Vaşington’daki ABD’deki ilgili devlet 
dairelerinin yanı sıra, Ticari Uzay Uçuşu Federasyonu’nca da 
kontrol ediliyor.
Güvenlik için alanlarda tıbbî destek ekiplerinin yanı sıra, itfai-
ye, ambulans, hava kurtarma ekipleri de bulunuyor. Araç 
içinde ise kazanın atmosfer içi belirli bir yüksekliğe kadar 
olması hâlinde kullanabilmek için paraşütler mevcut. Gerisi 

alınan eğitime, sistemin düzgün çalışmasına ve pilotaj hatası 
olmamasına bağlı…

KALKIŞ ALANLARI NEREDE VAR?
Dünyanın uzay yolculuğu için ilk ticarî hava alanı Virgin 
Galactic’e ait Spaceport America. Senede 200 bin 
ziyaretçinin gelmesi beklenen Spaceport America, kapılarını 
2013 yılında açtı. New Mexico’daki tesisin yanı sıra, ABD’de 
8 alan daha bulunuyor. Bunlara Cape Canaveral gibi askerî 
alanlar dâhil değil.

UÇUŞTA YER AYIRTANLAR BAŞKA NELER YAPABİLİYOR?
Şu anda uzay yolculuğu, yazının başında da belirttiğimiz gibi 
yörüngeye çıkmadan yapılıyor. Yani gezegenin etrafında 
tam bir tur atmıyorsunuz. 
Mojave Çölü’ndeki XCOR Aerospace, en hesaplı yolculuğu 
sunuyor. Üstelik bir seferde tek turisti uzaya çıkartmayı 
hedefliyor.  
XCOR’un Lynx II aracı hâlen geliştiriliyor. Bir uçak gibi yatay 
olarak yerden havalanıyor, ancak bir roket olduğu için daki-
kalar içinde 100 km yüksekliğe erişiyor. Toplam uçuş süresi 
ise 35 ilâ 50 dakika arasında değişiyor.
Virgin Galactic ile SpaceShipTwo’ya biniyorsunuz. Bu gemiyi 
White Knight Two adlı yüksek irtifaya erişebilen bir uçak 15 
km yüksekliğe çıkardıktan sonra, fırlatma gerçekleşiyor. 
Space Adventures firması ise daha farklı bir yol izliyor. Sizi 
uçağa benzer bir araca bindirmek yerine, iki yolcuyu pilotsuz 
bir roketle uzaya gönderiyor. 
Rus roket teknolojilerini kullanan Birleşik Krallık’taki Space 
Adventures ve Excalibur almaz, Uluslararası Uzay İstasyonu, 
Ay ve hatta Dünya’ya yakın asteoritlere kadar yolculuk 
yapmayı planlıyorlar.

UZAYA TURIST 
TAŞIYACAK ŞIRKETLER:

Space Exploration Technologies (SpaceX)
Alt yörünge yerine yörüngede bir tura yakın bir yolculuk yap-
mak isteyenlere hitap eden SpaceX, bu konuda en tecrübeli 
firma. Uluslararası Uzay İstasyonu’na da yolcu ve ekipman 
taşıyan şirket, Tesla adlı elektrikli otomobiliyle dikkat çeken 
milyarder Elon Musk’a ait. 
Yedi koltuklu geminin koltuk başı fiyatı dudak uçuklatıyor, 
ancak karşılığında gemiyle 370 kilometrelik bir yörünge turu 
yapmak mümkün. Şirketin hedeflerinden birisi de 20 yıl için-
de Mars’a insan yerleşimi için taşıyıcı olmak. SpaceX, bunun 
için Mars One adlı ayrı bir proje daha yürütüyor.
Fiyat: 20 milyon dolar
Başlangıç tarihi: 2015 sonu

Zero Gravity Corporation
Zero-G adlı bu deneyim, 90-100 dakika arası sürüyor ve 
astronotların uzayda yerçekimsiz ortamdaki hâllerini yaşat-
mayı hedefliyor. Bir parabolik kemer çizerek uçan gemi, böy-
lece yerçekimsiz ortam yaratıyor. Birisi Mars’taki ağırlıksızlık 
deneyimi olan toplam 15 parabolik kemer uçuşu yapan gemi, 
bunların 12’sinde yerçekimsiz ortam yaratıyor.
Modifiye bir Boeing 727 ile yapılan uçuş ile uzay deneyimini 
uzaya çıkmadan yaşatan Zero-G, daha ucuz bir yolculuk 
sağlıyor. Katılanlar Zero-G uçuş kıyafetini, ağırlıksız ortam 
deneyimi sertifikasını ve bu esnada çekilen fotoğrafları ile 
videolarını da alabiliyorlar.  
Fiyat: 5120 dolar
Başlangıç tarihi: Hâlihazırda yapılıyor

/KAPAK

NASA ASTRONOTU PİERS SELLERS: 
“KİMSE UZAYA GİTMENİN BİR HAVAYOLUNDAN BİLET ALIP UÇMAKLA EŞDEĞER OLDUĞUNU 

BEKLEMİYOR. CİDDİ BİR RİSK BULUNUYOR VE BİR SÜRE DAHA BU ŞEKİLDE KALACAK.” 
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Türksat 4B uydusu Kazakistan’daki Baykonur Uzay 
Üssü’nden TSİ 23.40’da fırlatıldı. Aralık ayında işlet-
meye alınacak olan Türksat 4B uydusu, Ka-Bant 
üzerinden internet erişimi için kullanılacak. 

7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric 
Corporation (MELCO) firması ile yapılan sözleşme ile 
yapımına başlanan TÜRKSAT 4B uydusunun üretimi 
4 Haziran 2014’de tamamlandı. 16 Mayıs 2014 ve 16 
Mayıs 2015 tarihlerindeki Proton roketi arızaları sebebi 
ile fırlatma 16 Ekim 2015 tarihine ertelendi. Bu tarihte 
Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Proton 
roketi ile uzaya fırlatıldı. 
Uydu roketten ayrıldıktan sonra yeryüzünden uzaklığı kısa 
ekseni 9 bin km uzun ekseni 36 bin km olan elips şeklindeki 
transfer yörüngesine yerleşti. Bu yörüngede uydu üzerin-
deki ana itki motoru ile 3 ateşleme yapılarak 36 km’lik dai-
resel yörüngesine oturuyor. Uydunun geosenkron yörün-
geye yerleştirilmesi için yapılacak manevralar sonrasında 
27 Ekim 2015 tarihinde 50 derece doğu boylamında hazır 
oldu. Bütün bu yörüngeye yerleşme ve yörüngede kabul 
testlerinin 48 gün sürmesi bekleniyor. Dolayısı ile uydu-
nun aralık ayı başında teslim alınarak hizmete başlaması 
bekleniyor. 
Tüksat yeni fırlatılan uydu ile ilgili şu bilgileri paylaştı: 
“Türksat 4B uydusu üzerinde Ku, Ka ve C frekans bant-
larında transponderlar bulunmaktadır. Ku frekans bandı 
14 Ghz uplink, 10GHz downlink frekanslarında olup 18 adet 
transponder ile birlikte toplam 792 MHz’lik kapasite oluş-
turmaktadır. Bu kapasite ile yaklaşık 260 TV ilave kanalına 
hizmet verebilecektir. Ku bantta, diğer uydularımıza ben-
zer şekilde Avrupa, Asya ve Türkiye kapsama alanlarında 
hizmet verilecektir. Ku frekans bandı canlı yayın geçişleri 
için de kullanılması beklenmektedir.”

12 KAPSAMA ALANI BULUNUYOR 
“Ka band ise 30GhZ uplink 20GHz downlink frekansla-
rında çalışmakta olup, data haberleşmesi için kullanıla-
caktır. KA bandında 12 adet spot kapsama alanı bulun-
maktadır. Bu kapsama alanları Türkiye, Azerbaycan, 
Filistin, İsrail, Lübnan, Ürdün, Irak, Almanya, Avusturya, 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Pakistan, 
Kırgızistan, Afganistan, Pakistan ve Türkmenistan’ı içer-
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Kazakistan’dan ekim ayı ortasında uzaya 
fırlatılan Türksat-4B uydusunun aralık 
ayı başında teslim alınarak hizmete 
başlaması bekleniyor.

TÜRKSAT 
4B UYDUSU 
FIRLATILDI

TÜRKSAT-4B’NIN TEKNIK ÖZELLIKLERI:
Uydu Adı TÜRKSAT-4B
Yörünge Lokasyonu ..............50° Doğu
Fırlatma Ağırlığı .......................5 ton
Üretilen Güç ..............................9 KW
Manevra Ömrü ........................30 yıl
Frekans Bantları......................Ku, Ka, C 
Kapsama Alanları ...................Ku band: Türkiye, Avrupa, 
 Asya ve Ortadoğu,
 Ka band: Spot Kapsama alanları,
 C band: Global kapsama

TÜRKSAT-4B’NIN GETIRECEĞI YENILIKLER
• Dünyada Uzayda Uydusu olan 30 ülkeden biriyiz. Kendi 

uydusunu yapan 10 ülkeden biriyiz.
• Türksat-4B uydusu ile 50° Doğu yörüngesinde hizmet 

verilmeye başlanacaktır.
• 50°Doğu yörüngesinde daha önce çeşitli kiralık uydular 

ve Türksat-4A uydusu geçici süreli olarak kullanılmıştır.
• Türksat-4B uydusu ile bu yörüngede de kendi uydumuzu 

işleterek bölgedeki konumumuz güçlenecektir. 
• Türksat-4B ile uydu üzerinden Ka band, düşük maliyetli, 

yüksek hızlı internet ve data haberleşme hizmeti 
yaygınlaşacaktır.

• Türksat halen 5000’in üzerinde Uydu internet terminali 
ile çeşitli kurumlara veri haberleşme hizmeti 
vermektedir.

• 42° Doğu yörüngesindeki data kapasitesinin büyük bir 
kısmı bu uydumuza aktarılarak, 42° Doğu boylamında TV 
için uydu kapasitesi artacaktır.  
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mektedir. Toplam 1800 MHz’lik haberleşme kapasitesine 
ile 3 Gbps veri haberleşme kapasite artışı sağlamakta-
dır. KA band ile ekonomik ve yüksek hızlı internet erişim 
imkânı sağlanabilecektir. Ka band ile 10 Mbps uplink, 
50Mbps hızlarına kadar hizmet verebiliriz. Toplamda ise 
mecvut 5 bin VSAT terminalimize ilave 20 bin termina-
le daha hizmet verebilecek imkâna sahip olmaktayız. 
Ayrıca, TÜRKSAT 4B uydusunun sahip olduğu C bant 
üzerinden ise Türkiye ve Afrika kıtasının tamamına 
Türksat 4B uydusu ile erişim sağlanabilecektir. 6 Ghz 
uplink, 4 Ghz downlink frekanslarındaki C bandı da yine 
düşük hızlı veri haberleşmesi veya TV yayınlarının akta-
rılması için kullanılabilecektir.”



Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri powered by Türksat; 
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 
stratejik ortaklığında 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

1 milyar doları aşan Türkiye uydu piyasasına yerli ekosiste-
min aranacağı etkinlikte, dünya devi şirketler Türkiye’de 
know-how paylaşımı yapıp, start-up firmalara yatırımcı 
olacaklar.
11-12 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek olan Uydu, Uzay ve Teknoloji 
Günleri powered by Türksat; uydu, uzay ve bilişim 
teknolojileri sektöründe verimli iş geliştirmenin adresi 
olmayı hedefliyor. Etkinliğin koordinatörlüğünü üstle-
nen High Tech Port by MÜSİAD Genel Koordinatörü 
Hakan Kurt etkinlikle ilgili, “Türkiye’nin stratejik sek-
törlerinde uzun zamandır pazar ve iş geliştirme faa-
liyetleri gerçekleştiriyoruz. Daha kısa süre önce Katar’da 
gerçekleştirdiğimiz High Tech Port by MÜSİAD, bu açıdan 
çok stratejikti. Şimdi önümüzde yeni bir vizyon ile yola 
çıkıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 1 milyar doları aşan uydu 
ekosisteminin yerlileştirilmesi ve milli uydu ekosisteminin 

KAMU BİLİŞİM DİREKTÖRLERİ İŞ GELİŞTİRME
 KÖPRÜSÜ KURACAK
11-12 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek etkin-
likte bir başka önemli alan ise TÜRKSAT merkezli bir 
çağrı ile bir araya gelecek olan Kamu Bilişim Direktörleri. 
TÜRKSAT Bilişim Direktörlüğü’nün organize ettiği etkin-
likle iş dünyası ile Kamu Bilişim Direktörleri iş geliştirme 
köprüsü kuracak. 500’ü aşkın Kamu Bilişim yöneticisinin 
katılım göstereceği etkinlikte reel sektör, bilişim alanında 
kamu kurumlarıyla nasıl iş geliştirebileceğini tartışırken 
bir yandan da sergileme alanlarında direk networking 
çalışmaları gerçekleştirilecek.

E-DEVLET KAPISI GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA
Başbakanlık tarafından yönetilen ve TÜRKSAT 
tarafından işletilen e-devlet projesi ilk ihracatını Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmişti. Türkiye’nin 
en önemli bilişim projelerinin başında gelen e-devlet 
uygulamasının marka değerinin artırılarak bölge ülkelere 
ihracatının gerçekleştirilmesi için pazar geliştirme 
çalışmaları yapılacak.

önemine dikkat çekeceğimiz etkinlikte, uzay teknolo-
jileri ve bilişim teknolojilerinin geleceğini konuşacağız ve 
sergileyeceğiz.” dedi.

UYDU EKOSİSTEMİ YERLİLEŞECEK
Türkiye’nin uydu operatörü TÜRKSAT, fırlattığı 4-B 
uydusunun ardından, yüzde 25 yerlilik oranı ile 5-A 
ve 5-B uydularını, yüzde yüz yerlilik oranı ile de 
6-A uydusunu fırlatacak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
gerçekleştirilecek bu fırlatmalar 1 milyar doların 
üzerinde bir ekosistem oluşturacak. Özellikle 6-A 
uydusunun yüzde yüz yerli katkısı Türkiye’nin ikti-
sadi ve stratejik alanlarındaki çıktılarını yükseltecek. 
Uydu yapabilen sayılı ülkeler arasına girecek Türkiye; 
bu anlamda diğer birçok ülkeden pozitif anlamda 
ayrışacak. Türksat’ın gerçekleştireceği 5-A ve 5-B 
uydu ihalelerine talip olan global firmaların eşit bir 
şekilde know-how paylaşımı yapıp, Türkiye’deki eko-
sistemle iş geliştirme yapacağı etkinlikte MÜSİAD; 
yurtiçi ve yurtdışındaki network ağı ile oluşturulacak 
ekosistemin en büyük parçası olacak. 

4,5G’CİLER 5G VİZYONUNU TARTIŞACAK
11-12 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte eş zamanlı 
olarak 18 toplantı salonunda 50’yi aşkın panel, semi-
ner ve konferans gerçekleştirilecek. Öne çıkan tartışma 
ve vizyon konuları ise şu şekilde sıralanıyor; 4,5 G 
Uygulamaları ve 5G Vizyonu, KA Band ve Uydu İnternetinin 
Konumlandırılması, Uydu-Uzay Standartlarının Geleceği, 
4K Uygulamaları.

START-UP VADİSİ TÜRKİYE’YE YENİ EKONOMİK 
MODEL SUNACAK
Büyük ekonomilerin hareket kabiliyetlerinin zayıflaması 
gerçekliği ile özellikle yeni kalkınma modellerinde start-
up firmalarının önemi bu etkinlikte de ağırlığını hisset-
tirecek. Özel olarak kurulacak alanda; uydu, uzay ve 
bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren start-up 
firmalar Türkiye’nin kalkınmasında yeni bir rol-model 
oluşturacak. Konularında uzman yatırımcılarla bir araya 
gelme fırsatı yakalayacak start-up firmalar etkinliğin en 
gözde parçası olacak.

Dünya devleri; Türkiye’de uydu, uzay ve bilişim teknolojilerinde yatırım peşinde… 
Uluslararası devler, İstanbul’da yatırım için yarışacak. 

1 MİLYAR DOLARLIK UYDU PİYASASI 
YERLİLEŞİYOR!
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TÜRKİYE’NİN 
UYDU OPERATÖRÜ 

TÜRKSAT, FIRLATTIĞI 4-B 
UYDUSUNUN ARDINDAN, 

YÜZDE 25 YERLİLİK ORANI İLE 
5-A VE 5-B UYDULARINI, YÜZDE 

YÜZ YERLİLİK ORANI İLE DE 
6-A UYDUSUNU 

FIRLATACAK.
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Yaz lastiği uygulamasının sona ermesiyle birlikte, kasım 
ayından itibaren kış lastiklerini kullanmaya başlayan 
araç sahipleri, yaz lastiklerini çeşitli şekillerde depo-
lamaya başladı. Yaz lastiklerinin depolama/saklama 

koşullarıyla ilgili yapılacak yanlışlıkların, lastiğe zarar verebile-
ceğini hatırlatan Türk Pirelli, doğru lastik depolama konusun-
da yapılması gerekenlere dikkat çekiyor. Lastik Sanayicileri 
ve İthalatçıları Derneği (LASİD) de kullanılmış lastik satın alıp, 
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Araçlardan yaz lastiklerini çıkarma zamanı geldi. Lastiklerin doğru şekilde saklanması 
hem güvenlik hem de maliyet açısından önem taşıyor. Ayrıca kullanılmış lastikle yola 

çıkmama konusunda da uzmanlar uyarıyor. 

MEVSİM DEĞİŞTİ, 

LASTİKLERE 
DİKKAT!

bunlarla yola çıkmanın tehlikesine dikkat çekiyor. Lastiklerin 
tüm kullanım ömrü boyunca, aynı performansı ve güven-
liği sağlaması için uygun koşullarda saklanmasının gerek-
tiğini belirten Türk Pirelli Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, 
mevsim geçişlerinde kullanılmayan lastiklerin doğru şekilde 
saklanmasının ayrıca maliyet açısından da çok önemli oldu-
ğunu söyledi. Uygun koşullarda saklanan lastiklerin kullanım 
ömrünün de uzayacağını belirtti.
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LASTİKLER NASIL SAKLANMALI?
Uzmanların verdiği bilgilere göre lastik depolarında serin, 
kuru ve tozsuz bir ortam sağlanmalı ve depo mutlaka 
havalandırmalıdır. Lastiklerin doğrudan güneş ışınları ile 
temasını önleyecek bir pencere ve çatı sistemi bulunma-
lıdır. Depoların dış ortam koşullarına özellikle sıcaklıktaki 
düşmelere, hava akımı ve su sızıntılarına karşı koyacak 
izolasyonu olmalıdır. Lastik, su boruları, radyatör gibi su 
ve ısı kaynaklarıyla temas etmemelidir. İç ışıklandırma 
için düşük mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlar yayan florasan 
tipi lambalar kullanılmalıdır. Civalı tip lambalar, özel işlem-
den geçirilerek veya mor ötesi ışınlarının yüzde 90’ını 
emen bir cam örtü ile kullanılmalıdır. Depo içinde elektrik 
motorları, doldurulan aküler, elektrikli kaynak makina-
ları, fotokopi makinası ve video terminalleri gibi ozon 
kaynakları bulunmamalıdır. Depo temizleme yöntemleri 
lastiğin görünümünü olumsuz etkilememelidir. Depodaki 
lastiklerin rotasyonu düzenli olarak yapılmalı, böylece 
lastiklerin istifteki konumları da eşitlenmiş olur. Daima 
depoya giren ürün ilk çıkmalıdır.

SICAKLIK
Depolama sıcaklığı mutlaka 35°C’nin altında, hatta tercihen 
25°C’nin altında olmalıdır. Bunun üzerindeki sıcaklıklarda 
stoklar uygun bir şekilde alt-üst yapılmalıdır. Aksi halde 
lastiğin kalitesini ve kullanım ömrünü olumsuz etkileye-
cek bozulmalar oluşabilir. Lastiklerin ısıtıcı veya kaloriferle 
teması bulunmamalıdır.

OKSİJEN, OZON VE KİMYASAL MADDELER
Ozon üreten cihazların depolama alanında bulundurulma-
ması gerekirken foto-kimyasal süreçler aracılığıyla ozon 
üretebilecek gaz ve buharlar da alandan uzak tutulmalıdır. 
Depolama alanında veya kullanılan aletlerde ürünün görsel 
yönlerine ve özelliklerine zarar verebilecek çözelti, yanı-
cı madde, yağ, kimyasal ürün, asit, dezenfektan, kauçuk 
solüsyonu ve benzeri izleri bulunmamalıdır.

UZUN SÜRELİ DEPOLAMA
Depolamada lastik profilinin zarar görmemesi için en iyi 
yöntem, yanaklar dikey konumda, yer seviyesinden en az 10 
cm yükseklikte ve raflar üzerinde sıralı olarak saklanmasıdır. 
Diğer rafların veya paletlerin etrafı ya da sıralanışı lastiklerin 
profilini bozmamalıdır. Sıra başına lastik sayısı yanakları 
tehlikeye atmayacak kadar olmalıdır. Lastiklerin deforme 
olmalarını önlemek için ayda bir çeyrek veya yarım tur dön-
dürülmesi de faydalıdır.

KISA SÜRELİ DEPOLAMA
Kısa süreli depolamalar maksimum 4 hafta ile sınırlıdır. 
Lastikler biri diğerinin üzerinde, tercihen sabit bir raf üzerin-
de veya istiflenebilir paletler üzerinde olacak şekilde ve her 
hafta lastiklerin sırası değiştirilmek suretiyle depolanmalıdır. 

LASİD UYARIYOR: CANINIZI YOLDA BULMADINIZ!
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) de las-
tiklerle ilgili kullanıcıları uyarıyor. LASİD yetkilileri, daha 
ucuz olduğu için kullanılmış lastik tercih eden tüketicileri 
uyardı: “Kullanılmış lastik risk taşır, canınızı yolda mı bul-
dunuz?”
Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel 
Sekreteri Bahadır Ünsal, son zamanlarda kullanılmış lastik 
satışında artışlar görüldüğüne dikkat çekerek şunları söy-
ledi: “Bazen sözü bile edilmeyecek fiyat farkları yüzünden 
tüketicilerin bir bölümünün kullanılmış lastik satın almaya 
yöneldiğini duyuyoruz. Bu tür lastiklerin kullanılması sonu-
cunda kullanıcıların ve diğer insanların yaşamları tehlikeye 
atılıyor. Biz Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği olarak 
eğitici ve uyarıcı görevimizi önde tutarak yurttaşlarımızın 
bu yolla lastik almamalarını ve kullanmamalarını öneriyoruz. 
Kaldı ki bu tür lastik kullanımının verebileceği birçok zarar ve 
sıkıntı var. Tüketicilerimize, ‘siz canınızı yolda mı buldunuz?’ 
diye soruyoruz.”

SÖYLENTİYE DEĞİL YETKİLİ SATIŞ NOKTANIZA İTİBAR EDİN!
Bahadır Ünsal lastik kullanıcıları açısından önemli bir bilgi 
olan raf ömrü konusuna da dikkat çekerek; son zamanlarda 
lastik satış noktalarında lastiklerin üretim tarihleri hakkın-

da çelişkili bilgiler yaratıldığını belirtti. Ünsal şunları söyledi: 
“Dernek üyelerimiz, üreterek ya da ithal ederek tüketici-
lerin hizmetine sundukları lastiklerin satışı ve satış son-
rası kullanımı sırasında ürünlerinin arkasında durmakta ve 
yasaların öngördüğü garanti koşullarını eksiksiz bir şekilde 
yerine getirmektedirler. Zaman zaman bazı üyelerimizin 
de belirttiği üzere satın aldığınız yeni lastiklerin, doğru 
ve uygun saklama koşullarında saklandıkları takdirde raf 
ömürleri 10 yıla kadar çıkabilmektedir. Tüketicilerin, satın 
alma sırasında lastik üretim tarihleri, saklama ve kullanım 
süreleri hakkında sağdan soldan duyduklarına değil, üye-
lerimizin uzman lastik satıcıları olan yetkili satış noktala-
rının yönlendirmelerine itibar etmelerinin doğru olacağını 
belirtmek istiyoruz.”

KULLANILMIŞ LASTIĞIN YOL AÇABILECEĞI RISKLER
LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, kullanılmış lastik 
almanın birçok riski beraberinde getirdiğini belirterek, ”Kendi 
canınıza ve başka insanların canına zarar verebilirsiniz.” dedi. 
Ünsal, tüketicilerin kullanılmış lastik satın alarak hangi 
risklere açık olabileceklerini şöyle anlattı:

 Aldığınız kullanılmış lastiklerin ne kadar ve nasıl aşındığını 
bilmediğiniz için risk taşıyorsunuz. 

 Serbest dingil ve çeker dingillerde çalışan lastikler farklı 
aşınır, siz hangi ikisini ya da birini aldınız, bunlar sizin 
arabanıza uygun mu bilemediğinizden; risk taşıyorsunuz.

 Binek lastiklerine diş açılmaması gerekir, satın aldığınız 
lastiğe diş açılmış mı eğer cevabı evet ise daha yüksek risk 
taşıyorsunuz.

 Aldığınız lastiğin diş derinliği 1.6 mm’den daha az ise, hem 
kanuna aykırı iş yapıyorsunuz hem de kendi yaşamınızı ve 
başkalarının yaşamını tehlikeye atıyorsunuz.

 Satın aldığınız kullanılmış lastik topuk, yanak, omuz, sırt ve 
taban bölgesinde hatalı aşınma sonucu hasarlanmış 
olabilir, sizin bunu anlamanız mümkün değil böylece 
kullanırsanız risk taşıyorsunuz.

 Bu lastiklerin balans ayarı zordur, daha çok gürültü üretir, 
vuruntu ve yalpa yapar, konforsuzdur.

 Yol tutuşu az ve fren mesafesi uzundur.
 Daha çok yakıt tüketirsiniz. 
 Diş yapısı ve karkası zayıflamış olacağı için ani patlama ve 

hava boşalması sonucu kaza geçirme riski taşırsınız. 
 Karkasında ve kauçukla kaplı bölümlerinde kılcal çatlaklar 

oluşmuş olabilir ve buna bağlı hava kaybı, patlama ve 
parçalanma riski taşırsınız,

 Aracınızı sürerken sağa sola çekme gibi araç sürüşünü 
güvensizleştiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. 

YAZ-KIŞ LASTIĞI ARASINDAKI FARK NEDIR?
Kış lastikleri kış hava şartları için üretilmiş özel üretim lastik-
lerdir. Yaz lastiklerinin içerdiği malzemeler 7 °C’ın altında 
sertleşir. Yol tutuşu soğukta azalır. Kış lastiklerinde ise, sert-
leşmeyi engelleyici özel malzemeler kullanılır ve soğuk 
havada yol tutuşu artar. Kış lastikleri yumuşak özellikleri 
nedeni ile 7 °C’ın altındaki soğuk havada kuru asfaltta, karda 
ve buzda yol tutuşunu artırıcı özellik taşırlar.

DEPOLAMA SICAKLIĞI MUTLAKA 35°C’NİN 
ALTINDA, HATTA TERCİHEN 25°C’NİN 

ALTINDA OLMALIDIR. AKSİ HALDE LASTİĞİN 
KALİTESİNİ VE KULLANIM ÖMRÜNÜ 

OLUMSUZ ETKİLEYECEK BOZULMALAR 
OLUŞABİLİR.
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/E-TİCARET

6493 SAYILI KANUN TÜKETİCİLERİN GÜVENLİĞİ 
İÇİN ÇIKARILDI
Kanunun ne getirdiğini Turk Elektronik Para A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz şöyle anla-
tıyor: “Bu kanunun getirdiği özelliklerden en önemlisi 
Türk Tüketicilerini elektronik para ve ödeme sistemle-
rine karşı koruma altına alıyor olması. Bunu da, çeşitli 
şartlar koyarak ve bu şartları yerine getiren firmaların 
‘lisans’ almasını sağlayarak yerine getiriyor. Yani güvenli 
işlem yapabileceğiniz Elektronik Finans Kuruluşlarını 
‘lisans’ ile işaretliyor. Tüketicilerinin güvenliğini düşünen 
e-ticaret firmalarına düşen ise, Türkiye’de lisans almış 
bir firmanın ödeme sistemlerini kullanmak.”

150’YE YAKIN YENİ ÖREME SİSTEMİ VAR
“Bugün ilerleyen teknoloji sayesinde, banka kredi kart-
ları dışında 150’ye yakın yeni ödeme sistemi bulunuyor. 
Bu sistemlerin pek çoğunu ülkemize çok uluslu firmalar 
getirdi. 6493 sayılı kanunla bu firmaların lisans alması 
zorunlu hale getirilerek bu sistemler üzerinden yapılan 
işlemlere devlet garantisi sağlanmış oldu. Ancak getiri-
len düzenlemeler tabi ki bazı firmalara ağır gelebiliyor. 
Örneğin, yönetmeliğin getirdiği ‘sunucular Türkiye’de 
olacak’ şartının değişmesi konusunda büyük bir baskı 
var ve de bu firmaların tüketici haklarının korunması 
için oluşturulan ‘koruma hesapları’nı kullanmaya pek de 
gönüllü olmadıkları görülüyor.” 

TÜKETİCİLER LİSANSI OLAN FİRMALARI 
TERCİH ETMELİ
6493 sayılı kanunun tüketicilere ne gibi güvenlik ola-
nakları sunduğu konusunda da Turk Elektronik Para 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz şu açık-
lamaları yaptı: “6493 sayılı kanun yerinde bir uygulama 
ile Türk tüketicilerini korumaya yönelik olarak, yapılan 
işlemlerin Türkiye’de kurulu olan sunucular üzerinde 
yapılmasını zorunlu kılıyor. Bildiğiniz gibi, bankaların 
da işlemlerini yurtiçindeki sunucularda yapması şartı 
bulunuyor.” 
Yılmaz, bunun sıkıntılı işlemlerde, tüketicinin hukuk 
yoluna başvurması durumunda, sorununu daha 
rahat ve hızlı çözmesi anlamına geleceğini belirterek, 
“Elektronik Para ya da ödeme işlemi yapan, e-ticaret 
üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin, mutlaka Turk 
Elektronik Para A.Ş. gibi lisans almış bir firmayı tercih 
etmesini tavsiye ediyoruz. Bu kendi güvenlikleri açısın-
dan önemli…” dedi.Bugünlerde, “elektronik para” ve “yeni nesil 

ödeme sistemleri” elektronik ticaret ortamlarının 
en popüler konularından birisi haline geldi. Artık 
sadece bankaların ödeme sistemlerini değil, farklı 

sistemleri de kullanabiliyoruz. Ama ya güvenlik? Yani 
“elektronik para” satın aldığınızda ya da bir yere ödeme 
yaptığınızda acaba paranız, ödemeniz ve daha da önemlisi 
bilgileriniz güvenlik altında mı?

İnternet teknolojilerinin tetiklediği yeni ödeme sistemleri ve 
elektronik para konusunda “güvenli işlem” yapmaya dikkat 
etmek gerekiyor. Peki, güvenli işlem yaptığımızı nasıl anla-
yacağız? Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para kuruluşlarını 
düzenleyen 6493 sayılı kanunun 27 Haziran 2015 itibariy-
le uygulamaya alınan yeni yönetmeliği “lisanslama” yoluyla 
elektronik para ve yeni ödeme sistemlerini kullanan firma ya 
da tüketicilerinin güvenliğini kontrol altına alıyor. 

/E-TİCARET

İnternet teknolojilerinin tetiklediği yeni ödeme sistemleri ve elektronik para 
konusunda “güvenli işlem” yapmaya dikkat etmek gerekiyor.

Peki, güvenli işlem yaptığımızı nasıl anlayacağız?

E-TİCARET ÖDEME İŞLEMLERİ 
 YASA KORUMASI ALTINDA

E-TICARET NEDIR?
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra 
İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin 
elektronik ortamda yapılması kavramıdır. 
Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve 
ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. 
Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya tamamının 
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve 
pazar araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat olmak üzere üç 
aşamadan oluşmaktadır.
Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi 
eğilimi ile birlikte, 2000’li yıllardan sonra yaşanan ve bilgi ile-
tişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir parçası ola-
rak ortaya çıkmıştır. Geleneksel pazarlama yöntemlerine, 
internet olanaklarını da ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir 
kitleye satış yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve yara-
tıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları kurma şansını 
elde edebilmeye başlamıştır. Eskiden birçok şirket televiz-
yon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak potansiyel müşte-
rilerine ulaşmaya uğraşırken, bugün bunlara internet 
üzerinden reklamcılık da eklenmiştir.
Elektronik ticaretin araçları, birbirleriyle ticaret yapanların 
ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elekt-
ronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri 
değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), inter-
net gibi her türlü teknolojik ürünlerdir. EDI, ticaret yapan iki 
kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları 
aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak 
elektronik ticaretin önemli bir aracıdır. Elektronik ticaret açı-
sından en etkin araç olarak kabul edilen yeni İnternet tekno-
lojileri ise ses, görüntü ve yazılı metni aynı anda, daha hızlı ve 
güvenli bir şekilde ilettiğinden, İnternet üzerinden yapılan bu 
işlemlerin maliyeti diğer araçlara oranla hayli düşüktür.

ELEKTRONIK PARA NEDIR?
E-para (elektronik para), tam olarak, kullandığınız bilgisaya-
rın sabit diskinde sizin adınıza bulunan ve Internet üzerinde 
yaptığınız alışverişlerde harcayabileceğiniz paradır. Siz har-
cama yaptıkça, harcadığınız miktar toplamdan düşülür. 
E-para kullanımı pek yaygın değildir. Ancak, gelecekte sık 
kullanacağımız bir araç olabilir.

ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARINI DÜZENLEYEN 6493 SAYILI 
KANUNUN 27 HAZİRAN 2015 İTİBARİYLE UYGULAMAYA ALINAN YENİ YÖNETMELİĞİ 

“LİSANSLAMA” YOLUYLA ELEKTRONİK PARA VE YENİ ÖDEME SİSTEMLERİNİ KULLANAN 
FİRMA YA DA TÜKETİCİLERİNİN GÜVENLİĞİNİ KONTROL ALTINA ALIYOR.
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STM, dünyadaki robot, yapay zekâ ve otomasyon konusundaki ilerlemeleri 
ve Türkiye’deki durumu ele alan sektör raporunu yayınladı.

İnsanların yaptığı her işi yapabilen, insanlarla 
savaşabilen ya da dünyanın hâkimiyetini insanlardan 
alan robotların olduğu bilim kurgu filmleri gerçek mi 
oluyor? Hazırlanan çeşitli raporlarda bu filmlerin ileriki 

yıllarda gerçekleşeceği ön görüleri yer alıyor. 
Son olarak bu konuda bir yayınlanan bir rapor robotlarla ilgili 
ilginç veriler ortaya koyuyor. Özellikle robotların savaşlar-
da yer alma oranının oldukça artacağı görülüyor. Robotların 
ülkelerin ordularının yapılarını tamamen değiştireceği 
öngörüsü yer alıyor. Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 
iştiraki olan STM, robotik teknolojiler ve Türkiye’deki duru-
mu ortaya koyan bir rapor yayınladı. Rapora göre robotlar 
ve yapay zekâ 21. yüzyıl ordularının belkemiği olacak.
STM, dünyadaki robot, yapay zekâ ve otomasyon konusun-
daki ilerlemeleri ve Türkiye’deki durumu ele alan sektör rapo-
runu yayınladı. STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, “Genellikle 
uzak doğu ülkeleri ile Amerika’nın domine ettiği robotik tek-

noloji sektörü, sadece ticari açıdan değil, stratejik açından da 
büyük önem arz etmektedir. Yakın zamana kadar sadece 
bilim-kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, günümüzde 
otomotivden havacılığa, tıptan savunma sektörüne kadar 
pek çok alanda kullanılmaya başlandı.” dedi. 

1.7 MİLYON ROBOT SATILACAK
STM tarafından yayınlanan raporda, Uluslararası Robotik 
Federasyonu (International Federation of Robotics-IFR) 
verilerine göre 2016 sonuna kadar dünya çapında satı-
lan robot sayısının 1,7 milyon olmasını beklendiği açıklandı. 
Raporda robotik alanında geliştirme ve üretim odaklı bir 
kabiliyetin elde edilmesinin, etkin bir akademi ve sanayi alt-
yapısının tesisi ile mümkün olduğu belirtildi. Sektöre ait tüm 
paydaşların etkin eşgüdümü ile kurulacak bir bilim ve tek-
noloji politika yönetimi ile bunun mümkün olduğu kaydedilen 
raporda şu tespitler yer alıyor:

İNSANSIZ SİSTEMTEMLER ORDULARI DEĞİŞTİRİYOR
“Robotik teknolojilerin askeri kullanımlarının en önemli 
örneği son 20 yılda artan İnsansız Hava Araçlarıdır (İHA). 
İHA ve insansız deniz (İDA), kara (İKA) sistemlerinin kulla-
nımlarının, giderek daha fazla ülke tarafından tercih edildiği 
gözlemlenmektedir. Öyle ki insansız sistemler artık ordu-
ların ve güvenlik kuvvetlerinin harekât doktrin, strateji ve 
taktiklerini kökünden değiştirmiş, muharebenin icra usul 
ve yöntemlerini belirleyici rol oynar hale gelmiştir. İlaveten 
insansız sistemlerin üretimleri, başta BİT olmak üzere 
teknoloji kalemlerine erişimin kolaylığı ve düşük maliyeti 
nedeniyle giderek daha fazla sayıda ülke tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Kendi kendine karar alabilen makina-
ların askeri maksatlarla kullanımının ilk örneklerinden biri, 
güdümlü bomba ve füze sistemleridir. Akıllı mühimmatların 
giderek daha uzun mesafelerden atılabilmesi ve isabet has-
sasiyetlerinin artması ile savaşlar daha uzak mesafelerden 
icra edilir hale gelmiştir. Günümüzde uzun menzilli, hava, 
deniz veya kara platformlarından atılabilen güdümlü füzeler, 
hedefe en uygun varış rotasını, irtifa ve hızlarını kendileri 
belirleyebilmekte, düşman savunmasını bertaraf etmek için 
kaçınma manevralarını kendi kendilerine yapabilmektedirler. 
BİT alanındaki gelişmelerle işlemci ve sensör boyutlarının 
küçülmesi, akıllı mühimmatların piyade tarafından kullanılan 
silahlara kadar yaygınlaşmasını da mümkün kılmıştır.”

TÜM PAYDAŞLARIN EŞGÜDÜMÜ ŞART
“Askeri alanda bu gelişmelerin yansıması, daha az per-
sonelle, daha süratli ve sonuç alıcı harekâtların mümkün 
olması demektir. Öte yandan ulusal güvenlik tehditlerinin 
nitelik ve nicelik bağlamında son derece hızlı bir şekilde 
değişmesi, bunlara karşı kurulacak savunma mekaniz-
masının aynı derecede süratli ve etkin bir planlama, karar 
alma ve icra kabiliyetlerine sahip olmasını zorunlu kılmak-
tadır. Bu dönüşüm de, yapay zekâ tarafından desteklenen 
komuta – kontrol sistemleri ile mümkündür. Dolayısıyla 
yapay zekâ ve robotik teknolojilerinin, 21’nci yüzyılın akıllı 
ordularının belkemiği olacağı kesindir.”

/ HABER/HABER

SAVAŞ SİSTEMLERİ 
“İNSANSIZLAŞIYOR”

“İNSANSIZ SİSTEMLER ARTIK ORDULARIN VE 
GÜVENLİK KUVVETLERİNİN HAREKÂT 
DOKTRİN, STRATEJİ VE TAKTİKLERİNİ 
KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRMİŞ, MUHAREBENİN 
İCRA USUL VE YÖNTEMLERİNİ BELİRLEYİCİ 
ROL OYNAR HALE GELMİŞTİR.”
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/SAĞLIK

Görülme sıklığı yüzde 5-34 oranında değişen göz kuruluğu rahatsızlığının 
en önemli nedeni, göz kırpmamızı yavaşlatan günlük alışkanlıklar.

EKRANA BAKARKEN 
GÖZLERİNİZ KURUMASIN

/SAĞLIK

Korneanın, beslenmesini sağlayabilmesi için gözyaşının belli 
bir süre bu bölgede kalması gerekir. Gözyaşı yapısını oluşturan 
maddelerden birisi olan musin, gözyaşının kornea üzerinde 
40-50 saniye boyunca kalmasını sağlar. Göz hiç kırpılmazsa 
bu süre içerisinde gözyaşı aşağı doğru kaymaya başlar. Ancak, 
musin maddesinin eksikliği gözyaşının korneadan daha hızlı 
bir şekilde akmasına neden olur. Musin eksikliğine bağlı olarak 
oluşan gözyaşı kalitesizliği sonucu gözyaşı, 10 saniyeden hızlı 
akarsa kuruluk sorunu başlar.” 

ÇOK İLERİ SEVİYEDE HASTA GÖZÜNÜ AÇAMAZ 
DURUMA GELEBİLİR
Göz kuruluğu yaşayan hastaların kendilerine çoğunlukla 
gözde sulanma şikâyetiyle başvurduklarını söyleyen Op. Dr. 
Ayşe Kıyak Yılmaz şu bilgileri verdi: “Çünkü gözyaşı korneada 
tutunamaz ve kapağın altında göllenme ve sulanma, 
korneada ise kuruma başlar. Göz kuruluğunun belirtileri, 
kaşınma, yanma, batma, tahriş, kırmızılık, aşırı yaşarma, 
okuma, TV izleme veya bilgisayarda çalıştıktan sonra 
artan bir rahatsızlık şeklinde kendini gösterir. Ayrıca göz 

kuruluğu yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Çok 
ileri seviyede hasta günlük yaşam aktivitelerini 

yerine getiremez ve gözünü açamaz hale 
gelebilir. Bu durumda göz kuruluğunun 

tedavisi için suni gözyaşları, hafif etkili 
steroidli damlalar ve jeller kullanılır. 

TEDAVİ İÇİN SUNİ GÖZYAŞI 
KULLANILIYOR
“Günümüzde suni gözyaşlarından en 

çok tercih edileni koruyucu madde 
içermeyenlerdir. Bu suni gözyaşlarını 

kişi gözünde her rahatsızlık hissettiğinde 
sık sık damlatabilir. Bazı hastalarda suni 

gözyaşı damlalarının kullanılması yetmez, o 
zaman yeni çıkan bir takım moleküllerle hazırlanan 

topikal siklosporin içeren damlalar kullanılır. Bu ilaçlara rağmen 
kuruluğu geçmeyen hastalarda oluşmuş gözyaşının kornea 
üzerinde daha fazla kalmasını sağlayarak akıp gitmesine 
engel olmak için gözyaşı kanallarının ağzına bir takım tıkaçlar 
yerleştirilir. Özellikle ileri kuru gözde otolog serum yani kişinin 
kendi kanı alınarak hazırlanan damlalar yarar sağlayabilir.”

[ MİRAY BAYSAL ]

Göz sağlığına zarar veren birçok etken var. Eskiden 
çok kitap okuyanlara söylenen, “Dikkat et gözlerin 
bozulacak.” tembih cümlesine, şimdilerde ekran 
başındakiler maruz kalıyor. Kullanımı ve yaygınlığı hızla 

artan bilgisayar, tablet, televizyon ve hatta akıllı telefonlar, 
gözlerde ve göz çevrelerinde ağrı, yanma, batma, kaşıntı, 
sulanma ve hatta kuruluk hissi oluşturuyor. Fazlasıyla 
ekran karşısında durmak ise göz kuruluğunun en önemli 
sebeplerinden biri… Kişinin konforunu ve yaşam 
kalitesini bozan göz kuruluğu rahatsızlığıyla 
ilgili ayrıntıları, Medicana Konya Hastanesi 
Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. 
Ayşe Kıyak Yılmaz’dan aldık. 

GÖZ KIRPMASINI YAVAŞLATAN 
ALIŞKANLIKLAR GÖZLERİ 
KURUTUR
Op. Dr. Ayşe Kıyak Yılmaz öncelikle kuru 
göz hastalığının, gözyaşı film tabakasında 
istikrar bozukluğuna yol açan gözyaşı 
ve oküler yüzeyin bir hastalığı olduğunu 
söyledi. “Hastalığın görülme oranı yüzde 5-34 
oranında değişmekte ve görülme sıklığı yaşla birlikte 
artmaktadır. Ancak bu sanıldığının gibi bir yaşlılık hastalığı değil. 
Kadınlarda özellikle menopozdan sonra daha sık görülmesi 
böyle bir kanı oluşturuyor belki de. Kuru göz hastalığının 
nedenleri ise; yaşlanma, bağ dokusu hastalıkları, cilt hastalıkları, 
diyabet, bazı sistemik ilaçlar, kornea nakli, radyoterapi ve 
kemoterapi, kontakt lens kullanımı, bilgisayar kullanımı, 
televizyon izleme, araba kullanma ya da kitap okuma gibi göz 
kırpmamızı yavaşlatan günlük hayattaki alışkanlıklarımız.” dedi.

GÖZÜMÜZÜ HER KIRPIŞIMIZDA GÖZYAŞLARI YENİLENİR
Göz kuruluğunun nasıl oluştuğunu da ayrıntılı bir şekilde anlatan 
Yılmaz şunları söyledi: “Kornea tabakası, damarsız bir dokudur 
ve beslenmesini sadece gözyaşıyla yapabilir. Kişi, gözünü her 
kırptığında gözyaşı, göz kapağıyla birlikte kornea üzerinde ince 
bir film tabakası şeklinde dağılır. Kornea, açık kaldığı sürece 
beslenmesini, savunmasını ve nemlenmesini bu gözyaşından 
sağlar. Gözümüzü tekrar kırptığımızda bu gözyaşı yenilenir. 
Göz kuruluğunda asıl sorun gözyaşı kalitesinin bozukluğudur. 

BILGISAYAR KULLANIRKEN GÖZ KURULUĞU 
YAŞAMAMAK IÇIN NELERE DIKKAT EDILMELIDIR?
• Bilgisayar başındayken göz kırpma sayınızı artırmaya 

çalışın.
• Monitörü tam karşınıza almak yerine, monitöre tepeden 

bakabilecek şekilde oturun.
• Çalıştığınız ortamın iyice havalandırıldığından emin olun.
• Gözünüzü ardına kadar açmak yerine, biraz daha kısarak 

bilgisayara bakın.
• Kendinize çeşitli dinlenme aralıkları belirleyerek 

gözlerinizi bilgisayardan uzaklaştırın ve bu zaman 
aralığında gözlerinizi daha fazla kırpın. 

• Göz kuruluğu bulgularınız varsa bolca su için.

IŞ YERINDE GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLAN 
UNSURLAR NEDIR?
• Uzun sürelerle ve göz kırpmadan bilgisayara bakma ve 

okuma yapma.
• Klima ve ısının yüksek tutulması ile nemin azalmasına 

maruz kalma.
• Kâğıt tozlarının fazla olduğu ortamda bulunma.
• Kapalı alanlarda havada asılı kalan mikroplardan 

etkilenme.
• Yazıcı, fotokopi makineleri gibi cihazların saldığı 

kimyasal maddelerin olduğu ortamda bulunma.

UZUN 
SÜRELERLE VE GÖZ 

KIRPMADAN 
BİLGİSAYARA BAKMAK VE 

OKUMA YAPMAK GÖZ 
KURULUĞUNA NEDEN 

OLUYOR.
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

HACKLENME MAĞDURU

ÜNLÜLER
HANDE DOĞANDEMİR

HACKER’IN HUYUNA GİTTİ
Sosyal medya hesabı hacklenen 
ünlüler kervanına katılanlardan biri 
de Hande Doğandemir. ‘Güneşi 
Beklerken’ dizisiyle yıldızı 
parlayan Doğandemir, kötü haberi 
takipçilerine Instagram 
sayfasından duyurdu. Onun 
hacklenme hikâyesini 
diğerlerinden ayıran özellik ise 
hackerının huyuna giden 
açıklamalarda bulunması oldu.
Hande Doğandemir Instagram 
sayfasına öncelikle, “Twitter 
hesabım iyi niyetli bir hacker 
tarafından ele geçirildi.” notunu 
düştü. Ardından o hesabı da 
hacklenen ünlü oyuncu hackerına 
şu mesajı yazdı: “Sevgili @
Batmanhack, yazdıklarını ve 
yaptıklarını okudum, anladım. 
Instagram hesabımı da iade 
etmeni rica ediyorum.”
Bunun üzerine hesabına kavuşan 
Doğandemir, son olarak şu mesajı 
paylaştı: “Hesabım artık benim 
kontrolümdedir, geri aldım 
arkadaşlar. Bilginize…”

HAZAL KAYA

HACKER, HAZAL KAYA’YI 
TESELLİ ETTİ
Asıl adı Leyla Hazal Kaya olan 
güzel oyuncu, küçük yaşlardan 
itibaren sanatla iç içe büyüdü. 
Aşk-ı Memnu dizisiyle birlikte 
yıldızı parlayan Kaya da hacker 
mağdurlarından. Twitter hesabı 
hacklenen Hazal Kaya, Instagram 
hesabından paylaştığı notta, 
“Twitter hesabım hacklendi, 
halletmeye çalışıyoruz, haberiniz 
olsun istedim. Olur da bir şey 
yazarlarsa ciddiye almayın 
lütfen?” açıklamasını yaptı.
Hazal Kaya’nın bu uyarısı üzerine 
Twitter hesabını ele geçiren 
hackerın, “Kıymetli Hazal Kaya ve 
sevenleri. Hesaba herhangi bir 
zarar verilmeyecektir bu yönden 
gönlünüzü ferah tutunuz.” yazılı 
notu şaşkınlık yarattı.

ÜNLÜLERİN BİRÇOĞU HACKER’LARIN TAKİBİNDE. 
SAYFALARI ELE GEÇİRİLEN ÜNLÜLERDEN SIK SIK 

“HACKLENDİM” AÇIKLAMALARI GELİYOR. 
[ MİRAY BAYSAL ]

Son yıllarda sosyal 
paylaşım sitelerini kullanan 

kişilerin hesaplarının ‘hack’lenmesine 
oldukça sık rastlanıyor. Hacker’ların asıl 

amacı dolandırıcılık olsa da takipçisi çok olan biri 
kanalıyla mesajını geniş kitlelere duyurmak istemesi, 
emellerinin başında geliyor. Bunu yapabilmek içinse 

öncelikli hedef popüler isimler. İşte bu yüzden de son 
zamanlarda hacklenme mağduriyeti yaşayan ünlülerle 
ilgili haberler sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bazı durumlarda 
ünlü isimler, kendi paylaşımlarının çok tepki çekmesini, 

“Hacklendim!” açıklaması ile kapatmaya çalıştığı da 
oluyor. Ünlü isimler gerçekten hacker saldırısına 

uğradıklarında, güvenlik sorularını doğrulattıktan 
sonra şifrelerini sıfırlatarak hesaplarını geri 

alabiliyor. İşte hackleme mağduru 
ünlüler ve bu durum karşısında 

tepkileri.
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YEŞİM SALKIM

HACKLENEN TWİTTER HESABI 
TUZAKLARLA DOLUYDU
Sosyal medya hesabı hacklenen 
sanatçılardan biri de Yeşim Salkım. 
Sanatçının Twitter hesabını 
hackleyen bilgisayar korsanları yine 
kendi hazırladıkları iki sahte hesabın 
Tweet’lerini retweet etti. Salkım’ın 
hackerlarının paylaşımları ise 
tuzaklarla doluydu. İki ulusal 
gazetenin Twitter adreslerinin taklit 
edildiği hesaplardan atılan linke 
tıklandığı takdirde yeniden Twitter 
hesabı için login olunmasının 
istendiği bir sayfa açılıyordu. Eğer 
kişi buradaki alanlara Twitter 
kullanıcı adını ve şifresini yazarsa 
hesabı korsanların eline geçmiş 
oluyordu. 
Yeşim Salkım’ın Twitter hesabındaki 
iki adet tweet, sanatçının fanlarının 
tıklaması için ilgi çekici hale 
getirilmişti. İşte atılan o tuzak 
tweetleri: “Yeşim Salkım’dan 
sevenlerini üzecek haber… Ünlü 
sanatçı hastaneye kaldırıldı! Yeşim 
Salkım’ın durumu hiç iyi değil… On 
binler hastane önüne akın etti…”

DEMET EVGAR

HACKLENDİ Mİ,         
HACKLENMEDİ Mİ?
Geçtiğimiz sezon ‘Yetenek 
Sizsiniz’ yarışma programında 
misafir jüri olarak bulunan Demet 
Evgar’ın hesabından, Acun 
Ilıcalı’ya, diğer jüri üyelerine ve 
hatta yarışmayı severek izleyen 
seyircilere yönelik çok sert 
Tweet’ler atıldı. Bunun hemen 
ardından ise hesabın hacklendiği 
söylentisi ortaya çıktı. 800 binin 
üzerinde takipçisi olan ünlü 
sanatçının hesabını hackleyenler, 
Evgar’ın hesabı üzerinden yeni 
mesajlar yayınladı. 
Bunun üzerine Acun Ilıcalı Twitter 
hesabından, Demet Evgar’ın 
kendisini aradığını ve hacklendiğini 
söylediğini duyursa da hemen 
ardından Emre Karayel’in “Evgar’ın 
hacklendiğine dair söylentiler 
tamamen asılsızdır. Şimdi 
telefonda konuştuk.” açıklaması 
kafaları karıştırdı. Ardından gelen 
haberler ise Emre Karayel’in de 
hesabının hacklendiği 
yönündeydi.

MELTEM CUMBUL

YASAL İŞLEMLERİ 
BAŞLATACAĞINI AÇIKLANDI
Yer aldığı sinema filmleri ve 
dizilerle adından söz ettirmeyi her 
zaman başaran ünlü oyuncu 
Meltem Cumbul, Berlin Altın Ayı 
ödüllü Duvara Karşı filmi olmak 
üzere sayısız başarılı çalışmaya 
sahip. Aynı zamanda Oyuncular 
Sendikası Başkanı olan Meltem 
Cumbul da hackerların tuzağına 
düşenler arasında. Gmail ve 
Twitter hesapları aynı anda 
hacklenen Cumbul adına 
açıklama, Oyuncular Sendikası’nın 
Twitter sayfasından geldi. 
Açıklamada şunlar yazıyordu: 
“Sendikamız Genel Başkanı 
Meltem Cumbul’un gmail ve 
Twitter hesapları çalınmıştır. Bu 
yasa dışı eylemler için hukuki 
yollara başvurulacaktır!”

EMRE KARAYEL

“HESABIM NAMERTLER TARAFINDAN                             
ELE GEÇİRİLDİ”
Demet Evgar’dan sonra ‘Bir Kadın Bir Erkek’ dizisindeki 
rol arkadaşı Emre Karayel’in de hesabından bazı açıkla-
malar yapıldı. Twitter hesabı bilgisayar korsanları tara-
fından ele geçirilen oyuncu Emre Karayel bunun üzerine 
bir programa bağlanarak, şu anda hiçbir Twitter hesa-
bının bulunmadığını ifade etti ve ele geçirilen hesabın-
dan dostlarına asılsız mesajlar atıldığını söyledi. 
Karayel, “Hesabımı ele geçirenler, dostlarıma adımı 
kullanarak mesajlar yazıyorlar. Buradan herkese 
duyurayım istiyorum. Herkesin bilgisi olsun ki; Twitter 
hesabım ele geçirildi. Bunu yapanları savcılığa verece-
ğiz. Oyuncular sendikasının avukatları çok yakında 
hukuki bir süreç başlatacaklar.” diye konuştu.
Ardından hesabına kavuşan Emre Karayel konu ile ilgili 
son olarak, “Twitter hesabım birtakım namertler tara-
fından ele geçirilmişti. Hesabımı kullanarak benim 
adıma saçma sapan mesajlar atmaları insanı gerçekten 
endişelendiriyor. Kısa süreli de olsa bir sıkıntı yaşadım. 
Sahtekârlar hakkında hukuksal süreç başladı.” payla-
şımını yaptı.
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Başlığa bakıp hemen Sezen Aksu’nun ‘Şinanay’ 
şarkısını hatırladınız madem, olsun, hatırlayadurun, 
gazozcuyla işimiz yok, niyetimiz Ankara’da son 
yıllarda yaygınlaşan simitçi ve kahveciler dair bir iki 

kelam etmektir. Gazoz bu bahsin dışındadır zira simitçile-
rimizde en az içilen meşrubattır, simit çayla iyi gider, hoş, 
Ankara simitçilerinde sıcak soğuk cümle içecekler bulunsa 
da, hatta bazıları kahve evi niteliği taşısa da simi-
din yoldaşı çaydır ve nitekim ağırlıklı olarak 
çayla yola gitmektedir.
Simit demişken, yakın zamana kadar 
simitçi büfeleri, seyyar simitçiler 
Ankara’da kol gezerken, yok 
simit dünyası, yok simitçi, yok 
simit evi, yok Ankara simit 
adıyla açılan simit kafeler 
seyyar simitçilerin ve tabii 
ki simit büfelerinin ocağına 
incir ağacı dikmiştir. Seyyar 
simitçilik elini ayağını bazı 
semtlerden bütünüyle çekmiş, 
kafelerin açılmadığı semtlerde, 
daha tutunmaya çalışmaktadır.
Esasında Ankara simidi diye 
bir simit vardır; Ankara’nın taam 
bahsinde alameti farikalarındadır, 
gavurcasını söylemeyelim ayaküstü hazır 
yemek anlamına gelen ve bir hayat tarzını işaretleyen 
o tabir daha yerli ve milli bir şekilde Ankara’da henüz 
Amerikancılığın a’sı bulunmadan arzı endam etmektedir, 
bugünkü Simit kafelerin atası olan Ankara simitçiliği işte o 
arz ve endamdan kaynaklanmaktadır.
Endam dedik de, Ankara’daki simit kafelerde Ankara 
simidi başköşeyi tutmakla birlikte, unlu mamullerin 
de envaı çeşidi üretilmekte ve satılmaktadır ki, bu su 
böreğinden Karaköy böreğine, tahinli çörekten zeytinli 
poğaçaya meşhur simidimizin uzak yakın akrabaları, 
teyzekızları, amcaoğulları bir klan halinde canlı ve sıcak 
imrenilesi bir hayat yaşamaktadır.

Ankara’da adında simit olan bir işyeri, bir simitçi baştan 
hazır bir marka üzerinden kimliğini oluşturduğundan orta 
halli bir hizmet anlayışıyla varlığını devam ettirecek güce 
kavuşmaktadır. Ayrıca markalaşmaya ihtiyacı yoktur.
Simitçiye bu kadar söz yeter, yetmez elbette, sözün gelişi 
söz yeter, yoksa içeride oturanlardan logoya, ustasından 
simit fırınına, taze simit için kuyrukta bekleyenlerden 

susamın serpilişine bir simit sarayında, bir simit 
dünyasında olup biteni anlatmak başlı başına 

uzun bir sohbeti gerektirir; yerimiz küçük 
bir taburedir, simidimizi yiyelim ve 

kahvemizi içmeye gidelim…
Simitli kafelerde olduğu gibi son 

zamanlarda Ankara’da dünyalı, 
evli, saraylı, sonunda “kahveci” 
veya “kahvecisi” bulunan pek 
çok kahve kafe açılmıştır ve 
Starbucks denilen yabancı 
marka zinciriyle sessiz ve 
derinden, her halükarda 

kendi üstünlüğünün ve 
kıymetinin farkında olan bir 

rekabete girmiştir. Bu rekabette 
kim ne derse desin kazanan Türk 

kahvesidir.  Bazıları birkaç işyeri olan 
mini zincir havasında olmasına rağmen 

müşterileriyle, sunumlarıyla, duruşlarıyla, o 
gözünü sevdiğim Türk kahvesi kokusuyla bir zamanlar 

milli içeceğimiz olan ve tahtını Cumhuriyet döneminde çaya 
kaptıran Türk kahvesi Ankara’da uçsuz bucaksız bir İstanbul 
zevki inşa etmektedir.
Simitle kahve yan yana bulunmasa da simitçi de nefsini 
körelten nicesi, sade kahvesini içmek için yolunu bu 
kahvecilerden birine düşürmektedir. 
Yine sözü uzatmayalım, simit ve kahvenin bu kadar dolaşıma 
girmesi, yeni kafelerin açılması Ankara’ya ayrı bir zenginlik 
katmaktadır cümlesi iddialı olabilir belki, Ankara’ya yeni bir 
kimlik verdiği inkâr edilemez.
Yeni değil canım, Ankara’nın aslına dönmesi biraz da böyle olur.
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MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ 

Niyetimiz Ankara’da son yıllarda yaygınlaşan simitçi ve kahveciler 
dair bir iki kelam etmektir.

SİMİTÇİ KAHVECİ 
GAZOZCU

SEYYAR 
SİMİTÇİLİK ELİNİ 
AYAĞINI BAZI 

SEMTLERDEN BÜTÜNÜYLE 
ÇEKMİŞ, KAFELERİN 

AÇILMADIĞI SEMTLERDE, 
DAHA TUTUNMAYA 

ÇALIŞMAKTADIR.



40 / www.baglantinoktasi.com.tr

2015 yılının ilk 6 ay sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2014 yarıyılına oranla 
yüzde 21,3 oranında artarak 789,3 milyon TL’ye ulaştı.

DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI 
YILIN İLK YARISINDA 

YÜZDE 21,3 ARTTI
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Dijital reklam yatırımları giderek büyüyor. 2015 
yarıyıl AdEx-TR dijital reklam yatırımları sonuçları, 
IAB Türkiye tarafından açıklandı. Buna göre 2015 
yılının ilk 6 ay sonuçlarına göre dijital reklam 

yatırımları, 2014 yarıyılına oranla yüzde 21,3 oranında 
artarak 789,3 milyon TL’ye ulaştı. 2014’ün aynı dönemine 
oranla en çok artış görülen kategoriler ise yine mobil 
gösterim reklamları (yüzde 69,9) ve video reklamları 
(yüzde 43,3) oldu.
Bu yıl araştırma kapsamında ilk kez sosyal medya ve 
programatik yatırımları da incelendi. Sonuçlara 
göre, 2015’in ilk yarısında programatik 
yatırımlarının 30,7 milyon TL olduğu 
görülürken, sosyal medya yatırımları 
99,5 milyon TL olarak kaydedildi.
IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya 
göre, display reklam yatırımları 2015 
ilk 6 ayında 295,7 milyon TL oldu. 
Display reklamlar kategorisinde 
en büyük payı 198,5 milyon TL ile 
gösterim ya da tıklama bazlı reklam 
yatırımları aldı. Video reklam yatırımları 
61,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, 
sponsorluk reklam yatırımları 20,8 milyon 
TL’ye, gelir paylaşımlı reklam yatırımları ise 15,4 
milyon TL’ye ulaştı.
2015 yarıyıl yatırımlarında bir önceki senenin aynı dönemine 
oranla en çok artış görülen kategoriler ise 2014’de olduğu 
gibi mobil gösterim reklamları (yüzde 69,9) ve video 
reklamları (yüzde 43,3) oldu. Arama motoru reklam 
yatırımları 2015’in ilk 6 ayında 413,9 milyon TL‘ye ulaşırken, 
arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer 
alan ücretli sıralama 269,8 milyon TL’ye; arama motoru 
görüntülü reklam yatırımları ise 144,1 milyon TL’ye çıktı.

Bu dönemde 32,8 milyon TL’ye ulaşan mobil reklam 
yatırımları kategorisinde, mobil gösterim reklam yatırımları 
16,8 milyon TL; mobil opt-in SMS/MMS yatırımları ise 16,1 
milyon TL oldu. İnternet ilan sayfası reklam yatırımları 40,1 
milyon TL’ye ulaştı. E-posta yatırımları yılın ilk yarısında 
yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun’un da etkisiyle yüzde 11,5 düşüş yaşadı 
ve 2,9 milyon TL oldu. Oyun içi reklamlar ise bu dönemde 
3,8 milyon TL’ye yükseldi. 

ONLİNE VE MOBİL PLATFORMLARDA 
YATIRIM ARTIYOR

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut 
Kurşun konu ile ilgili şu 

değerlendirmeyi yaptı: “Dijital, 
dünyada ve Türkiye’de reklam 
endüstrisinin çekici gücü 
konumunda. Rakamlar bunu net 
biçimde ortaya koyuyor. Genel 

bir hesaplamayla ilk 6 ay itibarıyla 
dijitalin toplamdan aldığı payın 

yüzde 24’e yaklaştığını görüyoruz. 
Bu da sene başındaki tahminlerimizi 

doğruluyor.’ dedi. Kurşun sözlerini, ‘Bu 
raporda ilk kez programatik ve sosyal medya 

yatırımlarını ayrı olarak irdeledik. IAB Avrupa’nın 
son programatik raporunda önemli veriler var. Avrupa’da 
programatik toplam büyüklüğü 3.65 milyar avroya 
ulaşmış durumda. Bunun içinde mobil programatik 
yüzde 240’lık büyüme oranıyla, desktop ise 2.9 milyar 
avroluk hacmiyle öne çıkıyor. Türkiye’nin dünya ve 
Avrupa trendlerini izleyen çizgisini dikkate aldığımızda, 
önümüzdeki dönemde programatik satın almanın online 
ve mobil platformlarda gelişeceğini ön görebiliriz.”

/HABER/HABER

2015’İN İLK 
YARISINDA 

PROGRAMATİK 
YATIRIMLARININ 30,7 MİLYON TL 
OLDUĞU GÖRÜLÜRKEN, SOSYAL 

MEDYA YATIRIMLARI 99,5 
MİLYON TL OLARAK 

KAYDEDİLDİ.

KATEGORI 2015 ILK 6 AY (MILYON TL)

 Dijital Reklam Yatırım Toplamı 789,3
 Display Reklam Yatırımları 295,7
 Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları 198,5
 Video reklam yatırımları 61,1
 Sponsorluk yatırımları 20,8
 Gelir paylaşımı reklam yatırımları 15,4
 Arama Motoru Reklam Yatırımları 413,9
 Ücretli sıralama yatırımları 269,8
 Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları 144,1
 Mobil Reklam Yatırımları 32,8
 Mobil gösterim reklam yatırımları 16,8
 Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı 16,1
 İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 40,1
 İlan sayfaları reklam yatırımları 40,1
 Diğer 6,7
 E-posta 2,9
 Oyun-içi reklam 3,8

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun
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Çeşitli hesaplamalarda süper bilgisayarları bile geride bırakan çevikliğe sahip 
analog bilgisayarlar, kurulum zorlukları gibi sebeplerle dijitale yenildi. 

Şimdi onlara yeniden ihtiyacımız var. 

ANALOG BİLGİSAYARLAR 

GERİ Mİ DÖNÜYOR?
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beslemesiyle çalışan sistem için bu 0 V, 0 V, 5 V, 0 V, 5 V, 0 V, 0 
V ve 0 V anlamına gelir.
Bir analog bilgisayarda, aynı değer tek bir voltaj anlamına 
gelebilir. Örneğin bunu 40 V ile saklayabilirsiniz. Basit bir örnek 
vermek gerekirse, bu voltajı bir analog ‘toplayan devre’ye 
yönlendirmek, 20 V (20 değerini tutan)’u da başka bir işlemciye 
göndererek bu iki değerin toplamını elde edebilirsiniz.
Basit aritmetik işlemciler bir analog bilgisayarın en 
mantıklı kullanım alanı olmayabilir ama başka alanlarda 
kullanmak, en güçlü yanlarını ortaya çıkartabilir. Bir 
Formula 1 otomobilinin aerodinamik karakteristiği ya da 
hava durumu gibi şu an kullanımdaki birçok hesaplama 
diferansiyel denklemlerle gerçekleştirilir. Bunlar 
sistemdeki değişken sayısını belirler. Böylece örneğin 
hava durumu için ısı ya da hava basıncı gibi sistemdeki 
değişkenlerin değişim oranını belirleyebilirsiniz.

SÜPER BİLGİSAYAR YORULUR ANALOG YORULMAZ
Benzer bir sistemi simüle ederek farklı koşullarda neler 
olacağını görmek için, farklı diferansiyel denklemleri çözmek 
gerekir. Bu da integralleme adı verilen matematiksel bir 
süreci içerir ki, analog bilgisayarlar bu alanda güçlüdür.
İntegratör adını taşıyan basit analog elektronik devreler 
bu işlemi yapabilir ve işlem süresi sistemin 
karmaşıklığına bağlı değildir. Bir dijital 
bilgisayarda ise farklı diferansiyel 
denklemler çözmek, son derece yüksek 
işlem gücü gerektirebilir, sistem 
karmaşıklaştıkça, çözüm süresi de 
uzar.
Bir dijital süper bilgisayarı saatlerce 
meşgul edebilen bir işlem bir 
analog bilgisayarda birkaç saniyede 
çözülebilir.

HER HESAPLAMADA BAŞTAN 
BİLGİSAYAR MI KURULUR?
Diğer yandan analog bilgisayarların ciddi 
eksiklikleri de mevcuttur. Bir dijital bilgisayar, aşağı 
yukarı kendisine verilen her tür denklemi çözebilecek 
durumdayken, analog bilgisayarda her denklem için ayrı 
bir integratör gerekir. İntegratör sayısı da çözülebilecek 
problemin boyutuna yönelik bir kısıtlama getirir.
İkinci eksiklik ise programlama kolaylığında görülür. Dijital 
bilgisayarlarda klavyeyle bir program yazıp bunu diskte 
saklayabilirsiniz, böylece sonradan kolayca ulaşabilirsiniz. 
Analog bilgisayarda ise devreleri bir araya getirerek işlem 
yaptırabilirsiniz. Ön panel bağlantısıyla bağlanan devreler 
sistemi oluşturur. Her ne kadar anaog sistemlerin ön 
panelleri değiştirilebilir olsa da, beraberinde hem yönetilmesi 
zor hem de kendi içinde bağlantı kısıtlamalar getirir.
Analog bilgisayarın sürekli kendisinin baştan kurulmasını 
gerektirmesi gibi zorlukları, dijital sistemlerin gelişimini 
hızlandırırken, kendilerinin de marjinalleşmesine sebep oldu.

ANALOG 400 KAT HIZLI VE 100 KAT DÜŞÜK ENERJİLİ
Üzerinden 40 yıl geçtikten sonra, DARPA’dakiler bu kararın 
gereğinden erken verildiğini düşünüyor. DARPA’ya göre 
günümüz teknolojisinin izin verdiği değişikliklerle, analog 
teknikler dijitalin zorlandığı alanlarda kullanım için uygun 

olabilir.
Bunun için dijital bilgisayarın ana sistem olduğu, 

analog bilgisayarın ise avantajlı olduğu 
alanlarda devreye girdiği melez sistemler 

yaratılabilir. Analog sistemlerdeki 
bazı ayar seçenekleri dönüştürücü 
devrelerle dijitalleştirilebilir. Bu da 
kurulum zorluğunu azaltacaktır. 

KUANTUM SİSTEMLERE BİLE UMUT 
VERİYORLAR

İşte bu konuda umut verici bir gelişme... 
Analog ve dijitali buluşturmak için 10 yıl 

önce çalışmalara başlayan Kanada’daki 
Concordia Üniversitesi’nden Doç. Glenn Cowan, 

yüksek lisans tezi için analog ve dijital özelliklere sahip 
bir yonga geliştirmeyi başardı. İçerisinde işlevsel 416 blok 
bulunan devre, 80 adet integratör ve blokların birbirine 
bağlanmasını ve ayrılmalarını sağlayan dijital bir sistem yer 
alıyordu. Bu sistem benzer bir iş istasyonuna göre 400 
kata kadar hız avantajı sunarken, güç tüketimi de yüzde 1 
seviyesine iniyordu. 
Analog bilgisayarlar, geleceğe dönük çalışmalardan 
birisi olan kuantum bilgisayarlarında da kendilerine yer 
bulabilirler. Kuantum bilgisayarlar geleneksel 0 ve 1’in yanı 
sıra bindirme adı verilen bir değeri de saklayabiliyorlar. 
Bu değer 64 bit içerisinde simültane olarak 9 milyar 
değer tutabiliyor. Bunlarla işlem yapabilmek ise tahmin 
edilebileceği gibi oldukça zorlu... Bu sebeple, melez sistemler 
gibi, hesaplamalar için analog bilgisayarın kullanıldığı bir 
gelecek bizi bekliyor olabilir.

/HABER/HABER

DİJİTAL 
BİLGİSAYARIN 

ANA SİSTEM OLDUĞU, 
ANALOG BİLGİSAYARIN İSE 

AVANTAJLI OLDUĞU 
ALANLARDA DEVREYE 

GİRDİĞİ MELEZ SİSTEMLER 
YARATILABİLİR.

Dijital ve bilgisayar kelimeleri arasında ayrılmaz 
bir bağlantı varmış gibi görünse de, tarih bize 
tersini söylüyor. İlk bilgisayarlar analog teknikleri 
kullanıyordu. Hatta bazı uygulamalarda, dijital 

sistemlere geçilmesinden uzun süre sonra elektrikli 
analog bilgisayarlar kullanılmaya devam edildi.
ABD’deki DARPA’nın (Savunma Bakanlığı İleri Araştırma 
Projeleri Ajansı) yakın zamanda yaptığı bir çalışma, 
analog bilişimin ölmediğini gösteriyor. Çalışma, bilgisayar 
simülasyonlarını hızlandırmayı ya da masaüstü, oda 
kaplamayan sistemlerde de anlık işlem gücünün süper 
bilgisayarlar seviyesine gelmesini amaçlıyordu. Bu 
çalışmanın benzerlerine yönelik farkı ise analog bilişimin 
metotlarını kullanması oldu.

DARPA’daki ekipler, günümüzün dijital işlemcilerine göre 
çok karmaşık gelebilecek işlemlerin analog sistemlerle 
yapılabileceğine inanıyor. İklim değişimini modelleyebilmek 
ya da bir virüs salgınının boyutlarını önceden tahmin 
edebilecek bir yapı için dijital sistemler yeterince ‘akıllı’ değil.

ANALOG VE DİJİTAL ARASINDA NE FARK VAR?
İçinde olduğumuz yüzyılda analog bilişimin ne anlama geldiğini 
düşünmeden önce, teknolojinin ilk göz önünde olmaya 
başladığı 60’lı yılların sonuna ve 70’lerin başına dönelim. 
Genel anlamda, dijital bilgisayarlar ikili sistemdeki rakamları 
saklayarak işlem yaparlar. Bir 8 bit işlemci örneğin 40 değerini 
ikili sistemde 00101000 olarak saklar. Bu durumda, sekiz 
farklı voltaj uygulayarak bu veriyi aktarır. 5 V’lik bir güç 

[ AYTUN ÇELEBİ ]
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BİLİŞİM ALTYAPISI KURULDU
AKILLI KENTLERİN Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, akıllı kentler konsept 

projeleri arasında gerçekleştirdiği “Bulut Kent Bilgi 
Sistemi” ile tüm belediyelere bilişim altyapısı sağlıyor. 
Bakanlığın bulut teknolojilerini kullanarak kurduğu 

sistem, yerel yönetimler için bir yatırım projesi olmakla 
beraber aynı zamanda bir tasarruf projesi.

YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET HIZI VE KALİTESİ ARTIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sistemle ilgili yaptığı 
çalışmalara göre sistem; kentsel sorunların analiz edilmesini, 
yerel yönetimlerin iş süreçlerinin iyileşmesini ve vatandaşa 
nitelikli ve hızlı hizmet verilmesini sağlıyor. Sistemin ülke 
genelinde yaygınlaştırılması ile en küçük belediyelerde dahi 
bilgi teknolojilerinin kullanılması hedefleniyor. 

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞILAN BİLGİ 
ARTIYOR
Bakanlığın verdiği bilgilere göre sistemi 
kullanacak belediyelerin verileri yüksek 
güvenlikli ortamlarda saklanıyor. Yazılımın 
fonksiyonlarına ve verilerin içeriğine 
yetkiler dâhilinde ulaşılabiliyor. Aynı kurum 
içinden yetkisi olmayan kişiler bile verilere 
erişemiyor. Öte yandan veri standardizasyonu 
ile tüm kurum ve kuruluşların kullanabileceği 
veriler oluşuyor.

KENTLEŞME PROFİLİMİZ ÇIKARILIYOR 
Kentsel fonksiyon alanlarına ilişkin bilgiler, sosyal donatı 
alanlarının yeterliliği gibi kentsel verilere ülke bütününde 
erişilebiliyor. Sistemin mekânsal plan otomasyon bileşeni 
katılımcı ve şeffaf mekânsal planlamaya hizmet ediyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN VERİ ALTYAPISI OLUŞUYOR
Sistemin ilgili bileşenleri ile kente ilişkin veriler kullanılarak afet 
riski tahmini yapılabiliyor. Kentsel dönüşüme ilişkin coğrafi 
verilerin üretilmesine ve yönetilmesine imkân veriyor. Siluet 
analizi ve dinamik kamera kontrolü gibi araçlarla kentsel 
dönüşüm alanları ile ilgili analizler yapılabiliyor.

AFET VE KRİZ YÖNETİMİ İÇİN VERİ ALTYAPI SAĞLIYOR
Afet ve kriz yönetimi için gerekli veri altyapısının oluşmasına 
hizmet ediyor. Geliştirilen yazılımsal araçlar, karar destek 
sistemi olarak kullanılabiliyor. Jeolojik ve jeoteknik etütler 
elektronik ortama taşınıyor ve otomasyon sistemi ile kontrol 
ediliyor.

TASARRUF SAĞLANACAK
Bakanlığın ön çalışma raporlarında yer alan önemli 
değerlendirmelere göre sistemin ülke genelinde 
yaygınlaştırılması neticesinde yıllık 400 milyon TL 
tasarruf sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde 
milli kaynaklarla geliştirilen yazılım, lisans maliyetlerini 

ortadan kaldırıyor. Sistem, tekrarlı veya 
atıl donanım alımlarının önüne geçiyor. 

Her belediyenin ayrı ayrı yatırım 
ya p m a s ı n d a n  kay n a k l a n a n 

maliyetler minimize ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yapılan yatırımla 
hayata geçirilen olan Bulut Kent 
Bilgi Sistemi açılışı, İstanbul’da 

bir araya gelen Belediyelerin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre 

ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve 
ilgili Belediye başkanlarının katılımı ile 

gerçekleştirilen açılış ve imza töreninde, 
Türkiye Belediyeler Birliği ile belediyelerin üst 

düzey yöneticileri yer aldı.

PİLOT ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Elazığ, Ardahan, Talas (Kayseri) Belediyeleri ile Kırşehir ilinin 
tamamında pilot çalışması tamamlanan Bulut Kent Bilgi 
Sistemi’nin Aksaray, Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Bolu, 
Düzce, Erzincan, Kütahya, Sivas ve Yozgat Belediyeleri ile 
Malatya (Battalgazi ve Yeşilyurt) ve Samsun (Atakum, 
Canik, İlkadım ve Tekkeköy) Büyükşehir Belediyeleri’nde 
de yaygınlaştırılacağı bilgisi verildi. Sonraki yıllarda ise tüm 
belediyelere sistemin yaygınlaştırılması hedefi bulunuyor. 

/YAŞAM/YAŞAM

BULUT KENT 
BİLGİ SİSTEMİ’NİN 

ELAZIĞ, ARDAHAN, TALAS 
(KAYSERİ) BELEDİYELERİ İLE 

KIRŞEHİR İLİNİN TAMAMINDA 
PİLOT ÇALIŞMASI 
TAMAMLANDI.  

AKILLI KENT NEDIR?
Akıllı Kent tanımı dilimize İngilizce Smart Cities 
kavramından çevrilerek kazandırılmış bir tanımdır. Kavram 
olarak akademik alanda yapılan tanımları benzerlikler 
göstermektedir. 
Bununla birlikte Akıllı Kent tanımının yanı sıra Bilişim 
Kentleri (informatic cities) Sayısal Kentler (digital cities) 
tanımları da kullanılmaktadır.
Akıllı Kent çözümleri temelde Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve 
Coğrafya Bilgi Sistemi (CBS) gibi kentlerin bilgi teknolojileri 
altyapı sistemlerine bütünleşmiş ve gerçek-zamanlı 
bilgiye dayalı karar almayı mümkün kılacak şekilde hayata 
geçirilmektedir. Akıllı kent çözümleri enerji, su, ulaşım, 
kentsel hizmetler ve sağlık hizmetleri başlıkları altında 
incelenebilmektedir.

Sistemin 
ülke genelinde 

yaygınlaştırılması ile en 
küçük belediyelerde dahi 

bilgi teknolojilerinin 
kullanılması 
hedefleniyor.

kasım 2015 /45



46 / www.baglantinoktasi.com.tr

Dünya havacılık sektörünün 
kalbinin attığı ICAN Konferansı 

Antalya’da gerçekleşti. ICAN 
Konferansı’nda dünya ve Türkiye’nin 

sivil havacılık sektöründeki 
gelişmeleri, önümüzdeki yıllardaki 

beklentiler ve ülkeler arası 
işbirlikleri ele alındı.

HAVALICILIK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR, 

TÜRKİYE ÖNEMLİ 
BİR AKTÖR 
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Dünya Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAN) tarafından 
düzenlenen 8’inci Havacılık Müzakereleri Konferansı 
(ICAN-2015), Antalya’da gerçekleştirildi. Sivil Havacılık 
Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugüne kadarki en yüksek 

katılımlı konferansın olduğunu söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ICAN 
2015’in açılışına, 94 ülkeden 800’ün üzerinde delege katıldı. 
Konferansta dünya ve Türkiye’nin sivil havacılık sektöründeki 
gelişmeleri, önümüzdeki yıllardaki beklentiler ve ülkeler arası 
işbirlikleri ele alındı. 

3.3 MİLYAR YOLCU 50 MİLYON TON YÜK
ICAO Konsey Başkanı Olumuyiva Benard Aliu, konferansın 
havacılık sektörü ve iş alanlarının gelişmesini sağlayacağı, 
rekabeti güçlendireceği ve ekonomiye olumlu etkisinin 
olacağını dile getirdi. Aliu, havacılık sektöründeki tüm 
ilgililerin kendi sektöründeki diğer isimlerle bir araya gelip 
kendi alanlarına ilişkin gelişmeleri görüşme fırsatı bulacağını 
kaydetti. Havacılık sektörünün 3.3 milyar yolcu 50 milyon 
ton yük taşıdığını belirten Aliu, önümüzdeki yıllarda daha da 
artacağını, yolcu sayısının önemli bölümünü turizm amaçlı 
seyahatlerin oluşturduğunu söyledi. 2020-30 yılları arasında 
uçak ve yolcu sayısının iki katına çıkacağını kaydeden Aliu, 60 
milyon yeni istihdam ve 2 trilyon dolar ekonomik aktivitenin 
yaratılacağını gördüklerini de aktardı.

HAVA EN GÜVENLİ YOLCULUK
Dünya Gümrük Birliği ile de işbirliği içerisinde olduklarını 
anlatan Aliu, şöyle konuştu: “Malların, insanların kolaylıkla 
seyahatini sağlamak ve alınan önlemler sayesinde 
havayoluyla taşımacılığın kolaylaştırılması ve kargoların 
daha güvenli ve sorunsuz şekilde network içinde hareket 
etmesinin sağlanmasını istiyoruz. Havacılıkta güvenlik ve 
çevre konularında önemli gelişmelerin yaşanması gerekiyor. 
Artık ICAO bünyesindeki ülkelerin hepsinde güvenilir hava 
taşımacılığına ulaşılmış durumda. Buradaki toplantıda önemli 
kararlar alınacak ve havacılık sektörünün gelişmesine katkılar 
sağlayacaktır. Havacılık sektörünün liberalleşmesi mutlaka 
devam etmelidir. Havacılık sektörünün en güvenli yolculuk 
olduğunu belirtmek isterim.”

/HAVACILIK/HAVACILIK

“2020-30 YILLARI ARASINDA UÇAK VE 
YOLCU SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK. 60 
MİLYON YENİ İSTİHDAM VE 2 TRİLYON 

DOLAR EKONOMİK AKTİVİTE 
YARATILACAK.” 

ICAO Konsey 
Başkanı Olumuyiwa 

Benard Aliu
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2023 HEDEFİ 350 MİLYON YOLCU
Hiçbir ülkeden geri kalınmaması için ICAO politikalarının 
benimsendiğini belirten Poyraz, “Türkiye havacılığın küre-
sel bir alan olduğunu düşünüyor ve onun için aramızda 
işbirliği yapmamız gerekiyor. Türkiye AB ile bir güven-
lik anlaşmasına varmıştır. 2023 Türkiye’nin havacılık 
planları, daha çok geniş uçaklar ve yolcu sayısını 350 
milyona çıkarmaktır. Havacılık sektöründe uçak parçalarını 
yapmayı planlayan Türkiye, 70 kişilik uçak projesi üzerinde 
de çalışmaktadır.” diye devam etti.

EN YÜKSEK KATILIMLI KONFERANS
ICAN 2015’in Türkiye’de ikinci, dünyada ise 8’inci kez 
gerçekleştiğini belirten Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal 
Ekşi, 94 ülkeden 800 delegasyonun katılımıyla bugüne 
kadarki en yüksek katılımlı konferansın yapıldığını söyle-
di. Bu katılımın Türkiye’nin havacılık sektöründeki önemi 
ve Türkiye’nin imajını gösterdiğini de belirten Bilal Ekşi, 
Türkiye’nin ICAO’nun en büyük katkı veren ülkelerinden biri 
olarak çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yaptığını da söyledi.
Türkiye’nin havacılık sektöründe önemli gelişmeler 
yaşadığını ve önemli bir merkez olduğunu kaydeden 
Ekşi, “Türkiye sertifikalı eğitim uçakları ve 
koltuklarının üretimini üretim gücüne 
ilave etmiştir. Ayrıca bölgesel oper-
asyonlarda kullanmak üzere 70 
koltuklu bir uçağın yapımı 
sürmektedir.” dedi. 

TÜRKİYE, ICAN’15 
KAPSAMINDA 36 ÜLKE 
İLE İKİLİ HAVACILIK 
ANLAŞMASI 
İMZALADI
Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün 
(SHGM) ev sahipliğinde 
19-23 Ekim 2015 tari-
hlerinde Antalya’da 
düzenlenen ICAN’15 etkinliği 
kapsamında; Türkiye, toplam 
36 ülke ile ikili havacılık ulaştırma 
anlaşması imzaladı. 
Dünya Sivil Havacılık Örgütü’nün 
(ICAO) bu yıl sekizincisi düzenlenen Havacılık 
Müzakereleri Etkinliği, 95 ülkenin katılımında bugüne kadar 
gerçekleştirilmiş en yüksek katılımlı ICAN etkinliği oldu.  
Türkiye, bu etkinlik kapsamında toplam 52 ülke ile ikili 
görüşme gerçekleştirirken, bunların 36’sı ile ikili havacılık 
anlaşması imzaladı. 
Mevcut anlaşmaların frekans artışı ve yeni sefer noktalarını 
ilave edecek şekilde revize edildiği bu anlaşmalar sonu-

1 MİLYAR 140 MİLYON TURİZM YOLCUSU
Son 50 yılda turizmin dünyanın en hızlı büyüyen 
endüstrilerinden biri olduğunu belirten Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Yıldırım Ak, bir dönemler 25 milyon kişinin 
seyahat ettiği dünyada, 2015 sonunda seyahat eden kişi 
sayısının 1 milyar 140 milyona ulaştığını kaydetti. Dünya 
Turizm Örgütü verilerine göre dünya toplam ihracatının 
yüzde 6’sını, hizmet sektörü ihracatının yüzde 30’unu 
turizm sektörünün oluşturduğunu dile get-
iren Yıldırım Ak, “Bugün dünyadaki isti-
hdamda her 11 kişiden biri turizm 
sektörüyle ilişkilendirilebiliyor. 
2014’te ülkelerin gayri safi yur-
tiçi hasılasının yüzde 3’ünü 
oluştururken, 2015 sonun-
da yüzde 3.7’ye çıkması 
bekleniyor. Ülkemizde 
2014’de bu oran yüzde 
4.2’ye ulaştı” dedi.

HAVA-TURİZM 
GELİŞMESİNDE EN BAŞARILI 
ÜLKELERDENİZ
Dünyada turizm hareketliliğinin 
hızlı bir gelişme ve çeşitlilik 
yaşadığını aktaran Yıldırım Ak, şöyle 
konuştu: “Dünyada örnek alınan turizm 
ülkelerinden biriyiz. 1980’de ülkemize gelen 
turist sayısı 1 milyon 200 binken 2014’te 40 milyona 
ulaşmıştır. 80’de 400 milyon dolar olan gelirimiz 2014’te 
34.3 milyar dolardır. Gelir bakımından dünyada 12’nci 
sıralara kadar yükselmiştir. Deniz- kum- güneş turizmini 
kültür ve inanç turizmiyle geliştirmeyi hedefliyoruz. Sağlık, 
kış vb birçok turizm çeşitliliği potansiyeline sahibiz. Hava 
ulaşımı- turizm gelişmesi ilişkisinde dünyanın en başarılı 

cunda ülkemiz, yaptığı 36 anlaşma ile 300’ün üzerinde 
haftalık ilave sefer artışı ve 25’i aşkın yeni sefer noktası 

hakkı elde etmiştir. İlave kazanılan sefer hakları ile 
ülkemiz ekonomisine yaklaşık 600 milyon 

dolarlık bir katkı sağlanmış olacaktır.
Konferansa katılan diğer ICAO 

üyesi ülkeler arasında 600’e 
yakın ikili havacılık müzakere-

si yapılmış ve güncellenerek 
yeniden imza altına alınan 

anlaşmalar neticesinde; 
ülkelerin yurtdışı uçuş 
ağlarının genişlemesine 
ve yeni hatlarda seferler 
düzenlenmesine imkân 
sağlanmıştır. 
ICAO üyesi toplam 

95 ülke sivil havacılık 
otoritesinin yanısıra  8 

uluslararası organizsayon 
ve 60 şirketin katıldığı etkin-

likte, yerli ve yabancı şirketler 
arasında muhtelif sektörel 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu seneki etkinliğe özgü olarak tur-

izm kuruluşlarının da katılım sağladığı kon-
ferans kapsamında, Türkiye’nin uluslararası arenada 

tanıtımına önemli bir katkı sağlanmış ve ülkemiz havacılığı 
için büyük önem taşıyan 2016 ICAO Konsey üyeliğine 
adaylığı çerçevesinde Türk sivil havacılığının mevcut 
potansiyeli ve pazar imkânları üye ülkelere tanıtılmıştır. 
ICAO’nun bir sonraki Havacılık Müzakereleri toplantısının 
2016 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde yapılmasına karar 
verilmiştir. 

ülkelerinden biriyiz. 2003 yılına göre ülkemizi havayoluyla 
ziyaret eden turist sayısı yüzde 125 oranında, havayolu 
taşımacılığında yolcu sayısı 5 kat artmıştır ve Türk Hava 
Yolları dünyada en fazla noktaya uçan hale gelmiştir. En 
fazla tercih edilen havayolu haline gelmiştir.”

HAVA TRAFİĞİ 5 KAT BÜYÜDÜ
Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı zaten havacılık 

için önemli merkez olduğuna işaret eden 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Müsteşarı Özkan Poyraz, 
Asya, Avrupa ve Afrika’nın 

birleştiği noktada olan Türkiye’de 
İstanbul’dan örnekler verdi. 

İstanbul’un 41 ülkeye 3 saat, 
66 ülkeye 5 saat mesafede 
olduğuna dikkat çeken 
Poyraz, Türkiye’nin bir açık 
hava müzesi gibi olduğunu 
kaydetti. 

Havacılığın Türkiye’nin 
en önemli sektörlerin-

den, hatta lokomotif sek-
tör denilebileceğini anlatan 

Özkan Poyraz, şöyle devam etti: 
“Havacılığa 13 yıldır büyük önem 

verilmektedir. Hiç değilse herkes 
bir defa uçağa binecek demiştik ve bunu 

da gerçekleştirdik. İç hatlar ve uluslararası hatlarda 
THY’yi özelleştirerek çalışmaya başladık. Özelleştirme 
politikalarının sonucu hava ve kargo trafiği 2003’e göre 
5 kat daha büyüdü. Bu alanda Türkiye uluslararası alan-
da 10’uncu pozisyonda… 2003’te 37 milyon olan yolcu 
sayısı 165 milyona çıktı. Uluslararası uçuş destinasyonları 
60 noktadan 242 noktaya, uçak sayımız 162’den 482’ye 
çıktı, aktif havalimanı sayısı 26’dan 55’e yükseldi. Bütün 
bu gelişmeler yaşanırken 2003’te 81 olan anlaşmalı ülke 
sayımız 164’e çıktı ve umuyorum ki bu rakamlar artmaya 
devam edecek. ICAO toplantısı sırasında bu rakam daha 
yükselecek.”

180 BİN ÇALIŞAN 20 MİLYAR DOLAR CİRO
Rekabetin uçak fiyatlarının düşmesine neden olduğunu 
kaydeden Poyraz, 180 bin çalışan, 20 milyar ABD doları ciro-
suyla Türkiye sivil havacılık sektörünün en önemli ve strate-
jik sektörlerden biri olduğuna değindi. Havacılık sektöründe 
şu an 13 milyar dolarlık özel sektör yatırımlarının devam 
ettiğini söyleyen Poyraz, “Havacılık sektörünü güvenli, 
verimli ve sağlıklı şekilde büyütmek istiyoruz. Mümkün 
olduğunca da kapasiteyi genişletmeyi amaçlıyoruz. Bugün 
İstanbul’da havacılık sektörüne daha iyi hizmet vermek için 
6 tane pisti olan, yıllık kapasitesi 150 milyon yolcuya sahip, 
tahmini maliyeti 10 milyar dolar olan bu proje 2017 sonunda 
devreye girecek.” dedi.

/HAVACILIK/HAVACILIK

“TÜRKİYE’DE HAVACILIK 
SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER 

YAŞANMAKTADIR.”

“HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ GÜVENLİ, 
VERİMLİ VE SAĞLIKLI ŞEKİLDE BÜYÜTMEK 

İSTİYORUZ.”

Sivil Havacılık 
Genel Müdürü 

Bilal Ekşi

Ulaştırma 
Denizcilik Ve 
Haberleşme 

Bakanlığı 
Müsteşarı 

Özkan Poyraz
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TASARIMLARI, İNOVATİF ÖZELLİKLERİ VE HAYATI KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK VİZYONLARI 
İLE ÖNE ÇIKAN ÜRÜN VE HİZMETLERE HER GEÇEN GÜN YENİSİ EKLENİYOR.

YARININ DÜNYASI

[ SELİN AKGÜN ]

DAHA UZUN KOŞMAK İSTEYENLER İÇİN AKILLI SENSÖR
Giyilebilir teknolojiler kategorisine, duruş düzeltme sensörü Lumo Lift ile adım atan Lumo Body Tech, mevcut teknolojisini yeniden yorumlayarak 
özellikle koşucuları hedefleyen Lumo Run’ı tanıttı. Lumo Run için geliştirilen özel duruş düzeltme sensörü, bir şort/tayt üzerinde kullanılıyor. Giysinin 
bel kısmına yerleştirilen sensör, koşarken doğru pozisyonu korumanızı ve sağlıklı bir koşu yapmanızı sağlıyor. Bunun için sesli bildirimlerle sizi uyarı-
yor. Doğru bir duruşun koşucunun aldığı mesafeyi ve hızı artırabileceğini söyleyen Limo, sakatlıkların da azaltılmasını hedefliyor. Koşu detaylarını da 
analiz ederek mobil uygulama üzerinden görmenizi sağlıyor. Bu özelliğiyle de Limo Lift’ten ayrılıyor. Lumo’nun CEO’su Monisha Perkash da bel üze-
rinden ölçüm yapmanın daha doğru ve kararlı sonuçlar verdiğini söylüyor. Koşucuların ne sıklıkta sakatlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bilmesek 
de duruş bozukluklarının düzeltilmesi son derece önemli. Şu anda ön siparişte olan şort için 99 dolar, tayt için 119 dolar fiyat etiketi biçilmiş. Ürün 
pazara çıktığında ise fiyatlar sırasıyla 149 dolar ve 169 dolar olarak güncellenecek. Limo Run giysileri 21 Mart 2016’da sevk edilmeye başlanacak.

ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR
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Gün geçtikçe cihazların daha 
da akıllandığı günümüz dünyasında, 
hayatımızı kolaylaştıracak pek çok 

yeni ve inovatif projeye imza atılıyor. Eğer 
ofisiniz evinize yakınsa elektrikli kaykay ile 

gidip gelebilme şansına sahip olacaksınız. Çok 
yakında Japonya sokaklarını turlayacak olan 

sürücüsüz taksiler, hedef kitlesine bambaşka 
bir deneyim sunacak. Sürekli şemsiyenizi 

kaybedip duruyorsanız, artık kaybolmayan 
bir şemsiye tasarımına imza atıldığını 
hatırlatmamızda da fayda var… Bu tip 

örneklerin sayısı inanılmaz bir 
hızla artacağa benziyor…
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DÜNYANIN İLK DRONE LİMANI RUANDA’DA İNŞA EDİLECEK 
Britanya’nın önde gelen mimari ofislerinden Foster+Partners, dünyanın drone’lara özel ilk havalimanı ya da kısaca droneport‘unu Ruanda’da inşa 
etmeyi planlıyor. Drone limanı için neden dünyanın en yoksul 22’nci ülkesi olan Ruanda’nın seçildiği sorusunun cevabı ise: İhtiyaç… Yol olmaması ve 
ulaşım ağının yetersizliği nedeniyle Afrika’nın kırsallarına ilaç ve kan gibi acil ihtiyaçların karadan ulaştırılması oldukça zor. Bu soruna maliyet etkin 
bir çözüm getiren kargo drone’ları dağları, gölleri aşarak, fiziksel bir altyapıya ihtiyaç duymadan bölge köylerine ulaşabiliyor. Drone limanı proje tek-
lifine göre, kargo drone’ları servisi iki paralel ağda dağıtım yapacak. Bunlar medikal ve diğer acil ihtiyaçları taşıyan 3 metre kanat genişliğine sahip, 
10 kg kapasiteli drone’lara ait Redline ve yedek parça, elektronik, e-ticaret ve daha yüklü diğer ürünleri taşıyan 6 metre kanat genişliğinde ve 100 kg 
kapasiteli drone’lara ait Blueline olmak üzere birbirini tamamlar şekilde tasarlanmış. Foster+Partners ile birlikte Afrotech, École polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL); The Norman Foster Foundation’ın üstlendiği proje ilk aşamada sağlık ihtiyaçlarına odaklanacak. Blueline’ın kullanımı 
için ön görülen tarih 2025. Dünyanın ilk drone limanının ise drone’ların yalnızca iniş kalkış yaptığı ve üretildiği bir yer olması planlanmıyor. Drone 
limanı, Afrika’nın nüfus yoğunluğu en fazla ülkesi olan Ruanda’da halkın farklı ihtiyaçlarına da cevap veren bir yer olacak. Sağlık kliniği, dijital ürün 
mağazası, posta- dağıtım servisi ve e-ticaret ürünleri mağazası, drone limanında hizmet vermesi planlanan alanlar arasında… 2016 yılında başla-
yacak olan pilot proje kapsamında ilk üç binanın 2020 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
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AKILLI AYAKKABILARIN SON HALKASI
Xiaomi, Çin spor markası Li Ning ile ortaklık yaparak akıllı spor ayakkabısı Li-Ning Smart Shoes’u geliştirdi. Birçok noktasına yerleştirilmiş hareket 
sensörleri aracılığı sayesinde kullanıcısının attığı adım sayısı, yaktığı kalori miktarı, yürüdüğü ve koştuğu mesafe uzunluğu gibi birçok aktivite verisini 
kaydeden Li-Ning Smart Shoes, topladığı bu verileri yapısındaki bir çip ile Bluetooth teknolojisi üzerinden akıllı telefondaki uygulamasına gönderiyor. 
Suya, tere ve basınca dayanıklı olarak geliştirilen ayakkabılarda kullanılan askeri sınıf hareket sensörleri, aktivite verilerinizin doğru analiz edilmesini 
sağlıyor. Açık ve koyu turuncu, mavi, yeşil ve gri renk seçenekleri ile kullanıcılarının beğenisine sunulan Li-Ning Smart Shoes, sporculara yönelik özel 
tasarımı ile 64 dolara, daha basit ve günlük kullanıma uygun tasarımı ile ise 32 dolara satışa sunuldu.

GOOGLE-D WAVE İŞ BİRLİĞİ 
Dünyanın en çok veri toplayan girişimlerinden 
biri olan Google, dünyanın en güçlü bilgisayar-
larına sahip olmak için yeni bir adım daha attı. 
D-Wave ile yapılan yeni anlaşma, önümüzdeki 7 
yıl için Google’ın elindeki kozu güçlendiriyor. 
Kuantum bilgisayarı geliştirme yarışındaki 
Google’ın D-Wave ile yaptığı anlaşmanın detay-
ları açıklanmış değil. Ancak ortak çalışmalar 
neticesinde kuantum bit sayısının iki katına çıka-
rılabilmesi (512’den 1000’in üzerine) ve mevcut 
işlem gücünün 2 katına ulaşılması hedefleniyor 
ki bu da yeni bir kilometre taşı olarak yorumlanı-
yor. Google ve NASA 2013’te ortak bir çalışma 
yürütmeye başlamıştı ve NASA, Ames Research 
araştırma merkezinde de çalışmalarını yürütü-
yor. Söz konusu 7 yıllık anlaşma ise D-Wave’in 
imzaladığı en büyük anlaşma olma özelliğini 
taşıyor. Sıradan işlemcilerde her bit 0 veya 1 
değerinden birini alırken, kuantum bilgisayarla-
rında hem 0 hem de 1 değerini alabilen kuan-
tum bit (kübit) sistemi söz konusu…



ARTIK ŞEMSİYENİZİ 
KAYBETMEYECEKSİNİZ
Çanta, cüzdan ve şemsiye üretiminde dünyaca 
ünlü marka Davek, akıllı teknoloji dünyasına 
akıllı şemsiye Davek’i tanıttı. New York merkezli 
firmanın ürünü geliştirmekteki öncelikli amacı 
ise unutkan kullanıcılara kendisini kaybettirme-
yen bir şemsiye sunmak... Davek bu işlemi, 
sapına yerleştirilmiş küçük bir Bluetooth cihazı 
ile yapıyor. Kullanıcı önce iOS ve android uyumlu 
Davek uygulamasını akıllı telefonuna yüklüyor. 
Sonrasında ise akıllı şemsiyeyi yaklaşık 60 sani-
ye boyunca telefonunun yakınında tutuyor. Böy-
lece şemsiyeyi telefona bağlıyor. Kullanıcı 
şemsiyeden 9-10 metre kadar uzaklaştığında 
uygulama sesli bir bildirim ile kullanıcıyı uyarı-
yor. Davek, uygulaması üzerinden aynı zaman-
da hava durumunu takip etme olanağı sunarak 
kullanıcının o gün şemsiyesini yanına alıp alma-
ma konusunda yardımcı oluyor.
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BULUT TABANLI SOSYAL CEP BİLGİSAYARI
Mobil öncelikli düşünme biçimi, kişisel bilgisayarları da ele geçiriyor. 
Profesyonel hayatımızı uzunca bir süredir domine eden cihazların 
cepte taşınabilir olması gerektiği fikriyle yola çıkan en yeni girişim Solu, 
macerasına Kickstarter üzerinden başladı. Finlandiya merkezli giri-
şim, bulut bağlantılı, şık cep bilgisayarı için aradığı 200 bin avroluk 
desteği kısa sürede aşacak gibi görünüyor. Solu, Paperspace gibi bil-
gisayarı bir servis olarak sunan bir girişim. Paperspace’ten farklı yan-
ları ise bilgisayarınızı daima yanınızda taşımanızı sağlayan donanımı 
ve SoluOS adı verilen işletim sistemi... 2.3GHz işlemci, batarya ve Wi-Fi 
özelliklerine sahip cihaz, 4K çözünürlüğe kadar bir monitöre bağlana-
rak dokunma özellikli bir kontrolöre dönüşüyor. Bir ‘sosyal bilgisayar’ 
olarak tanımlanan Solu’nun işletim sistemi, ekip çalışması ve payla-
şım odaklı olarak geliştirilmiş. Ortak çalışmaya izin veren dosyalar, 
başkaları tarafından yapılan değişikliklerle ilgili size otomatik bildirim-
ler gönderebiliyor. İnsan beyninden esinlenilerek hazırlandığı belirti-
len arayüz, ortak projelere ait ‘dosyaları’ nöronlar gibi birbirine 
bağlantılı şekilde gösteriyor. Yani SoluOS bilgisayarların dosya türü ya 
da yerine göre sınıflandırıldığı içerik düzenini kullanmıyor. Henüz pro-
totip aşamasında olan Solu’nun Mayıs 2016’da dağıtımına başlanma-
sı planlanıyor. Cihazın Kickstarter fiyatı 349 avrodan başlıyor.

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLER JAPONYA’DA YOLA ÇIKACAK 
Japonya, robotik teknolojiler konusunda her zaman önde olan ülke. Sürücüsüz otomobiller de, ABD kadar olmasa da, Japonya’nın yakın ilgi alanın-
da. Robot Taxi adlı girişim, Japonya’da sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşmasını ve halk tarafından benimsenmesini önce taksi hizmeti vererek sun-
mayı amaçlıyor. Robot Taxi, DeNA ve ZMP adlı şirketlerin ortaklığıyla kurulmuş. Şirket 2020 yılı için çektiği bir videoda, Robot Taxi‘lerin kullanımının 
yaygınlaştığını öngörüyor ve girişimin de hedefi aslında 2020 yılında artık sürücüsüz taksiler için dahi lisansların verilebilmesi yönünde... Robot 
Taxi’nin ismi şu an kesinleşmeyen sürücüsüz taksi hizmetinin testlerine ise 2016 yılının hemen başında başlanıyor. Tokyo’nun güneyinde bulunan 
Kanagawa ilinde başlayan testlerde insanlar sürücüsüz taksiler aracılığıyla belli yerel alışveriş merkezlerinden evlerine bırakılarak test edilecek. 
Taksi yaklaşık 3 kilometrelik bir çevrede testlerini sürdürecek ve şehrin ünlü caddelerinde cirit atacak.

kasım 2015 /55



56 / www.baglantinoktasi.com.tr

/İNOVASYON /İNOVASYON

BEDDIT İLE UYKU TAKİBİ 
Beddit, klasik yatağınızı uykunuzu ölçe-
bilen ve akıllı bir yatak haline getirebi-
len farklı bir aparata sahip. Bu cihazı 
yatağınıza yerleştirdiğiniz anda cihaz 
sizin uyku kalitenizi ölçmek için uyku-
nuzu takip etmeye hazır hale geliyor. 
Bununla birlikte kalp ritminizi dahi ölçe-
bilmeniz Beddit ile mümkün oluyor. 
Beddit, AppStore’da yerini alan uygu-
laması aracılığıyla çalışıyor. Girişimin 
bir Apple Watch uygulaması da mev-
cut. Böylece Beddit, gece yataktan 
kalktığınız anlarda bile sizi Watch 
üstünden takip edebil iyor. Beddit 
bununla birlikte Beddit SleepScore 
adını verdiği bir skor ile adından da 
anlaşılabileceği üzere her sabah uyku-
nuza bir puanlama yapıyor. Bir Indie-
gogo projesi olarak kitle fonlamadan 
yararlanan Beddit, 80 bin dolarlık 
hedefinin çok daha üstüne çıkarak 500 
bin dolardan fazla yatırım toplamayı 
başarmış. Kitle fonlama döneminde 
99 dolarlık fiyatıyla satılan Beddit’in raf-
lardaki fiyatının ise 149 dolar olması 
bekleniyor.
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BÜKÜLEBİLİR ESNEK PİL 
Akıllı cihazlar giderek hızlanıyor ama pil ömrü halen akıllı cihazlar 
için en sorunlu kriterlerden biri… InterBattery 2015 Fuarı’nda iki 
esnek pil modelini (Band ve Stripe) tanıtan Samsung ise bu alanda 
pazara yeni bir yön vermek istiyor. Samsung’un Li-on pil ve yenilebilir 
enerji ürünleri geliştiren Samsung SDI birimi tarafından tanıtılan Stri-
pe, 0.3mm inceliğinde. Farklı elementlerden oluşuyor ve kullanılan 
teknoloji daha iyi bir enerji yoğunluğu sağlıyor. Stripe’ın 50 bin kez 
eğip-bükmeye dayanıklı olduğunu belirtiliyor. Güney Kore’nin baş-
kenti Seul’de gerçekleştirilen fuarda tanıtılan ikinci esnek pil Band ise 
daha ziyade akıllı saatler için tasarlanmış. Akıllı saatlerin kayışına 
yerleştirildiğinde pil ömrünü yüzde 50 oranında uzatabiliyor. Bu 
ürünler esnek olmaları açısından oldukça önemli ama enerji verimli-
liği/yoğunluğu açısından Samsung’un önümüzdeki dönemde aynı 
büyüklükte ama daha uzun ömürlü piller geliştirebileceğini de gös-
teriyor. Prototip aşamasındaki Band ve Stripe ürünlerinin ne zaman 
pazara sunulacağı ise henüz belli değil.

XIAOMI’DEN ELEKTRİKLİ KAYKAY 
Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun, şirketin 
Pekin’de düzenlediği etkinliğine Segway’e benzeyen elektrikli kaykay 
ile geldi. Xiaomi’nin gün yüzüne çıkardığı elektrikli kaykayı aslında şir-
ketin daha önce yatırım yaptığı Ninebot şirketi tarafından üretilmiş. 
Ninebot ise Nisan 2015’te Segway’in patentlerinin tamamını satın ala-
rak adını duyurmuştu. Ninebot Mini ismindeki elektrikli kaykay, tasarım 
olarak Segway’e çok benziyor ancak boyut olarak ondan daha ufak ve 
teknik olarak da daha fazla geliştirilmiş. Ürünün fiyatı da yaklaşık ola-
rak 315 dolar. Bu da onu Xiaomi’nin ürettiği akıllı telefonların bazılarıyla 
aynı fiyata getiriyor. Ninebot Mini, 12.9 kg ağırlığında ve saatte 16 km 
hıza ulaşabiliyor. Elektrikli olarak çalışan ürün, şirketin aktardığı bilgile-
re göre tek bir şarjla 22 km gidebiliyor. Xiaomi’nin akıllı telefonlarında 
bulunacak olan uygulama ile de kullanıcılar elektrikli kaykaylarının ne 
kadar şarjı kaldığını ve hız göstergesini kullanabilecek. Ürün ilk etapta 
3 Kasım’da Çin’de satışa çıkacak. 
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Birçok farklı materyalden üretilebilen, temiz, 
depolanması kolay ve elektrikten daha yüksek enerji 
yoğunluğuna sahip olmasıyla hidrojen geleceğin 

enerji kaynağı olarak gösteriliyor. Bu özellikleri göz önüne 
alan Toyota, hidrojenli araçların gelecekte geniş kitlelerce 
kullanılacağına inanıyor. Çevreye zarar vermeyen yakıt 
hücreli araçların güç kaynağı olarak etkin rol almasını 
planlayan Toyota, hedefini ise yakıt hücreli araçların çevreci 
otomobillerden enerji üreten otomobillere dönüşmesi 

Toyota’nın hafif spor otomobil konseptini simgeleyen 
S-FR, sürücüsüyle duygusal bir iletişim kuran kompakt 
boyutlara ve son derece hafif ağırlığa sahip bir 

otomobil. Hafif spor otomobilin avantajlarından yararlanan 
konsept, otomobil ve sürücü arasında gerçek bir iletişimin 

Toyota’nın bir diğer yeni konsept modeli ise makinelerin 
doğuştan güzelliğe sahip olduğu fikrini ön plana 
çıkaran ve farklı tasarım hatlarıyla dikkat çeken Toyota 

KIKAI oldu. Makinelerin, normalde gizlenen araç gövdesi, 
KIKAI’nin tasarımında ön plana çıkartılarak dikkat çekici 
dış görünümün bir parçası olmuş. KIKAI’nin dış tasarım 

olarak belirledi. Tokyo’da ilk kez sahneye çıkan FCV Plus, 
hidrojenli araçların geleceğini göstermesi açısından 
büyük bir önem taşıyor. FCV Plus, kendi hidrojen tankının 
yanında, dışarıda bulunan bir hidrojen kaynağından 
da direkt olarak elektrik üretebiliyor. Bu sayede araç; 
evde veya dışarıda kullanılmak üzere stabil bir elektrik 
kaynağına dönüşebiliyor. Otomobil, ulaşım aracı olarak 
kullanılmadığında ise güç üretimi kapasitesi yerel enerji 
altyapısının bir parçası olarak paylaşılabiliyor.

kurulmasını da sağlıyor. S-FR önden motorlu, arkadan itiş 
özelliği ile; sportif, akıcı ve keyifli bir şürüş sunuyor. Toyota 
S-FR, otomobil kullanmayı ve özelleştirmeyi seven sürüş 
tutkunlarının hoşuna gideceği tarzda bir otomobil fikrini 
somutlaştırarak dikkatleri üzerine çekiyor.

özelliklerinin yanında kabini de oldukça farklı detaylara 
sahip. Otomobille daha iyi bir ilişki kurmak için sürücünün 
kabinin merkezinde konumlandığı üç kişilik kabinde, yolcular 
ise sürücünün arkasında, sağında ve solunda oturuyorlar. 
Sürücünün ayaklarının altında yer alan küçük cam ise 
otomobilin eşsiz detaylarından biri. 

Toyota, Tokyo Motor Show’da geleceğin otomobil vizyonunu FCV Plus, S-FR ve 
KIKAI olmak üzere üç yeni çok farklı konsept ile gözler önüne serdi. Toyota, 
yenilikleriyle göz doldururken, sürücü ve otomobil arasındaki duygusal bağı 

geliştirmeyi amaçlayan modelleriyle de ilgi odağı oldu.

TOYOTA
TOKYO MOTOR SHOW’DA

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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ÜÇ YENİ KONSEPTİNİ SERGİLEDİ

GELECEĞİN YAKIT HÜCRELİ OTOMOBİL KONSEPTİ: FCV PLUS

TOYOTA’NIN EĞLENCELİ SPOR OTOMOBİL FORMÜLÜ: S-FR

SÜRÜCÜSÜYLE BÜTÜNLEŞEN BİR OTOMOBİL: KIKAI
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PEUGEOT’DAN 3 BÜYÜK LANSMAN

LEXUS’UN GELECEĞİ: LF-FC KONSEPTİ 

MITSUBISHI eX CONCEPT FARKI

Peugeot Tokyo’da 3 büyük lansman gerçekleştirdi: Yeni 208, 
308 GTi by Peugeot Sport ve 508 GT BlueHDi… Sınıfında yılın 
motoru seçilen ve EAT6 tam otomatik vites kutusu ile eşleşen 

yeni benzinli 1.2L Turbo PureTech motoru sayesinde, Yeni Peugeot 
208 markanın yeni hedeflerinin bu pazardaki en büyük temsilcisi 
olacak. Bu model Japon müşterilerin tutumluluk, performans ve 
sürüş keyfi beklentilerini karşılayan bir güç aktarımı sunuluyor. Bu 
yeni motor seçenekleri ve Park Assist ve Active City Brake gibi 
sürüş yardım sistemleri sayesinde, Yeni Peugeot 208 Japonya’da 
yaklaşık 7 bin adet satılan ilk nesil 208’den daha başarılı olmayı 

hedefliyor. Yepyeni Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport, Asya 
kıtasında ilk kez Tokyo’da vitrine çıkıyor. Peugeot’nun Japonya’da 
otomobil sporları alanındaki olumlu imajından yararlanan bu model 
böylece satış karmasında sportif versiyonların önemli bir orana 
sahip olmasına olanak veriyor. Peugeot 508 GT 2.0L BlueHDi 
versiyon tanıtımı Peugeot için Japonya’da kayıtlara geçecek tarihi 
bir an oldu. Markanın Japonya’da 40 yıllık mevcudiyetinde satışa 
sunulan ilk dizel modeli olacak. Yeni BlueHDi motor seçenekleri, 
Japon makamlarının dizel modellerini diğer çevre koruyucu 
teknolojiler ile aynı düzeyde destekleme kararından yararlanacak.

Lexus, 2015 Tokyo Motor Show’da markanın gelecekteki 
amiral gemisi sedan modeli LF-FC’yi sergiledi. LF-FC, Lexus’un 
‘L-finesse’ tasarım felsefesini yeni bir tarzla yorumluyor. Her 

açıdan agresif bir görünüme sahip olan bu sedan otomobil, aynı 
zamanda dört kapılı bir coupe’nin çizgilerini taşıyor. Sportif hatları zarif 
detaylarla buluşturan LF-FC, tasarımıyla sadece otoyollar için değil 
aynı zamanda virajlı yollarda da keyif verecek bir otomobil olduğunun 
ipuçlarını veriyor. Lexus’un bilindik ızgarası, yeni bir ağ şekilli tasarımla 
ön plana çıkıyor ve L şeklindeki gündüz farları, otomobilin çekiciliğini 
artırıyor. Aynı akıcı çizgiler LF-FC’nin profilinde ve arka kısmında 
devam ediyor. 21 inç boyutlarındaki sportif jantlar ise dinamik 
görünüşünü daha da artırıyor. LF-FC’nin yeni teknolojilerinden birisi 
olarak gelişmiş insan-makine arayüzü dikkat çekecek. Bu sistem 

panele veya herhangi bir kontrol düğmesine basma ihtiyacı duymadan 
basit el hareketleriyle yönetilebiliyor. Orta konsolda yer alan küçük 
holografik bir görüntü, el hareketleriyle ses sistemini ve sıcaklık 
kontrollerinin yönetilmesini sağlıyor. Lexus LF-FC’nin kalbinde ise 
yüksek güce sahip yakıt hücreli sistem yer alıyor ve gücünü arka 
tekerleklere gönderiyor. Aynı zamanda ön tekerleklerin içerisinde 
yer alan motorlarla ön tarafa da güç aktarılıyor. Böylece LF-FC dört 
tekerlekten çekişe sahip oluyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde ön ve 
arka tekerlekler arasında kusursuz bir tork dağılımı elde ediliyor. Sonuç 
olarak bu sportif ve lüks sedanın sıra dışı bir yol tutuşa ve üstün bir 
dengeye sahip olması sağlanıyor. Yakıt hücresi ünitesinin arkaya ve 
güç kontrol ünitesinin ön tarafa yerleştirilmesiyle sportif bir sedan için 
en uygun ağırlık dağılımı elde ediliyor.

Mitsubishi Motors, yeni nesil EV sistemine sahip yüzde 100 
elektrikli crossover konsept aracı Mitsubishi eX’i 28 Ekim-8 
Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 44. Tokyo Otomobil 

Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Mitsubishi Motors’un yeni 
nesil elektrikli aracı konsept eX, dinamik ön yüz tasarımına sahip 

dikkat çekici dış görünümünün yanı sıra üstün sürüş performansı 
vaat ediyor.  Mitsubishi eX Konsepti, hızlı bir şekilde büyüyen 
kompakt SUV pazarı hedeflenerek tasarlandı. Mitsubishi Motors, 
ileri düzey elektrikli araç teknolojilerini, üstün dört çeker sistemini ve 
ileri güvenlik özelliklerini bu konsept araçta bir araya getiriyor.  

kasım 2015 /61

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

Türkiye’nin teknoloji ve bilim merkezi Hacettepe Teknokent’te 
yüzde yüz Türk elektrikli otomobilin prototipleri üretildi. ‘TEO’ 
adı verilen elektrikli otomobilin test sürüşlerine başlandı. 

TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünü üstlendiği Uluslararası Liderlik 
Akademisi’nin Ankara ayağındaki bilim ve teknoloji etkinliğinin 
açılışında konuşan Hacettepe Teknokent Genel Müdürü 
Abdurrahman Güngör, “Projeyi kendi öz sermayemizle yapıyoruz. 
Mühendis arkadaşlar yoğun bir tempo ile çalıştılar, güzel bir ürün 
ortaya koydular.” dedi. ‘Teknosfer’ adını verdikleri Teknokent’te 
çok iyi bir teknoloji atmosferi oluşturduklarını aktaran Güngör, şu 
bilgileri verdi: “Teknokent’te, savunma sanayi, enerji, biyomedikal 
ve medikal alanında çalışan firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Yeni 
kurulmuş şirketlerden yıllık 100 milyon dolar satış yapana kadar 
çeşitli büyüklükte 220 şirket var. Şirketlerin yüzde 60’nı yazılım ve 
teknoloji firmaları oluşturuyor. Özellikle Türkiye’nin ihracatının kilo-
fiyat dengesinde önemli değerler ortaya koyuyoruz.” 

YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL TEO’NUN 
TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI



/SEKTÖRDEN
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Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Avrupa Parlamentosu’nda 
gerçekleştirilen “Dijital Çağda Genişbant İnternet Yatırımları” isimli kapalı 

oturuma konuşmacı olarak katıldı. 

“DİJİTAL TOPLUMUN VE EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ, 
GENİŞBANT İNTERNET”

Türk Telekom Grubu Ceo’su Rami Aslan

KPN, DEUTSCHE TELEKOM, 
ORANGE, PROXİMUS, PT, 
TELECOM ITALİA, 
TELİASONERA, TELENOR, 
TELEFONİCA, TELEKOM 
AUSTRİA İLE TÜRK TELEKOM 
GRUP CEO’SUNUN 
İMZALARIYLA ORTAK BİLDİRİ 
YAYINLANDI. 

Avrupa Parlamentosu üyesi 
Parlamenter Michal Boni ev 
sahipliğinde Brüksel’de gerçek-

leştirilen “Dijital Çağda Genişbant 
Yatırımları” isimli kapalı oturuma 
Türkiye’den tek isim olarak katılan 
Türk Telekom Grup CEO’su Rami 
Aslan, Avrupalı parlamenterler, 
Avrupa Komisyonu temsilcileri ve 
telekomünikasyon sektörünün önde 
gelen yöneticilerine Türk Telekom 
Grubu’nun küresel vizyonunu ve 
genişbant internet stratejilerini 
aktardı. 
Oturumda Türkiye’de genişbant 
internetin dijital yaşamdaki önemine 
değinen Aslan, “İnternet ve inter-
net teknolojileri, dijital toplumun 
ve ekonomik gelişimin lokomotifi 
haline geliyor. Biz bu gerçeği öngö-
rerek özellikle altyapı yatırımlarına 
odaklandık. Türkiye’de hem sabit 
hem de mobil altyapıya son on yılda 
yaklaşık 20 milyar TL yatırım yap-
tık. Avrupa’nın mevcut genişbant 
penetrasyon seviyelerine gelme-
si 15-20 yıl almıştı, yatırımlarımız 
sayesinde Türkiye, 10 yılda Avrupa 
penetrasyon oranını yakalamayı 
başardı.” dedi. Türkiye’de BTK’nın, 
fiber altyapının yaygınlaşması için 
attığı önemli adımlardan bahseden 
Aslan, bu adımlar sonucunda ülkede 
eve ve binaya kadar fiber rakam-

larının pek çok Avrupa ülkesinden 
ileride olduğunu vurguladı.

REGÜLASYON POLİTİKALARI 
TÜRKİYE’NİN DİJİTAL GELECEĞİ 
İÇİN ÖNEMLİ 
Telekomünikasyon sektörünün 
ekonomik büyümedeki önemi-
ne de değinen Rami Aslan, sektö-
rün potansiyelini yakalayabilmesi 
ve ekonomiye hedeflenen katkıyı 
sağlayabilmesi için sektörde yatı-
rımların teşvikine dayalı bir regü-
lasyon çerçevesinin yaratılmasının 
önemini vurguladı. Regülasyonların 
dijital çağın ihtiyaçlarına çözüm sun-
ması gerektiğini söyleyen Aslan, 
“Türkiye’nin genişbant internet 
alanında öncü ülkeler arasında yer 
alabilmesi için kamu, özel sektör ve 
sektördeki diğer oyuncuların sek-
törün temel problemlerini, yapıcı bir 
diyalog ortamında değerlendirmesi 
faydalı olacaktır. Yatırımların sürdü-
rülebilirliği ve tüketici refahının sağ-
lanması açısından bu konu oldukça 
önem taşıyor.” dedi.  

ETNO CEO’LARINDAN 
DÜZENLEYİCİ KURUMLAR VE 
KARAR VERİCİLERE ÇAĞRI 
Türk Telekom Grubu’nun da içinde yer 
aldığı 11 ETNO Yönetim Kurulu üyesi, 
FT ETNO Zirvesi’nde gerçekleştirilen 
toplantılardan sonra ortak bir bildiri 
yayınladı. Bildiride; Avrupa teleko-
münikasyon sektörünün 2020 yılına 
kadar 86 milyar Euro değerinde yatı-
rım yapmayı hedeflediği ancak regü-
lasyon çerçevesinde reform yapıl-
mazsa Dijital Gündem ile belirlenen 
hedeflere ulaşmak için yatırım açığının 
106 milyar dolar civarında seyretme-
ye devam edeceği ifade edildi. 

Türk Telekom Grubu Ceo’su Rami Aslan

Türk Telekom Grubu, 4.5G teknolojisini ilk kez canlı olarak son kullanıcının 
deneyimine sunan ilk ve tek operatör oldu.

İLK CANLI 4.5G DENEYİMİ TÜRK TELEKOM’DAN

TÜRK TELEKOM GRUBU 
BİREYSEL PAZARLAMA GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 
DEHŞAN ERTÜRK: “MOBİL 
İNTERNET ERİŞİMİ DENEYİMİ 
FARKLI BİR BOYUTA 
TAŞINACAK.”

Türk Telekom Grubu, Kristal 
Elma Yaratıcılık Festivali’nde; 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu’ndan alınan izinler kapsamın-
da, ihalede aldığı frekans paketlerini 
kullanılarak, ilk kez açık alanda 4.5G 
teknolojisini deneyimleme standı 
oluşturdu. Standa gelen ziyaretçiler, 
ilk kez açık alanda, günümüz mobil 
internet hızına oranla 10 kat daha hızlı 
mobil internet deneyimini canlı olarak 
test edebilme imkânı buldu. 

4.5G TEKNOLOJİSİNDEN EN 
YÜKSEK HIZ VE KALİTEDE 
YARARLANILACAK
Türkiye’de 4G testlerine de ilk kez 
Türk Telekom Grubu’nun başladı-
ğını hatırlatan Türk Telekom Grubu 
Bireysel Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Dehşan Ertürk, yine bir 
ilke imza atarak 4.5G teknolojisini ilk 
kez açık alanda kendilerinin kullanı-
cılara deneyimlettiğini belirtti. Ertürk 
şunları söyledi: “4.5G sayesinde Nisan 
2016 itibariyle mobil internet erişimi 
deneyimi farklı bir boyuta taşınacak. 
Kullanıcıların aldıkları servis hızla-
rında belirgin bir artış yaşayacağı bu 
teknoloji aynı zamanda iş dünyasını 
yepyeni fırsatlarla da tanıştıracak. 
Entegre yapımızla müşterilerimizin hız 
ve kapasite ihtiyacını, hem sabit hem 
de mobilde tek noktadan karşılayan 
yegâne adres olacağız. Her zaman ve 
her yerde kullanıcıların kaliteli bir inter-

net bağlantısına sahip olacağı 4.5G 
teknolojisi ile işteki verimlilik de arta-
rak, makineler arası iletişim ve bulut 
çözümleri çok daha hızlı bir şekilde 
uygulanarak takip edilebilecek” dedi. 

MÜŞTERİ BAŞINA FREKANS 
VERİMLİLİĞİ EN YÜKSEK 
OPERATÖR
26 Ağustos’ta gerçekleştirilen 
IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin 
Yetkilendirme İhalesi’nde aldığı fre-
kans paketleriyle Türkiye’de hız, 
kapsama alanı ve kapasite açısından 
müşterilerine en iyi hizmeti sunabile-
cek pozisyona yerleşen Türk Telekom 
Grubu “Müşteri başına frekans verim-
liliği en yüksek operatör” oldu.

4.5G İLE HAYATIMIZDA NELER 
DEĞİŞECEK?
Birden fazla kişiyle cepten kesintisiz 
video konferans gerçekleştirilebile-
cek, büyük dosya transferi yapıla-
bilecek, her yerden şirket ağına hızlı 
bağlantı kurulabilecek ve yüksek 
hızda veri paylaşılabilecek. Yüksek 
çözünürlüklü film ve videolar her 
yerden kesintisiz seyredilebilecek. 
4.5G günümüz mobil internet hızı-
na oranla 10 kat hızda mobil internet 
kullanmamızı sağlayacak. Örneğin 
40 dakikalık bir HD dizi 6 saniye gibi 
kısa bir sürede indirilebilecek, sos-
yal medyada 1 saniye içerisinde 100 
fotoğraf paylaşılabilecek.  

/SEKTÖRDEN

Turkcell Kurumsal Satış Grup Başkanı Tuğrul Cora
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4.5G teknolojisinin kullanılmaya başlanacağı 1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla, bu 
teknolojiyi kullanabilmek isteyenlerin hem akıllı cihazlarının hem de SIM 

kartlarının 4.5G’yi desteklemesi gerekiyor.

Vodafone, kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT-Advanced Yetkilendirmesi 
İhalesi kapsamında 777,9 milyon avroluk bedeli peşin ödedi.  

TURKCELL’DE 4.5G’YE GEÇİŞ ÜCRETİ YOK VODAFONE, 4.5G İHALE BEDELİNİ PEŞİN ÖDEDİ

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül: 

Vodafone Türkiye Ceo’su Gökhan Öğüt

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

“YAPILAN 4.5G 
YETKİLENDİRME 
İHALESİNDE KULLANIM 
HAKKINI ELDE ETTİĞİMİZ 
FREKANSLAR SAYESİNDE 
TURKCELL, 375 MBPS 
MOBİL İNTERNET HIZINI 
SUNABİLEN TEK MOBİL 
OPERATÖR OLACAK.”

“4.5G KONUSUNDAKİ 
KARARLILIĞIMIZIN 
BİR GÖSTERGESİ OLARAK, 
İHALE BEDELİNİ PEŞİN 
ÖDEME YOLUNU SEÇTİK.”

Turkcell, akıllı telefonu 4.5G 
teknolojisini destekleyen ancak 
SIM kartları desteklemeyen 

kullanıcıların SIM kartlarını, ücret-
siz olarak 4.5G destekli SIM kartlar 
(USIM) ile değiştiriyor. Üstelik, 4.5G 
uyumlu akıllı telefonlarındaki SIM 
kartları en ileri mobil teknolojileri 
destekleyen SIM kartlar ile değişti-
ren Turkcell’lileri 1 GB mobil internet 
bekliyor. 4.5G teknolojisinin kulla-
nılmaya başlanacağı 1 Nisan 2016 
tarihi itibarıyla, bu teknolojiyi kul-
lanabilmek isteyenlerin hem akıllı 
cihazlarının hem de SIM kartlarının 
4.5G’yi desteklemesi gerekiyor.
4.5G olarak adlandırılan LTE-
Advanced teknolojisi, 1 Nisan 2016 
tarihi itibari ile Turkcell müşteri-
lerinin kullanımına sunulacak. Bir 
yandan sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın da en güçlü 4.5G altya-
pısını kurabilmek için hazırlıklarını 
tüm hızıyla sürdüren Turkcell, diğer 
yandan müşterilerinin 375 Mbps’e 
varan 4.5G hızından yaralanabilme-
leri için çalışmalarına devam ediyor. 
Akıllı telefonları bu yeni teknolojiyi 
destekleyen Turkcell’liler, SIM kart-
larını, LTE teknolojisinin gereklilik-
lerini yerine getiren 4.5G uyumlu 
USIM kartlarıyla ücretsiz değişti-
rebilecek.

Türkiye’nin Dijital Dönüşümü’ne 
liderlik etme vizyonu doğrul-
tusunda teknoloji ve altyapı 

alanındaki yatırımlarını hızlandı-
ran Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
26 Ağustos 2015 tarihinde yapılan 
ve kamuoyunda 4.5G olarak bili-
nen IMT-Advanced Yetkilendirmesi 
İhalesi kapsamında ihale bedeli-
ni peşin ödeyen tek operatör oldu. 
Vodafone, ihalede aldığı frekanslar 
için toplam 777,9 milyon Avro’luk 
(KDV dahil 918 milyon Avro) bedeli 
peşin ödedi.
Hazine Müsteşarlığı’na yapılan ilk 
ödemelerin ardından Ankara’da 
gerçekleştirilen yetkilendirme imza 
töreni sonrasında açıklamalarda 
bulunan Vodafone Türkiye CEO’su 
Gökhan Öğüt, Türkiye’nin hedef-
lerine ulaşabilmesi açısından diji-
talleşmeye odaklanmasının öne-
minin altını çizerek şöyle konuştu: 
“Sektör ve ülke olarak ülkemizde 
dijitalleşmenin uçtan uca yayılma-
sı ve ülkemizin küresel ekonomi-
de rekabetçi bir konumda olması 
için önemli bir adım attık. Vodafone 
Grubu olarak, 2006 yılından bu yana 
Türkiye’ye satın alma bedeli, 3G 
lisans bedeli ve 4.5G lisans bede-
li dâhil olmak üzere yaklaşık 16,5 
milyar TL’lik yatırım yaptık. Frekans 
ihalesi, Vodafone’un Türkiye paza-
rına yaptığı üçüncü en büyük yatı-
rım niteliğini taşıyor. Diğer yandan 
4.5G konusundaki kararlılığımızın 
bir göstergesi olarak, ihale bedelini 
peşin ödeme yolunu seçtik.”

ÖĞÜT: KÜRESEL DENEYİMİMİZİ 
TÜRKİYE’YE TAŞIYACAĞIZ
Vodafone Grubu’nun yeni nesil 
genişbant teknolojilerinde 30 yıllık 
bir deneyime sahip olduğunu belir-
ten Öğüt, “Bugün 18 ülkede 4G, 5 
kıtada ve 12 ülkede 4.5G hizmeti 

Turkcell Flagship Mağazaları, 
Kurumsal Çözüm Merkezleri, 
Turkcell İletişim Merkezleri ve 
Turkcell Yetkili Satış Noktaları’na 
başvuran 4.5G destekli akıllı tele-
fon sahibi tüm bireysel ve kurumsal 
hat sahibi Turkcell’liler, bu teknolo-
jisini destekleyen yeni SIM kartla-
rını hiç bir ücret ödemeden alabi-
lecek. Üstelik akıllı telefonu 4.5G’ye 
uyumlu ses hattı sahiplerine, USIM 
kartlarıyla beraber Turkcell’in 1 GB 
internet paketi de sunuluyor.

TURKCELL’LİLER, GELECEĞİN 
HIZINA HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEDEN 
GEÇECEKLER 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı 
Burak Sevilengül şunları söyledi: 
“Yapılan 4.5G yetkilendirme ihale-
sinde kullanım hakkını elde ettiği-
miz frekanslar sayesinde Turkcell, 1 
Nisan 2016 tarihi itibari ile kullanıl-
maya başlanacak 4.5G’de, Taşıyıcı 
Birleştirme Teknolojisi ile 375 Mbps 
mobil internet hızını sunabilen tek 
mobil operatör olacak. Bu ayrıcalığı 
hiç vakit kaybetmeden yaşamak 
isteyen müşterilerimizin SIM kart-
larını 4.5G için gerekli SIM kartlar ile 
değiştirmeleri gerekiyor. Biz zaten 
uzun zamandır sunduğumuz kam-
panyalar kapsamında Turkcell’den 
akıllı telefon alan tüm müşterileri-
mizin SIM kartlarını ücretsiz olarak 
4.5G destekli USIM’ler ile değişti-
riyoruz. Şu anda 5 milyona yakın 
müşterimizin telefonu dördüncü 
nesil iletişim teknolojileri ile uyum-
lu. Hedefimiz 1 Nisan 2016’ya kadar 
hem bu sayıyı artırmak hem de 
telefonu 4.5G destekli olan tüm 
müşterilerimizin SIM kartını en ileri 
teknolojiyi destekleyen yeni SIM 
kartlar ile değiştirebilmek.”

veriyoruz. Ayrıca, 67 ülkede 4G ulus-
lararası dolaşım hizmeti sunuyoruz. 
4G ve üstü teknolojilerin yanı sıra 
5G Ar-Ge faaliyetlerinde de öncü-
lüğümüzü sürdürüyoruz. Küresel 
deneyimimizden aldığımız bu güçle, 
1 Nisan 2016 itibariyle Türkiye’nin en 
ücra köşesine kadar, herkese, her 
şirkete, her haneye 4.5G hizmetini 
sunacağız.” dedi.
Vodafone olarak Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın yerli 
ürün ekosistemini geliştirmeye ve 
yerlilik oranı daha yüksek bir haber-
leşme sektörü yaratmaya yönelik 
adımlarını desteklediklerini kayde-
den Öğüt, “Yerli üretimi, cari açığın 
kapanması yolunda bir kurumsal 
vatandaşlık sorumluluğumuz ola-
rak görüyoruz. Bu kapsamda, iha-
leye katılan her operatör gibi biz de 
şartnamede belirtilen yerlilik oranı 
ile ilgili tüm hususları yerine getirme 
ile ilgili taahhütlerimizi verdik.” diye 
konuştu.
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İletişim

Ön taraftan, 
baş taraftan

Nam

Kars’ın bir ilçesi

Hiçbir özelliği 
olmayan

Bellek yitimi

Yabancı

Bulanık

Gıpta etmek

İlişkin, ilişik

Sodyumun 
simgesi

Ucu batıcı olan

Bir nota

İtibar etme 

Bitki

Radyoaktif 
cisimlerde ölçü 

birimi 

Bulutsuz 
gökyüzünün 

rengi

Özet olarak

Karadeniz 
Ekonomik 

İşbirliği (ksc.) 

Yoktan var 
etmek 

Gezme, gezinme 
 

Bir zaman 
dilimi 

Okutman (ksc.) 

Temel, asıl

Şaşkınlık 
bildiren bir söz 

Bizmutun 
simgesi 

Bir tatlı türü

Anadolu Ajansı 

Satrançta 
L biçiminde hareket 

edebilen bir taş

1960 Trabzon 
doğumlu resimde 
gördüğünüz TCDD 

Genel Müdürü 

Bebeklerin 
uyumasına yardımcı 

olmak için 
söylenen türkü

Bebekler için bir 
gereç

Yiyecek temini 
için bir hayır 

kurumu 

İrlanda’nın plaka 
işareti 

Kiloamper (ksc.) 

Kesin yargı 

Veri Akış Erişimi 
(ksc.)

Aynı

Eski dilde su

Zaman içinde 
meydana gelen 
gelişme süreci 

Kişinin geçmişte 
yaşamış olan 

büyükleri 

Danslı ve lirik 
Japon dramı 

Payı, nasibi, 
hissesi olmayan

Su taşımaya 
yarayan kulplu 

kap

Gizli oyun

Uluslararası 
mobil cihaz 

kodu 

Latincede üç 

Açık Öğretim 
(ksc.)

Çay ağzında 
yapılan balıkçı 

göleti

İbadet etmiş, 
kutlu, uğurlu 

kimse

Rusça ‘evet’ 
anlamına 
gelen söz

Gösterişsiz 

Kriptonun 
simgesi 

Bir çeşit toprak 

Kurnaz, açıkgöz 
kişi

Kuzu sesi

Rahatlama 
bildiren söz 

Neodimin 
simgesi

Bir iskambil 
kağıdı 

Söyleniş biçimi 
(mcz.) 

Milimetre 
(ksc.) 

İnanç, düşünce, 
kanaat

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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