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BİNALİ YILDIRIM’LA 
YENİDEN…
BİNALİ YILDIRIM, YENİDEN ULAŞTIRMA, 
DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 
KOLTUĞUNA OTURDU. YAPIMI DEVAM 
EDEN BİRÇOK BÜYÜK PROJENİN 
BİTİRİLMESİ BEKLENİYOR.

Türkiye’nin ulaştırma ve iletişim sektörü Binali 
Yıldırım’a çok şey borçlu. Sektörün Türkiye’de ilerlemesi 
ve neredeyse gelişmiş dünya ülkelerinin seviyesine 
gelinmesi konusunda Binali Yıldırım ismi çok şey ifade 
ediyor. 
Binali Yıldırım, yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı koltuğuna oturdu. İstanbul’da 
yapımları devam 3. Boğaz köprüsü, 3. havalimanı; 
Yüksek Hızlı Tren’in Doğu’ya uzanacak yeni hatları ve 
daha birçok büyük projenin, Yıldırım’ın patronluğunda 
bitirilmesi bekleniyor. 5G’ye geçiş süreci, GSM 
şirketlerinin gelişimi de yine Yıldırım’la devam edecek 
süreçlerden... Sektörün Binali Yıldırım’la daha da hızlı 
bir gelişim sürecine gireceğini belirtip, sektör adına 
umutlu olduğumuzu belirtiyoruz. 
***
Bağlantı Noktası bu ay kapağına ‘sanal gerçeklik’ 
konusunu taşıyor. ‘Tamamen içine girip, nesnelerle 
etkileşime geçebileceğiniz bir ortamın sağlanması’nı 
ifade eden sanal gerçekliğin ortaya çıkışı, günümüzdeki 
durumu ve gelecekte nasıl şekilleneceğine dair 
önemli ipuçlarını kapak haberimizde detayları ile 
okuyabilirsiniz. 
Kapak haberimiz dışında, geçtiğimiz aylarda 
görücüye çıkarılan ilk yerli otomobilin test sürüşünde 
yaşananları; bu yıl zor geçeceği belirtilen kış şartları 
için alınan yeni tedbirleri; ulaşımın gelecekte nasıl 
şekilleneceğini; ayrıca sektörde yaşanan birçok yeniliği 
de elinizdeki sayıda bulabilirsiniz. 
Herkese keyifli okumalar diliyoruz. 
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 24/11/15   16:39
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BU KIŞ ZORLU GEÇECEK, BAKANLIK MÜCADELE İÇİN HAZIR
Bakan Binali Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün vatandaşların kış 

mevsiminde seyahatlerini güvenlik içinde yapabilmelerini sağlamaya 
yönelik önemli tedbirler aldığını kaydetti.

SANAL GERÇEKLİK HAKKINDA HER ŞEY
Piyasaya kısa süre önce çıkarak bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren 
teknoloji; eğitimden sağlığa, oyundan savaşa kadar birçok alanda kullanım 

potansiyeli sunuyor. Bu yazıda sanal gerçekliğin tarihini, tüm kullanım 
alanlarını ve geleceğini mercek altına aldık.

karayolları

haber

/İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR BAŞINDA OLUŞAN BEL VE 
BOYUN AĞRILARI KÂBUSUNUZ OLMASIN 

Bel ve boyun şikâyetleri başladığı andan itibaren, giderek 
artan ve 20-30 dakikaya çıkan egzersizlerle giderilebiliyor.

26

BİNALİ YILDIRIM YENİDEN 
ULAŞTIRMANIN PATRONU OLDU

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, görevi 
Feridun Bilgin’den devraldı. 

22

16

YÜZDE YÜZ YERLİ İLK ELEKTRİKLİ 
LOKOMOTİFİMİZ RAYLARDA… 

Milli Elektrikli Lokomotif E1000, tam bir mühendislik başarısı. Proje ile 
lokomotif sektöründe kendi yazılım ve donanımını geliştiren 

dünyadaki nadir ülkelerden biri konumuna ulaşıldı. 

14

12

YERLİ OTOMOBİL  İÇİN BÜYÜK ADIM YAKLAŞIYOR
Türkiye’nin 1961 yılında ürettiği devrim ile başlayan yerli otomobil 

hedefinde son perdeye yaklaşıldı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez 
kamuoyuyla paylaşılan yerli otomobili inceledik.

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 



ünlülerle iletişim şehir mektupları
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haber

ÜNLÜLERİN SOSYAL 
MEDYA TARİFESİ
Hesaplarında ürün tanıtımı 
yapmak için tarifeler 
belirleyen ünlüler, bir tweet 
atmak ya da Instagram’da bir 
fotoğraf paylaşmak için 
binlerce lira talep ediyor.

OYUNLAR BİZDEN NE ÖĞRENDİ VE
 BİZE NE ÖĞRETEBİLİRLER?
Prosedürel üretimle ortaya çıkartılan veriler, sanatın, müziğin 
ve matematiğin kullanım alanlarından birisi hâline geldi. 
Oyunlar da bir süredir bu durumdan istifade ediyor. Oyun 
geliştiricileri ise ortaya çıkan sonuçlardan öğrendiklerini, 
tekrar oyunları değiştirmeye yatırıyor.

/İÇİNDEKİLER

34

38

PAYLAŞIM 
EKONOMİSİ
Hizmetlere erişmek 
için artık onları üreten 
araçları ya da hizmeti 
satın almak yerine 
kiralamak ve 
paylaşmak üzerine 
kurulu bir sistem 
giderek 
yaygınlaşıyor. 

ULAŞIMIN GELECEĞİ NASIL OLACAK?
Sürücüsüz otomobiller, hibrit ve çevre dostu motorlar, otomobilleri 
birbiriyle konuşan ve kazaları önleyen altyapılardan tutun da, süper 
hızlı trenler, dik kalkış ve iniş yapan uçaklar ile sırt roketleri bireysel 

ulaşımın ve toplu taşımanın geleceğini şekillendirecek.

44

JAMES BOND’UN SON GÖZDESİ
Aston Martin DB9 GT Bond Edition, Aston Martin Türkiye 

distribütörü olan D&D Motorlu Araçlar güvencesi ile 
Türkiye’de de satışa sunulacak.

ÖMRÜM ANKARA
Hani, ‘ömrümü yedin’ der ya, kendisine çile çektiren birisine 

Anadolu insanı, ömür törpüsü olduğunu anlamayız bile şehrin...

58

32



ELEKTRONİK HABERLEŞME UCUZLAYACAK
BTK tarafından hazırlanan, “Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Yer Altı 
Tesisleri Asgari Gerekliliklerinin Belirlemesine ve Denetimine İlişkin 
Yönetmelik” taslağı kurumun internet sitesinde yayınlandı. Söz konusu 
yönetmelik taslağı mevcut haliyle yürürlüğe girerse işletmeciler altyapı 
şebekelerini BTK’nın belirlediği standartlara uygun olarak tesis 
edecek. BTK’nın belirlediği standartlara uygun kaliteli altyapı şebeke 
tesisi sayesinde meydana gelebilecek arızaların azalmasıyla hem 
hizmet kalitesinin yükselmesi hem de tekrar tekrar kazı çalışması 
yapılması nedeniyle çevreye verilen rahatsızlığın önüne geçilmesi 
amaçlanıyor. Yönetmelik değişikliği ile elektronik haberleşme 
sektöründeki işletmecilerin kendi şebekeleri için yaptıkları kazılarda 
altyapının başka işletmecilerin de ücreti mukabilinde kullanabileceği 
şekilde yapması zorunluluğu getirilecek. Gereksiz kazı maliyetlerinin 
önüne geçilerek son kullanıcıların daha makul ücretlerle elektronik 
haberleşme hizmeti alacak.  BRÜKSEL’DEN FACEBOOK’A 

‘ÇEREZ’ YASAĞI
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un, ‘çerez’ adı verilen küçük 
dosyalar aracılığıyla üyesi olmayan internet kullanıcılarının 
bilgilerini kaydetmesi, Belçika’da mahkeme tarafından 
yasaklandı. Brüksel Mahkemesi, Facebook tarafından kişi izni 
olmadan kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesine son verilmesini 
kararlaştırdı. Sosyal paylaşım sitesi bu karara uymazsa, her 
gün için 250 bin avro para cezası ödeyecek. Dava, Belçika 
Gizlilik Komisyonu tarafından açıldı. Komisyon, Facebook’un 
çerez yoluyla kişilerin internet hareketlerini izlemesinin, gizlilik 
yasalarına aykırı olduğunu savundu. 

TELEFON UYGULAMALARI 
BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIYOR
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ile Harvard ve Carnegie-
Mellon üniversitelerinden araştırmacılar Google Play ve 
Apple App Store’de bulunan 110 uygulamayı inceledi. 
Android uygulamaların yüzde 73’ünün kullanıcıların e-posta 
adreslerini, Apple işletim sistemi iOS uygulamalarının yüzde 
47’sinin de konum bilgisini paylaştığı ortaya çıktı. ‘Kim benim 
hakkında ne biliyor? Mobil Uygulamaların Üçüncü Taraflarla 
Kişisel Bilgi Paylaşımının Perde Arkası’ başlığını taşıyan 
araştırmada 55 Android uygulama ile 55 iOS uygulaması 
test edildi. Android uygulamaların isim (yüzde 49) ve adres 
(yüzde 25) gibi kişisel bilgileri paylaşma oranının iOS 
uygulamalarına göre daha yüksek olduğu belirlendi. 
İncelenen iOS uygulamalarının yüzde 18’inin isimleri, yüzde 
16’sının da e-posta adreslerini paylaştığı saptandı.
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/HABER TURU

“CEP TELEFONLARININ UYKU 
MODU OLSUN”
Akşamları hava kararırken, vücut uyumaya yardımcı olan 
melatonin hormonunu salgılamaya başlıyor. Ancak ışığın 
dalga boyları, özellikle de mavi-yeşil tonları bu hormonu 
bastırarak uyumayı geciktiriyor. İngiliz Prof. Dr. Paul Gringras, 
elektronik cihazlara mavi-yeşil ışıkları süzen bir uyku modu 
konulması gerektiğini belirtti. “Piyasaya çıkan her model, 
daha mavi ve daha parlak.” diyen Prof. Gringras, üreticilerin 
bu konuda sorumlu davranması gerektiğini kaydetti. Prof. 
Gingras’ın katıldığı araştırmanın sonuçları bir sağlık 
dergisinde yayımlandı.

CANDY CRUSH’I YAPAN KING DIGITAL 
6 MİLYAR DOLARA SATILDI
Candy Crush oyununun yapımcısı olan King Digital yazılım 
şirketi, Diablo, Call of Duty ve World of Warcraft gibi oyunları 
piyasaya süren ABD’li Activision Blizzard tarafından 5,9 milyar 
dolara sat ın al ındı .  Sat ın alma iş lemi,  bi lgisayar oyunu 
sektörünün bugüne kadarki en büyük satın almalarından birisi 
olarak kayda geçti. Candy Crush piyasaya çıkmasından bu yana 
dünya çapında cep telefonlar ına en çok yüklenen oyun 
uygulamalarından birisi olmayı başarmıştı.

SAMSUNG’UN YENİ TELEFONU GÖRÜNDÜ
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un henüz tanıtılmayan, 
TENAA tarafından sertifikalandırılan kapaklı telefonundan 
görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraflara göre, SM-W2016’nın 
cam ve metalden oluşan gövdesi ve teknik özellikleriyle Galaxy 
S6’nın kapaklı bir sürümü olduğu anlaşılıyor. Cihazda iki adet 
1280X720 piksel çözünürlüğe ve 3,9 inç büyüklüğe sahip Super 
AMOLED ekran yer alıyor. Cihazda ayrıca T9 klavye bulunmakta ve 
önünde 5 megapiksel arka tarafında 
d a  1 6  m e g a p i k s e l  k a m e r a 
bulunuyor. Gücünü 8 çekirdekli 64 
bit Exynos 7420 işlemciden 
alacak olan telefon 3 GB ram 
ve 64 GB dâhili depolama 
alanıyla gelecek. Cihazın 
n e  z a m a n  p i y a s a 
sürüleceği ve fiyatı 
için şu ana kadar 
b i r  a ç ı k l a m a 
yapılmadı.

ZEKÂ OYUNLARI YAŞLILARIN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRIYOR
İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırma, internet 
üzerinden oynanan zekâ geliştirici oyunların yaşlılar 
üzerinde olumlu etki ler ini  ortaya çıkardı.  BBC’nin 
haberine göre, King’s College Üniversitesi’nde 6 ay 
süreyle 50 yaş üstü 7 bin kişinin 2 ayrı grupta incelendiği 
araştırma, internette hafıza becerisi ve akıl yürütme 
gerektiren oyunların yaşlıların günlük yaşamlarına katkı 
sağladığını gösterdi. Telefon kullanma, alışveriş yapma 
gibi günlük becerileri de gözlemlenen 60 yaş üstü 
insanların oyunları haftada en az 5 kere oynadığında 
olumlu etkinin arttığı ifade edildi.

ŞARJ SORUNU TARİH OLUYOR
Çin merkezli  teknoloji  devi Huawei, 5 dakika 
içerisinde yaklaşık yüzde 50’si  şarj edilebilen 
bataryasını tanıttı. Huawei’nin yeni bataryası 
milyonlarca akıl l ı  telefon kullanıcısının ortak 
problemine çözüm olabilir. Zira Huawei’nin ürettiği 
bataryadaki gelişmiş elektrotlar lityum iyon pilin 
normalden 10 kat hızda şarj olmasına imkân 
veriyor. 5 dakikada yüzde 48 şarj olabilen batarya 
üreten Huawei, bu alanda çalışmalar yürüten tek 
şirket değil. Qualcomm’un da 5 dakika içinde 
yüzde 60 şar j  sağlayan bir  p i l  üretmek iç in 
deneyler yaptığı biliniyor. 

/ HABER TURU

aralık 2015 /11
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ÖĞRETMEN OLAN EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Öğretmenler Günü’nde göreve gelen Binali Yıldırım, görevi 
esnasında en büyük fedakârlığı yapan öğretmen olan eşi 
Semiha Yıldırım’a, çocuklarına, torunlarına gerektiği kadar 
vakit ayıramadığı için onlara, gösterdikleri hoşgörüden 
dolayı teşekkür etti. Türkiye’nin önünde önemli projeler ve 
işler olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Eğer bu 
millet, bu büyük desteği bize verdiyse, arkamızda dağ gibi 
durduysa bizim için hizmet artık teferruattır. Önemli olan 
milletin güvenidir, duası ve desteğidir. Aldığımız bu güçle, 
her sorunun üstesinden geleceğiz. Ülkemizde artık terör 
konuşulmasın istiyoruz, terörü Türkiye gündeminin en alt 
sıralarına indireceğiz. İşsizlikle savaşımız tüm hızıyla devam 
edecek. Bunu da büyük yatırımlarla yapacağız, büyük pro-
jelerde yapacağız ve Türkiye’yi büyük Atatürk’ün bize işa-
ret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkar-
mak için canla başla çalışacağız.” Yıldırım, Elvan ve Bilgin’e 
teşekkür ederek sözlerine son verdi.

BİLGİN: HUZUR VE MUTLULUK YAŞIYORUM”
Feridun Bilgin ise yaklaşık 8,5 ay önce Lütfi Elvan’dan 
devraldığı bakanlık görevini, Binali Yıldırım’a devretme-
nin huzur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Görev aldığı 
süreç içinde ülkenin hem içeride hem de dışarıda önemli 
süreçlerden geçtiğini dile getiren Bilgin, iki genel seçim 

yapıldığını, iki dönem içinde bu görevi kendisine emanet 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’na 
saygı, hürmet ve minnetlerini sundu.
Bakanlığın önemli yatırım ve projeleri bulunduğunu anlatan 
Bilgin, geleceğe dönük yapılacak projelerin tasarım aşa-
masında olduğunu kaydetti. Üç bakanın seçim sürecinde 
görevlerini devretmesinin Türk demokrasisinin geldiği aşa-
maya dar geldiğini vurgulayan Bilgin, “Anayasa değişik-
liklerinin gündemimizde olduğu ülkemizde, bu çalışmalar 
yapılırken bu konunun öncelikle ele alınacağını düşünü-
yorum. Bir gereksiz uygulama olduğunu belirtmeyi arzu 
ederim. Çünkü Türk demokrasisinin ve siyasetinin geldiği 
aşama bu uygulamayı hak etmemektedir.” diye konuştu.

ELVAN: MEGA PROJELERE İMZA ATILACAK
Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan da, Yıldırım’dan yerel seçim dolayı-
sıyla görevi devraldığını anımsatarak, “Biz de onun gittiği 
yoldan çalışmalarımızı sürdürerek devam etmeye çalıştık.” 
dedi. Türkiye’nin mega projelere imza atmaya devam ede-
ceğini vurgulayan Elvan, “1 Kasım seçimlerinde milletimiz 
iradesini huzurdan, istikrardan, demokrasiden ve büyük 
mega projelerden yana kullanmıştır. Yeni süreçte bu 4 yıl-
lık kesintisiz, seçimin yaşanmayacağı bu süreçte, Türkiye 
büyümeye ve güçlenmeye devam edecek.” diye konuştu.

/ HABER/HABER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, görevi Feridun Bilgin’den devraldı. 
YENİDEN ULAŞTIRMANIN PATRONU OLDU

BİNALİ YILDIRIM

Türkiye’nin ulaştırma ve iletişim alt yapısının gelişmesi 
konusunda önemli işlere imza atan Binali Yıldırım, 
yeni hükümetin kurulması ile yeniden Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi. 

Bakan Yıldırım, görevi Feridun Bilgin’den devraldı. 
Bakanlıktaki devir teslim törenine Bakan Binali Yıldırım, 
Feridun Bilgin, eski ulaştırma bakanlarından ve yeni kabi-
nede Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Lütfi Elvan, 
bürokratlar ile Bakanlık personeli katıldı. Bakan Yıldırım, 
Bakanlığa gelişinde torunları tarafından karşılandı. Törende 
konuşan Binali Yıldırım bayrak değişiminde bayrağı tekrar 
devraldığını belirterek, siyasetin uzun soluklu bir iş olduğu-
nu, bu yolculukta bazen mola verilmesi gerektiğini, o mola-
yı da kendisinin de vererek, tekrar burada olduğunu söyledi.
Yaklaşık 11 yıl şantiyelerde ter döktükten sonra 1 Kasım 
öncesinde meydanlarda da ter dökerek bugünlere gel-
diklerini anlatan Yıldırım, AK Parti’nin bir neferi ve milletin 
hizmetkârı olarak ilk günden bugüne kadar ülkenin, milletin, 

insanın yüzünü güldürecek her türlü çalışmayı yapma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yıldırım, ulaştırma 
ve iletişim alanında Türkiye’ye çağ atlatan birçok proje-
ye imza atan AK Parti hükümetlerinin bugünlere, millete 
hizmetlerinin sayesinde geldiğini, milletin duyduğu güven 
sayesinde yoluna devam ettiğini belirtti. Binali Yıldırım, 
kendisine güven duyarak bu görevi, şahsına tevdi eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’na teşekkür etti.
Siyasette öngörülerin her zaman tutmadığını, Cumhuriyet 
tarihinde Ulaştırma Bakanlarının görev süresinin ortalama 
8 ay olduğunu anlatan Yıldırım, “Sayın Feridun Bilgin 8,5 ay 
ortalamayı geçmiş vaziyette. Gördüğünüz gibi Ulaştırma 
Bakanlığı sadece yol yapmıyor bakan da yetiştiriyor.” dedi. 
Yıldırım, seçim dönemlerinde İçişleri, Adalet ve Ulaştırma 
bakanlarının istifa etmeleri uygulamasının en kısa süre-
de yapılacak yeni Anayasa’da dikkate alınarak yönetimde 
istikrarı sağlamanın mümkün olacağını kaydetti.

BİNALİ YILDIRIM: 
“SİYASET UZUN SOLUKLU BİR İŞ,                     

BU YOLCULUKTA BAZEN MOLA VERİLMESİ 
GEREKİYOR, O MOLAYI BİZ DE VERDİK VE 

TEKRAR BURADAYIZ.”
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Türkiye’yi lokomotif sektöründe dünya otoritelerinden 
biri haline getirecek Milli Elektrikli Lokomotif E1000, 8 
Ekim 2015 tarihinde Eskişehir’de raylara indirildi.
Tamamı yerli teknoloji ile geliştirilen Milli Elektrikli 

Lokomotif E1000’in test sürüşleri başarıyla devam ediyor. 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ortaklığı ile yürütülen 
projede 18 bilim insanı görev aldı.
Dört yıllık yoğun çalışma sonucu tamamlanan Milli Elektrikli 
Lokomotif E1000 ile Türkiye; dünyada sadece gelişmiş 
ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektöründe katma 
değeri en yüksek bileşenlerden oluşan cer konverteri, cer 
kontrol ünitesi, tren kontrol ve yönetim sisteminin hem 
tasarımcısı hem de üreticisi konumuna ulaştı. 
Modern sürüş ve 1 megavatlık cer sistemiyle ön plana 
çıkan E1000’in tüm laboratuvar, yazılım ve alt yapı çalışma-
ları, fabrika ve yol testleri, prototip üretimi yüzde yüz yerli 

olarak gerçekleştirildi. Projede Türkiye’nin sahip olduğu 
teknolojiler; hafif raylı taşıtlardan, hızlı trenlere kadar birçok 
raylı taşıta uyarlanabilecek. 

2023 HEDEFLERİ ARASINDAYDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2023 
hedefleri doğrultusunda, hayata geçirilen projede sahip 
olunan yerli teknolojiler ile Türkiye yurt dışına bağlı kal-
madan lokomotif tasarlayabilecek, üretebilecek ve satış 
yapabilecek. İhracatta Türkiye’ye ivme katacak Milli 
Elektrikli Lokomotif E1000, cari açığı azaltmasının yanı sıra 
yüksek güçte ana hat lokomotifi, yüksek hızlı tren ve şehir 
içi raylı taşıt üretiminin öncülüğünü üstlenecek.
Milli Elektrikli Lokomotif E1000, tam bir mühendislik başa-
rısı. Proje ile lokomotif sektöründe kendi yazılım ve dona-
nımını geliştiren dünyadaki nadir ülkelerden biri konumuna 
ulaşıldı. Raylı taşıt sektöründeki tüm bileşenlerin yerli ola-
rak üretildiği E1000, 9.5 milyon TL’ye mal oldu. 

/TCDD

Milli Elektrikli Lokomotif E1000, tam bir mühendislik başarısı. Proje ile 
lokomotif sektöründe kendi yazılım ve donanımını geliştiren dünyadaki           

nadir ülkelerden biri konumuna ulaşıldı. 

YÜZDE YÜZ YERLİ 
İLK ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFİMİZ RAYLARDA… 
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SANAL GERÇEKLİK 
HAKKINDA HER ŞEY

Önce kavramı açıklayarak başlamakta 
fayda var. Uzay Yolu’ndaki Holodeck de 
Matrix’teki birçok sahne de aslında sanal 
gerçekliğin şimdilik imkânsız gözüken 

hâllerini gözler önüne seriyor. Tamamen içine 
girip, nesnelerle etkileşime geçebileceğiniz bir 
ortam sağlayan sanal gerçeklik, günümüzde 
daha çok tüm görüşünüzü kaplayan 
ekranlarla ve hareketlerinizi kısıtlı olarak 
algılayıp bu ekrandaki görüntüyü ilgili şekilde 
oynatabilmekle yapılıyor. Diyelim ki ‘sanal 
gerçeklik’ başlığınız size bir müzeyi gösteriyor, 
kafanızı çevirdikçe müzenin içindeymiş 
gibi etrafınızı görebilirsiniz. Siz yürüdükçe 
tıpkı müzede yürür gibi ilerleyebilir, belki de 
elinizdeki bir kumanda ile etraftaki nesneleri 
yönetebilirsiniz.

1860’LARA UZANIYOR
Sanal gerçeklik konseptinin geçmişi 1860’lı 
yıllara kadar uzanıyor. Bu tarihte, İtalyan bir 
mimar ve ressam olan Baldassare Peruzzi, 360 
derecelik panoramik duvar resimleri yapma-
ya başladı. 1965 yılında Ivan Sutherland adlı 
bir grafiker, teknoloji severleri sanal gerçeklik 
konusu üzerine bir araya topladı. Bu toplantıda 
bahsettiği sanal gerçeklik ekranı, ‘maddelerin 

varlığını kontrol edebilen bir bilgisayar bulunan 
oda’dan ibaretti. Sutherland’e göre bu odada 
bir sandalye gördüğünüzde gerçekten otura-
bilir, kelepçeler ellerinizi bağlayabilir, bir kurşun 
ise gerçekten ölümcül olabilirdi. Uygun prog-
ramlama bu ekranın Alis’in Harikalar Diyarı’na 
girmesini sağlayabilirdi. Bu uçuk konseptin 
ayaklarının yerine basması ise 1980’leri buldu. 
Teknolojinin öncülerinden birisi olan Jaron 
Lanier, VPL Research adlı şirketi 1985’te kurdu. 
Şirket sanal gerçekliğin tanınmasını sağlayacak 
gözlük ve eldiven sistemini üretti. 
Sanal gerçekliğin bu ilk formları, kullanılan bilgi-
sayarların ciddi bir işlem gücüne sahip olmasını 
gerektiriyordu. Cyberzone adlı ilk sanal gerçek-
lik oyun programı, her biri 8 MB belleğe sahip altı 
adet 486 PC’nin bir ağ üzerinde birbirine bağ-
lanmasını gerektiriyordu. Bu sistem o günün 
şartları için oldukça pahalıydı, ancak işlemci 
gücüne bağlı olmasına karşın hâlâ etkileyici 
olduğunu söyleyebiliriz.
Bilgisayar maliyetleri ve bilgisayarların perfor-
mansının nispeten kısıtlı olması, sanal gerçek-
liğin sadece teknoloji devlerinin girebileceği niş 
bir alan olmasına sebep oldu. Böyle olunca da 
üzerindeki spotlar başka yöne döndü ve geli-
şimi yavaşladı.

Piyasaya kısa 
süre önce çıkarak bilim 
kurgu filmlerini gerçeğe 

dönüştüren teknoloji; eğitimden 
sağlığa, oyundan savaşa kadar 

birçok alanda kullanım potansiyeli 
sunuyor. Bu yazıda sanal 

gerçekliğin tarihini, tüm kullanım 
alanlarını ve geleceğini mercek 

altına aldık.
[ AYTUN ÇELEBİ ]
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SANAL GERÇEKLİK PAZARINA GİRİŞ ŞARTLARI DEĞİŞTİ
Son beş yılda birçok şirketin bu alanda yeni ürünler hazır-
lamaya başlaması pazarı değiştirdi. Elbette buna öncülük 
eden Oculus’un payı yadsınamaz. Bir kitle fonlama projesi 
ile başlayarak gereken desteği insanlardan toplayan şirket, 
kısa süre sonra Google tarafından satın alındı. Buna yazının 
ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.
Nuclear Advanced Manufacturing Research 
Centre (NAMRC) adlı şirketin sanal gerçek-
lik ve simülasyon bölümünün başındaki 
Dr. Rab Scott, pazara giriş şartlarının 
değiştiğini söylüyor ve bunu şöyle 
açıklıyor: “Eskiden altı adet bilgisayar 
gerektiren bu konsepte sahip olmak 
için artık tek gereken bir ekran kartı. 
Çünkü tüm yükü ekran kartları taşıya-
biliyor ve ekran kartları işlemcilerden çok 
daha performanslı çalışabiliyor.”
Benzer şekilde gözlük gibi insanla iletişim 
kuran cihazların da maliyeti düşmüş durumda. 
Günümüzde yaklaşık 300 dolara bir ekran, 700 dola-
ra da Oculus Rift sanal gerçeklik başlığı satın almak müm-
kün. Daha sonra bu ekipmanların her ikisini de bir dizüstü 
bilgisayara bağlayabilirsiniz. Bu alanda en ucuz çözüm ise 
Google’ın Cardboard adlı mukavvadan yapılabilen sanal 
gerçeklik gözlüğü. Yaklaşık 15 dolara mâl olan bu mukavva 
gözlüğe uygun bir akıllı telefon yerleştirmek yeterli. Daha 
sonra telefonun ekranı görüntü birimine dönüşüyor ve 
sanal gerçeklik dünyasına ilk adım atılabiliyor.

tan sonra bile gözlemlenebilecek düzeyde kalarak devam 
ediyor.
Bu alandaki bir gelişme de avatarların daha inandırıcı olma-
ya başlamaları olacak. Birçok ticarî sanal gerçeklik sistemi 
sadece kafa ve el hareketlerini takip ediyor. Bundan iki yıl 
önce Apple’ın satın aldığı PrimeSense adlı İsrail merkez-
li şirket, tüm vücut hareketlerini takip etmeyi 
hedefliyor. Bunun için kızılötesi algılayıcılar 
ve özel yongalar kullanıyorlar. Faceshift 
adlı şirket de benzer bir çalışma sürdü-
rüyor. Yüzdeki hareketleri takip ede-
rek mimikleri ve duyguların yansıma-
larını da sanal gerçeklik dünyasına 
aktarmak şirketin başlıca hedefi…

FOBİ DE TRAVMA TEDAVİSİNDE 
KULLANILABİLECEK
Sanal gerçekliğin psikolojik tedavilerde 
kullanıma başlaması da yakın gelecekte 
mümkün olacak. Bailenson ve ekibi, özellikle 
empati kurmak için bu teknolojiyi kullanmanın fay-
dalı olacağını düşünüyorlar. 
Yükseklik korkusunu tedavi etmek için yüksek ve muh-
temelen tehlikeli bir yere çıkmaya gerek kalmaması, çeşitli 
korkular için bir belgeselin içine girebilmeyi sağlaması gibi 
avantajlar sağlayan sanal gerçeklik, bir film ile Suriyeli göç-
menleri anlamayı da kolaylaştırabiliyor. Birleşmiş Milletler 
ve Samsung’un işbirliği ile hazırlanan “Clouds Over Sidra” 
adlı filmde 12 yaşındaki bir Suriyeli kızın Ürdün’deki göç-

İÇERİK OLUŞTURMAK DA KOLAYLAŞTI
Autodesk ve Bentley gibi şirketlerin yazılımları ile ekran-
da görüntülenecek ortamlar yaratılabiliyor. Ancak şartlar 
bununla sınırlı değil. Tüm bir odayı 3D lazer tarayıcılarla bil-
gisayar üzerinde yeniden oluşturabilmek mümkün. CAVE 
adı verilen otomatik sanal ortamlar ise izleyiciyi çok daha 

fazla içine çekebilen bir yapı sunuyor. Bunu Uzay 
Yolu’ndaki Holodeck’e benzetebiliriz.

Bu sanal ortamlar, odanın tavan ve 
duvar büyüklüğü ve tipine göre üç ya 

da altı yöne projeksiyondan yansıtılan 
görüntülerle küp şeklindeki bir odayı 
oluşturabiliyor. Böyle bir odanın 
avantajı kafanızda bir başlık olmadan 
gerçeğe yakın bir ortama girmenizi 

sağlaması ve içinde hareket edebile-
cek olmanız…

BAŞKA BİRİSİ OLMAK PSİKOLOJİYİ DE 
ETKİLİYOR

Stanford’daki bir laboratuvar da bu konuda çalış-
malar sürdürüyor. Bu çalışmalarda, sanal gerçekliğin insan 
davranışlarını nasıl değiştirdiği inceleniyor. Araştırmanın 
başındaki Jeremy Bailenson, sanal âlemde yerinize geçen 
görünüm olan avatarların sistemi kullanan kişiden uzun 
olmasının kendine güveni artırdığını söylüyor. Çekici bir 
avatara sahip olan kişiler daha dost canlısı olurken, yaşlı bir 
kişinin avatarını kullanan gençler para biriktirmeye baş-
lıyorlar. Üstelik bu değişimler, sanal gerçeklikten çıkıldık-

menler için oluşturulan kamptaki hayatını onun gözlerin-
den izleme şansı veriyor.
Diğer yandan sanal gerçekliğin dünya genelinde yay-
gınlaşmasının önünde engeller olduğunu düşünenler de 
var. Araştırma şirketi Gartner’ın Yarıiletkenler Bölümü 
Araştırma Direktörü Adib Ghubril, sanal gerçekliğin önün-

deki sıkıntının üç boyutlu bir problemi, iki boyutlu 
olarak çözmeye çalışmak olduğunu söylü-

yor. Duvardan duvara ekranlar ve ekranlı 
başlıkların insanın doğal görüşünü yan-

sıtmadığını düşünen Ghubril, sistem-
lerin hareketli hologramlar, çok kat-
manlı ses, koku bileşikleri ve hap-
tik (dokunmayla ilgili) geribildirimler 
kazandığı zaman daha doğal hâle 

geleceğini belirtiyor.

TÜM DUYULARA HİTAP EDEN BİR 
SİSTEMİN PEŞİNDE

Google’ın kısa süre önce satın aldığı 
ThriveAudio, sesi mekâna göre dağıtabilme konu-

sunda uzman bir şirket. Teknolojileri bu alanda kullanıldı-
ğında, örneğin bir şelaleye yaklaşırken sesin üssel olarak 
büyümesini sağlıyor. Aynı anda tam arkanızdan gelen 
bir hayvanın yaklaştığını ya da rüzgârın oynattığı dalların 
sesini de duyabilmek, sanal gerçeklik deneyimini çok daha 
gerçekli yapabilir.
Koku da sanal gerçekliğin eksiklerinden birisi… Feelreal adlı 
bir şirket yangın, okyanus gibi farklı kokuların aktarılmasını 

Bir Kickstarter projesi olarak başlayan Rift’in üreticisi Oculus, Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alındı.Google’ın ekonomik (mukavvadan) çözümü 15 dolara sanal gerçeklik dünyasına giriş yapmayı sağlıyor. Tek ihtiyacınız uyumlu bir akıllı telefon.
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sağlayan özel bir başlık üretiyor. Elbette dünyadaki tüm 
kokuları üretmek çok mantıklı bir hedef değil, ancak bazı 
temel kokular ile deneyimi zenginleştirebilmek olası. 
Benzer bir eksiklik tat yönünde de mevcut. Singapur’daki 
bir araştırma grubu, dile yerleştirildiğinde tatlı, tuzlu, acı ve 
ekşi gibi temel tatları alabilmeyi sağlayan elektrotlar üze-
rinde çalışıyorlar.
Brown Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği bölümünden Profesör 
David Laidlaw, dokunmayla ilgi-
li bir engeli aşmak istiyor. Bunun 
sanal gerçekliğin önündeki en 
büyük engel olduğunu ve aşıl-
masının 100 yılı bulabileceğini 
belirtirken, Oculus’un kurucu-
su Palmer Luckey duruma daha 
iyimser yaklaşıyor. Luckey’ye göre: 
“Mükemmele yakın bir sistem üret-
memizi engelleyecek bir fizik kanunu 
yok.”
Gelelim en büyük engele. Bir başlık ya da gözlük 
takarak beynimizi başka bir yerdeymiş gibi kandırmamız, 
tıpkı bazı insanların taşıtlarda yaşadığı gibi bulantı başta 
olmak üzere birçok rahatsız edici etkiye yol açabiliyor. 
Birçok şirket bu etkileri azaltmak için çare arıyor. Çarenin 
yöntemi ise aslında belli: Gerçek hareketlerinize eşdeğer 
hareketin sanal ortamda da yapılmasını sağlamak... Bunun 
için de algılayıcıların hassaslaşması ve sistemin vücut 
hareketlerine hızlı yanıt vermesi gerekiyor.

EN ÇARPICI ÜRÜNLER NELER YAPABİLİYOR?
Leap Motion şirketinin Leap adlı ürünü, tersine işleyen bir pren-
sibe sahip, ancak sanal gerçeklik sistemlerine entegre edildi-
ğinde çok başarılı olabilecek bir yapıda. Bir fare boyutundaki 
cihaz USB ile bilgisayara bağlanarak önündeki üç boyutlu alanın 
içerisinde yapılan hareketleri algılayabiliyor. Her bir köşesi 60 
cm uzunluğunda olan alan, var olan hareket algılama sistemle-
rinden 100 kat daha hassas. Bu da havaya yazı yazsanız ya da 
ufak bir hareket yapsanız bile algılanabilmesini sağlıyor.
Yazının başında da bahsettiğimiz Oculus Rift, özellikle oyun-
lar için etkileyici ve insanı içine çeken bir deneyim yaratmayı 
hedefliyor. 110 derecelik görüş açısı sunması da başlığı fark 
etmeden kullanabilme olanağı veriyor. Zira bu açı kafanızı 
nereye çevirirseniz çevirin, oyun dünyasından kopmamanızı 
sağlıyor. 
VirtuSphere adlı dönen kafes ve başlık sistemi de ilgi uyandı-
rıcı gözüküyor. İçine girdiğiniz kafes siz yürüdükçe dönüyor ve 
görüntüler ise göze başlık vasıtasıyla aktarılıyor.

GELECEKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?
Bu soruya birçok yanıt verilebilir, ancak kullanıcı arayüz-
lerinin öne çıkacağını söyleyerek başlayalım. Ses ve hare-
ketleri daha iyi algılayan arayüzler, sanal gerçeklik âlemiyle 
temasımızı artıracak. 
Duyulara yönelik çalışmaların ilerlemesi oyun, film ve eği-
tim gibi alanlardaki performansı artırırken, kusma, bulantı 
gibi rahatsız edici problemleri de ortadan kaldıracak.
Biraz daha uzun vadede bakarsak, siber-punk adlı akımın 
ortaya çıkmasına öncülük eden ve birçok bilim kurgu film 

OLAY YERİ İNCELEMESİNE MODERN YAKLAŞIM
Uzun süredir geleneksel yöntemlerle yapılan olay yeri 
incelemeleri, mekândaki birçok değişkenin sabit hâlini 
koruyamaması sebebiyle belirli bulguların tamamen yok 
olmasına ya da faillerin yakalanması açısından kritik önem 
taşıyabilecek bazı şeylerin gözden kaçmasına yol açabili-

yor. Bunun önlemenin yollarından birisi de, mekânın 
o anki haritasını çıkartarak, daha sonra istendiği 

kadar sanal gerçeklik ile izleyebilme şansına 
sahip olmak. 

FİLMLER OLMADAN OLMAZ
Biraz daha eğlenceli konulara dönersek, 
filmlerde sanal gerçeklik kullanmak tüm 
sinema deneyimini değiştirebilecek gibi 

gözüküyor. Zero Point adlı ilk sanal ger-
çeklik filmi, geçtiğimiz yıl oyun dağıtım 

sistemi olan Steam’de yayımlandı. Ancak bu 
alanda onu izleyecek birçok film var. 

Ekipmanlar da bununla uyumlu olmaya başla-
dılar bile. Samsung’un GearVR platformu, çok sayıda 

360 derecelik video uygulaması içeriyor. Bunlarla, örneğin 
bir helikopter içerisinden İzlanda turu yapabilir, bir dağdan 
aşağı doğru hızla kayan snowboard’cuları takip edebilirsiniz. 
Google da yeni 360 derecelik kamerasını ve YouTube’un 360 
derece video desteğini bu yılki geliştiriciler konferansı I/O’da 
tanıttı.
Filmler, Hollywood’u geride bırakan oyun sektörüne karşı 
sektörü tekrar ve hızlı bir şekilde canlandırabilirler.

ve animasyonuna ilham kaynağı olan Neuromancer’da 
insanlar beyinlerini doğrudan sanal gerçeklik dünyası-
na bağlayabiliyordu. Bunun örneğini Matrix’te olduğu gibi 
ExistenZ adlı filmde de bulmak mümkün.
Üç yıl önce Google’ın mühendislik departmanının başı-
na geçen meşhur fütürist Ray Kurzweil ise Singularity 
(Teknolojik Tekillik) adlı konsept ile vücut ve beyinlerimizin 
birbirinden ayrı olarak değerlendirilebileceği ve sonunda 
beyinlerimizin dijital ortama aktarılarak, vücutları sadece 
birer taşıt gibi kullanabileceğimiz bir dünyayı tasvir ediyor. 

80’li yıllarda çocuklar arasında popüler olan ViewMaster adlı bu gözlüğü hatırladınız mı? 
İçine yerleştirilen özel fotoğrafları üç boyutlu olarak görebiliyorduk.

Bilgisayarı kullanmanın pratik yolunu sağlayan Leap, hareket algılayan diğer cihazlardan 100 kat daha hassas. Bu sebeple, sanal gerçeklik içerisinde 
hareketlerimizin çok daha hassas olmasını sağlayabilir.

SANAL GERÇEKLIK YOLUNDA 
ÖNEMLI KILOMETRE TAŞLARI:
1930: İlk mekanik uçuş simülatörünün patenti alındı.
1942-45: ABD Ordusu, İkinci Dünya Savaşı eğitimlerinde 
3D fotoğraflar görmeyi sağlayan gözlüklerle eğitim verme-
ye başladı. Cihaz daha sonra çocuklar için oyuncak olarak 
üretildi ve yaygınlaştı.
1962: Morton Heilig, 3D film gösteren, titreşimli sandalye-
ler, fanlar ve yapay kokular içeren Sensorama adlı bir 
‘deneyim sinemasının’ patentini aldı.
1968: MIT ilk sanal gerçeklik başlığını geliştirdi. Ancak bu o 
kadar ağır bir cihazdı ki, “Demokles’in Kılıcı” adını taşıyordu 
ve tavana asılarak kullanılıyordu.
1996: Nintendo’nun 3D oyun konsolu Virtual Boy’un üreti-
mine, baş dönmesi yaptığı için son verildi.
2014: Facebook, Oculus adlı sanal gerçeklik şirketini 2 mil-
yar dolara satın aldı.
2015: Sanal gerçeklik dokunmatik geribildirim özellikleri 
kazanarak insanların gördüklerine dokunabilmesini sağladı.

/KAPAK
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Türkiye’nin 1961 yılında ürettiği Devrim ile başlayan yerli otomobil hedefinde son 
perdeye yaklaşıldı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez kamuoyuyla paylaşılan yerli 

otomobili, yola çıkartıp kullanan Otomotiv Editörü Sümer Demirciler, projenin 
ayrıntılarını ve izlenimlerini Bağlantı Noktası için yazdı.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN 
BÜYÜK ADIM YAKLAŞIYOR

MÜLKİYET HAKLARI BİZDE
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Gebze’deki 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde (MAM) inceleme 
fırsatını bulduğum 4 adet prototip araç bulunuyor. İsveçli SAAB 
markasının üretim tesisleri ve kullanılacak platformu elinde 
bulunduran NEVS şirketinden tüm hakları satın alınan araçların 
yerlileştirme çalışmaları tamamladıktan sonra seri 
üretim aşaması başlayacak. Testler sonucunda 
geliştirmeler tamamlandığında, yerli motor 
ve diğer parçalar kullanılarak, sanayi hak-
larına sahip olan araç üretim bantlarına 
taşınabilecek. Satın alınan platformun 
esnek yapısı sayesinde, açıklandığı gibi 
sedan, hatchback veya SUV model de 
aynı platform üzerine üretilebilecek.

MOTOR VE ŞANZIMANLAR 
DENENİYOR
Üretim hakları satın alınan prototip araç-
larda yerli elektrikli motor ve yerli batar-
yaların test aşamaları devam ediyor. TÜBİTAK 
tarafından geliştirilen yerli batarya teknolojisi de seri 
üretime geçirilip ilk kez yerli otomobilin elektrikli versiyonunda 
kullanılacak. Elektrik motorunun da geliştirmeleri sürerken, 
üretimin özel sektörle birlikte kısa bir süre sonra başlama-
sı hedefleniyor. Elektrikli versiyon dışında aracın benzinli ve 
elektrikli motorun birlikte çalıştığı hibrit, dizel ve benzin motorlu 
versiyonlarının da üretilmesi planlanıyor.

SESSİZ ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ
İlk kez gerçek yol koşullarında kullanma fırsatını bulduğu-
muz prototipte, geliştirilen 4 farklı elektrikli motor bulunu-
yor. Güçleri 50-150 KW arasında değişen motorlar gene 
TÜBİTAK tarafından geliştirilen batarya ve kontrol panel-

leriyle birlikte de deneniyor. Yola çıkartıp kullandığımız 
elektrikli prototipte, tedarikçi tarafından üreti-

len 50 KW’lık elektrik motoru bulunuyor-
du. Serinin en güçsüz motoru olmasına 

rağmen araç, atak bir yapı sergiledi. 
Klasik otomobillerde vites kolunun 

bulunduğu yere konumlandırı-
lan motorun kumandaları, tek bir 
dokunuşla ileri konumuna kolayca 
getiriliyor. Park durumuna alındı-
ğında ayrıca bir el freni yardımıyla, 

aracın güvenliği sağlamlaştırılıyor. 
Neredeyse hiç sesin duyulmadığı 

araçta, seri üretimde benzer örnek-
lerde olduğu gibi yaya güvenliği için 

dışarıya ses verecek özel bir düzeneğin de 
kurulması planlanıyor.

Son halini bulmamasına rağmen tercih edilen platform, orta 
sınıf otomobiller ve SUV modeller üretmek için uygun. Bu 
durum, aracın içine geçildiğinde, geniş bir mekân ve büyük bir 
bagaj hacmi olarak hemen hissediliyor. Arıcın gösterge pane-
linde, bataryanın şarj durumu, ulaşılacak menzil gibi bilgiler 
kolayca okunabiliyor.

/HABER/HABER

YERLİ OTOMOBİL 
TARTIŞMALARI 

GÜNDEMDE İLK SIRALARA 
YERLEŞİRKEN, ARACIN MODELİ, 

KULLANILACAK MOTORLAR, 
KAROSER TİPLERİ DE YAVAŞ 

YAVAŞ NETLEŞMEYE 
BAŞLADI.

Türkiye, 1 milyon adede yaklaşan yıllık satışıyla 
Avrupa’nın en çok otomobil satın alan 5. ülkesi. Hafif 
ticari araç başta olmak üzere, gerek üretim, gerekse 
yan sanayi açısından Avrupa’nın en büyük üretici-

lerinden olan ülkemizin, kendine ait bir otomotiv markası 
yok. 1961 yılında yola çıkan yerli Devrim otomobilinden 
günümüze kadar, bunun eksikliğini çeken ülkemizde yerli 
otomobil alanında en önemli adım geçtiğimiz aylarda 

atıldı. Testleri devam eden ilk prototipler; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından kamuoyuyla pay-
laşıldı. Yerli otomobil tartışmaları gündemde ilk sıralara 
yerleşirken, aracın modeli, kullanılacak motorlar, karoser 
tipleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bakan Işık 
yaptığı açıklamada, “2016’da, 30-40 tane araç üretmeyi 
hedefliyoruz. 2020’den önce de seri üretim başlayacak.” 
diye konuştu.

[ SÜMER DEMİRCİLER ]

KAMUFLAJLI TANITIM BIR GELENEK
Neredeyse tüm otomobil markaları, yeni üreteceği model-
leri gerçek yol koşullarında denerken tanınmaması için 
kamuflajlı bir giydirmeyle gizlemeyi tercih ediyor. Rakiple-
rin tasarımı görmemesi veya daha tamamlanmamış bir 
tasarımın saklanması için bu tercih edilen bir uygulama. 
Hatta yeni modelde kullanılması planlanan çoğu ekipman, 
bir önceki veya başka bir model üzerinde de kamuflajlı ola-
rak uzun süre test edilebiliyor.

PLATFORM ÜRETIMIN TEMELI
Otomobil dünyasında yeni bir model geliştirirken en önemli 
aşamayı, aracın platform yani üzerine inşa edileceği altyapı 
oluşturuyor. Fikri mülkiyet haklarına sahip bir altyapı, yani 
temeliniz varsa üzerine her türlü modeli geliştirmek müm-
kün. Tanıtılan ilk prototipteki GM’in Epsilon araç platformu 
günümüze kadar çok sayıda markanın yeni modelinde kulla-
nıldı. Kompakt, orta sınıf ve SUV üretimi için tasarlanan Epsi-
lon platformu, GM-Fiat ortaklığında geliştirildi. 2002 Opel 
Vectra, Saab 9-3, Cadillac BLC, Alfa Romeo 159, Opel Sig-
num, Fiat Croma, ve Chevrolet Malibu başta olmak üzere çok 
sayıda model aynı platformu kullandı. GM’in SUV modelleri 
Lambda ve Theta ve önümüzdeki yıl ABD’de satışa sürüle-
cek Chevrolet Malibu da aynı platform üzerine geliştiriliyor.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 
sorumluluk alanındaki 66 bin kilometreden fazla yolda 
bu sene kar ve kış mücadelesinde yaklaşık 9 bin kişi-

nin görev yapacağını belirtti.   
Yıldırım, kış nedeniyle karayollarında alınacak tedbirlere iliş-
kin Karayolları Bölge Müdürleri ile Bakanlıktaki toplantı önce-
sinde yaptığı konuşmada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 
verdiği bilgiye göre, bu yıl kış şartlarının çetin geçeceğe 
benzediğini söyledi. Kış mevsimi öncesinde Karayolları Bölge 
Müdürlerine kışla mücadele konusundaki hazırlıkları gözden 
geçirmek ve bu konuda alınması gereken ilave tedbirle-
ri konuşmak üzere bu toplantının yapıldığını dile getiren 
Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün vatandaşların kış 
mevsiminde seyahatlerini güvenlik içinde yapabilmelerini 
sağlamaya yönelik önemli tedbirler aldığını kaydetti.
Genel Müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan 66 bin kilo-
metreden fazla yolda kar mücadelesinin yapılması, kış şart-
larında trafiğin aksamaması, can ve mal kaybının meydana 
gelmemesi için 406 noktada ekiplerin bulunduğunu anlatan 
Yıldırım şöyle konuştu: “Bu sene kar ve kış mücadelesinde 
yaklaşık 9 bin arkadaşımız etkin olarak görev yapacak. 7 
bin 500’ün üzerinde de iş makinesi yine iş başında olacak. 

Böylece çetin kış şartlarında ana güzergâhlar başta olmak 
üzere yolların açık tutulması sağlanacak. Depolarda gerekli 
hazırlıklar yapıldı. Yaklaşık 200 bin ton kar çözücü tuz bulun-
makta, yol şartlarında kaymaları önlemek için 200 met-
reküpün üzerinde agrega depolanmış durumda. Kimyasal 
çözücü miktarı da 623 ton mertebesindedir.”

“BİZ KARDAN ZİYADE TIRLA MÜCADELE SORUNU 
YAŞIYORUZ”
Gelişen şartlara göre başka ihtiyaçların da süratle temin edi-
leceğini ifade eden Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü tara-
fından alınan bu tedbirlerin yanında, seyahat eden vatan-
daşların da üzerlerine düşen işlerin olduğunu bildirdi. Her 
vatandaşın yola çıkarken tedbirini alıp, hazırlığını yaptığına 
dikkati çeken Yıldırım, “Biz kardan ziyade tırla mücadele soru-
nu yaşıyoruz. Tedbirini almayan sürücüler, yolda kalınca sade-
ce kendileri değil, arkalarından gelen yüzlerce, binlerce araç 
birikiyor ve oradaki mücadeleye erişim gecikiyor ve sorun 
yaşıyoruz.” dedi.
Yıldırım, kış mevsimine girilen bugünlerde ağır vasıta sürücü-
leri başta olmak üzere yolları kullanan vatandaşlardan gerekli 
tedbirleri almasını isteyerek, bu tedbirlerin başında araçların yol 
şartlarına uygun hale getirilmesi ve kış lastiklerinin takılması 

/KARAYOLLARI/KARAYOLLARI
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Bakan Binali Yıldırım, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün vatandaşların kış 
mevsiminde seyahatlerini güvenlik içinde yapabilmelerini sağlamaya 

yönelik önemli tedbirler aldığını kaydetti.

BU KIŞ ZORLU GEÇECEK, 
BAKANLIK MÜCADELE İÇİN HAZIR

olduğunu ifade etti. Karayolları teşkilatının ve Bakanlığın en 
önemli önceliği olan vatandaşların burnunun kanamaması için 
bölge müdürlerine gerekli talimatının bugün itibarıyla verildiğini 
anlatan Yıldırım, bin 926 araç takip sistemi ve 250 kritik kesim-
de görüntüleme sistemleriyle vatandaşların yollarda sorun 
yaşamamaları için hizmet verileceğini söyledi.
Alo 159 hattının da 7 gün 24 saat ücretsiz olarak seyaha-
te çıkacak vatandaşların hizmetinde olacağına işaret eden 
Yıldırım, vatandaşlara kazasız belasız yolculuk 
temennisinde bulundu. Yıldırım, kış şartları 
ne kadar çetin olursa olsun Bakanlığın ve 
KGM’nin vatandaşların ve milletin yanın-
da olmaya hazır olduğunu kaydetti. 

“İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN 
ÖNEMLİ”
Kış şartlarının en yoğun geçeceği 
yerlerin belli olup olmadığı ve nerede 
daha fazla tehlike beklendiği sorusuna 
Yıldırım, rakımı 1600 ve üzerindeki yer-
lerde, Bolu, Toroslar, Doğu Anadolu’nun 
belirli kesimleri, Karadeniz sıra dağlarının 
geçişlerindeki yerleri bildiklerini ancak hiç 
beklenilmeyen yerde bile yoğun kış şartlarının 
yaşanabileceğini söyledi.
Kendileri için riskli bölgeler bilinmekle beraber tedbirleri yurdun 
her karış toprağında, yol olan her yerde almak için hazırlıklarını 
eksiksiz yapacaklarını ifade eden Yıldırım, ani sıcaklık değişimin-
den dolayı köprü ve viyadüklerde gizli buzlanmanın olabileceğini, 
bu bölgelerde özel tedbirlerin olabileceğini ancak sürücülerin de 
süratli uzun viyadüklere girmemeleri gerektiğini bildirdi.
Bölünmüş yolların hayat kurtardığına dikkati çeken Yıldırım, 
24 bin kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağının hizmete alın-
dıktan sonra trafik kazalarında yol kusurunda yüzde 54’ün 

üzerinde azalma olduğunu vurguladı. Yıldırım, trafiğin ve 
kazaların sayısının da üç kat artmasına rağmen, ölümlerde 
yüzde 62’nin üzerinde azalma olmasının, insan hayatına 
verilen önemin bir göstergesi olduğunu anlattı.

KIŞ LASTİKLERİ KONTROL EDİLECEK
1 Aralık’ta başlayacak kış lastiğiyle ilgili Bakanlığın yapa-
cağı çalışmaların sorulması üzerine Yıldırım, trafik ihlalleri 

veya trafik ihlali yapılmamasıyla ilgili her türlü yol 
kontrolünün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki polisler, jandar-
ma bölgesinde ise jandarma tarafından 

yapıldığını söyledi.
Karayollarının yaptığı kontrollerin yolun 
trafiğe açık tutulması, kardan, kıştan 
veya başka doğal afetlerden kaynak-
lı geçit vermeyen yolun olmaması 
yönünde asli görevinin olduğunu dile 

getiren Yıldırım, birbiriyle iç içe çalışan 
iki kurum arasında koordinasyonun iyi 

sağlanmaması durumunda bunun fatu-
rasını vatandaşın ödeyeceğini söyledi. Kış 

lastiği uygulamasının 1 Aralık-1 Nisan arasın-
da geçerli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Bizim 

mücadelemiz kar mücadelesinden ziyade tır mücadelesi. 
Yollarda lastiklerini değiştirmeyen, tedbirlerini almayan ağır 
vasıtaların sebep olduğu olumsuzluklar dikkate alınarak böyle 
bir mecburiyet getirildi, bunun çok büyük faydası görüldü.” diye 
konuştu. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgula-
yan Yıldırım, kış lastiği takmamanın cezasının olduğunu ancak 
önemli olanın farkındalık oluşturmak, vatandaşın hayatının, can 
ve mal güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunun yaygınlaş-
ması olduğunu belirtti. Yıldırım, bu kışı daha güzel ve sıkıntısız 
geçirmeyi düşündüklerini ifade etti.

“BU SENE KAR 
VE KIŞ MÜCADELESİNDE 

YAKLAŞIK 9 BİN 
ARKADAŞIMIZ ETKİN OLARAK 

GÖREV YAPACAK. 7 BİN 
500’ÜN ÜZERİNDE DE İŞ 

MAKİNESİ YİNE İŞ 
BAŞINDA OLACAK.”

Yıldırım, kış nedeniyle karayollarında alınacak tedbirlere ilişkin Karayolları Bölge Müdürleri ile Bakanlıkta toplantı yaptı.



/SAĞLIK

Bel ve boyun şikâyetleri başladığı andan 
itibaren, giderek artan ve 20-30 dakikaya 

çıkan egzersizlerle giderilebiliyor.

/SAĞLIK

[ MİRAY BAYSAL ]

BEL VE BOYUN FITIKLARINDA GÜÇLÜ AĞRI KESİCİLER 
ÖNERİLMİYOR
Uygun pozisyonda yatarak geçirilecek birkaç günlük yatak 
istirahatinin, bilinen en eski ve etkin tedavi yöntemi olduğu-
nu söyleyen Akkan şu bilgileri verdi: “Hasta eğitimi hastanın 
belini ve boynunu kullanma şekli, postürü incelenmeli ve 
yüklenmeye neden olacak ağır kaldırma şeklinden sakınılma-
lıdır. Öncelikle hastaya yatarken, otururken, ağırlık kaldırırken 
nelere dikkat edeceği öğretilir. Ayrıca biçimsiz oturmak, bir-
çok hastada şikâyetleri arttırır. Bu tip hastalar uzun süre-
li oturmamalı ve otururken pozisyon değiştirmelidir. Belin 
arkasına yumuşak küçük bir yastık konmalı veya koltuk hafif-
çe geriye itilerek kol destekli, baş düz oturulmalı-
dır. Hastaya uygun yatak pozisyonları gös-
terilmeli, bel ve boyun ağrılarında güçlü 
ağrı kesici ve anti-enflamatuar ilaç-
lar kullanılmalıdır. Kas gevşeticiler 
ve anti depresanlar da faydalıdır. 
Ağrı-spazm-ağrı kısır döngüsü 
kırılmalıdır. Egzersiz hastalarının 
hareketsizliğin zararlı etkile-
rinden korunması için başlarda 
izometrik egzersizlerden fayda-
lanılır.” 

EGZERSİZ ÖNEMLİ
“Şikâyetlerin başladığı ikinci hafta-
dan itibaren, giderek arttıracak şekilde 
günlük 20-30 dakikaya çıkan egzersiz-
lere başlanabilir. Aerobik egzersizi, yürü-
me, yüzme önerilir. Ancak hastalar, egzersizlerin 
ilk dönemlerinde ağrılarının artabileceğini bilmelidirler. Eğer 
hasta tolere edemiyorsa egzersizin şeklini değiştirmelidir. 
Egzersizler, her hastaya özel olarak planlanmalıdır. Fizik teda-
vi yöntemleri Masaj, diatermi, ultrason, TENS, biofeedback, 

AĞRI AZALTMANIN YOLLARI NELER?
Kişi bilgisayar başında çok oturan bir meslek grubuna 
sahipse bel ağrısını azaltmanın yolları şöyle sıralanabilir:
• Bir saat oturduksan sonra 10 dakika kalkıp dolaşmalı, 

değişik hareketler yapmalı. 
• Duruş oturuş bozukluklarına dikkat etmeli.
• Bulunduğu ortamdaki hava koşullarına bakılıp, cereyan, 

klima gibi etkenlere maruz kalmamalı. 
• Bilgisayar başındaki kişiler kalın mouse-pad tedarik 

edip, dirseğini dayamadan dirsek dışarıda kalacak 
şekilde mouse kullanmalı. 

Bel ve boyun ağrıları için uzmanlar soru ve cevaplarıyla şu 
önerilerde bulunuyor:

Bel ağrısı çeken birisi neleri yapmalıdır?
Ağrıları azsa öncelikle kişinin duruşuna, oturuş bozukluklarına 
dikkat etmesi gerekiyor. Ancak bu ağrı sıklığı artıyorsa ve 
ilerliyorsa bir beyin cerrahı ya da bir fizik tedavi uzmanına 
giderek muayene olması, MR, tomografi ya da herhangi bir 
görüntüleme yönteminden yararlanılarak ağrının nedeninin 
tespit edilmesi lazım.

Masaj yaptırmak bel ağrısı için yararlı mıdır?
Ağrı, kasın gerilme ve tutulumuna bağlı bir ağrıysa masaj, 
kasları kısmen de olsa gevşeteceği için yararlı olabiliyor. Tabi 
masajın bir fizyoterapist tarafından yapılması gerekiyor. Aksi 
takdirde bilinçsiz bir şekilde yapılan masaj çok daha ciddi 
sorunlara neden olabiliyor.

Hangi egzersizleri yapmak gerekir?
Bel ve boyun ağrıları için en güzel egzersiz yüzme. Eğer bir 
kişi bel ve boyun ağrısı çekiyorsa kasının gerginliğini 
azalttıktan sonra kasın gerilmesine bağlı olarak zaten ağrı ön 
plana çıkıyor. Çünkü ağrı bir alarm yöntemi. Vücutta bir sorun 
olduğunda kas gerildiği zaman ya da tutulduğunda vücut 
alarm çalıyor. Ağrı aslında bir uyarı. Ağrı olduğunda ağrı kesici 
alınır ve evin alarmı kapatılmış, hırsıza evin kapısı açılmış 
oluyor. Hırsıza evi açınca sorun aslında kesilir gibi gözükse de 
sorun devam ediyor. Tam tersi olay içeride büyüyor.

Bel, boyun ağrılarını, ağır kaldırma mı, yoksa duruş-oturuş 
bozukluğu mu daha çok tetikler?
Ağır kaldırma ağrı artıran nedenlerden... Ancak duruş-oturuş 
bozuklukları da bel- boyun ağrılarının daha fazla görülmesine 
neden oluyor. Bir hamalla bir bankacı kıyaslandığında bir 
bankacının daha çok bel ve boyun ağrısı çektiği gözlemleniyor.
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BİLGİSAYAR BAŞINDA OLUŞAN 
BEL VE BOYUN AĞRILARI

KÂBUSUNUZ OLMASIN

Her insan hayatının herhangi bir döneminde en az bir 
kere bel ve boyun ağrısı rahatsızlığı ile karşı karşıya 
kalıyor. Günlük hayatın elverdiği koşullara ve strese 
bağlı bu tür ağrılar ağırlıklı olarak bilgisayarın olduğu 

ortamlarda, masa başında, tablet ve telefon başında uzun 
süre zaman geçirme sonucunda fazlalaşıyor. Özellikle gün 
boyu çalışan bir kişi akşam eve dönüp kendi başına kaldı-
ğında bu ağrıları daha derinden hissediyor. Bu rahatsızlıklar 

genelde mekanik ağrılar yani bel ve boyun omurgasının 
tutulmasına bağlı, meslek, yaşam tarzı, cereyan ve klimaya 
bağlı sebeplerden ortaya çıkıyor. 
Kişi yaşam kalitesini bozan bel ve boyun ağrıları ve daha da 
ilerleyen süreçte fıtığa dönüşen bu rahatsızlıkla yaşamak 
zorunda değil. Bu tür ağrıların tedavileri artık ameliyatsız 
gerçekleşiyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aytekin Akkan, bel ve boyun 
fıtıklarında cerrahi tedavi dışında uygulanan tedavi yöntem-
lerini anlattı.

AMELİYATLAR GEREKLİ OLMADIKÇA UYGULANMIYOR
Dr. Aytekin Akkan, bel ve boyun ağrısının toplumda en sık 
görülen sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Erişkinlerin neredeyse hepsi, hayatlarında en az 
bir kere bel ve boyun ağrısı atağı geçiriyor. Birçok nedene 
bağlı ortaya çıkabilen bel ve boyun ağrılarının sadece yüzde 
2-5’ini fıtıklar oluşturuyor. Tedavide eskiden daha sık baş-
vurulan ameliyatlar, son zamanlarda çok gerekli olmadıkça 
uygulanmıyor. Fıtık hastalarında da cerrahi olarak tedavi 
edilen olgu sayısı yüzde 1-4 arasında. Bunlar da genelde kas 
güçsüzlüğü başlayan olgular.”

traksiyon, sıcak paketler gibi fizik tedavi yöntemleri, 
bel ve boyun fıtıklarında şikayetlerin düzeltil-

mesinde daima yararlıdır. Masaj, akut bel 
ve bacak ağrılarında şikâyetleri arttırır, 

kesinlikle yapılmamalıdır. Akut faz 
geçtikten sonra kas spazmı halen 

devam ediyorsa masaj ve aktif 
egzersizler yararlı olur. Manuel 
tedavi de uzman ellerde yapılır-
sa faydalı olabilir. Manuel tedavi-
nin daha çok faset eklemlerine 

faydalı olduğu söylenmektedir. 
Fasetlerin dizilim bozukluğu ve 

sub-lubsasyonlarında küçük ayar-
lamalarla düzelttiği iddia edilmektedir. 

Ancak bel fıtığında çok dikkatli ve hasta 
seçilerek uygulanmalıdır. Bel korseleri-

boyunluklar bazı durumlarda faydalıdır. Boyun 
ve bel kaslarına binen yükü, yüzde 25 oranında azalttı-

ğı, postürü düzeltip, lordozu koruyup, aşırı hareketi önlediği ve 
emniyet hissi sağladığı için faydalı olabilir. Enjeksiyon tedavisi 
ağrıya neden olan yeri bulup oraya ağrı oluşumunu engelle-
yen ilaçlar enjekte edilmek suretiyle verilebilir.”
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ÜNLÜLERİN
HESAPLARINDA ÜRÜN TANITIMI YAPMAK İÇİN TARİFELER BELİRLEYEN 

ÜNLÜLER, BİR TWEET ATMAK YA DA INSTAGRAM’DA BİR FOTOĞRAF 
PAYLAŞMAK İÇİN BİNLERCE LİRA TALEP EDİYOR.

SOSYAL MEDYA TARİFESİ

[ MİRAY BAYSAL ]

Her geçen gün hayatımızın odak 
noktası haline gelen sosyal medyada, 
en fazla takipçi çekenler doğal olarak 
ünlüler… Takipçi sayısı milyonlarla ifade 

edilen ünlüler hal böyle olunca; bu kanalı para 
kazanmak için de kullanıyor. Hesaplarında ürün 
tanıtımı yapmak için tarifeler belirleyen ünlüler, 
bir tweet atmak ya da Instagram’da bir fotoğraf 
paylaşmak için binlerce lira talep ediyor. Serenay 
Sarıkaya, Engin Altan Düzyatan gibi bazı isimler, 
hesaplarında reklam içerikli paylaşım yapmama 
konusunda kararlı görünse de başta Demet 
Akalın olmak üzere birçok isim bu alanda 
bulunmayı tercih ediyor.
İşte ünlülerin sosyal medya tarifesi…
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DEMET AKALIN

TWİTTER’DAKİ AKALIN ETKİSİ 
DÜNYA ÇAPINDA YER ALDI
Ünlüler arasında sosyal medyayı 
belki de en aktif olarak kullanan 
kişi olarak ünlü şarkıcı Demet 
Akalın gösteriliyor. Akalın, bu 
şöhretini sadece ülkemizde değil 
uluslararası alanda da 
kanıtlayanlar arasında. ‘The 
Huffington Post UK’, dünya 
çapında Twitter’daki en etkili 100 
kadın listesinde Akalın’a da yer 
verdi. Sadece takipçi sayısıyla 
değil aktifliğiyle de dikkate alınan 
bu listede tek Türk kadın olarak 
yer alan Demet Akalın, listeye 53. 
sıradan girerken, Ciara, Jessica 
Alba ve Victoria Beckham gibi 
isimleri geride bırakıyor. Hal böyle 
olunca da reklam verenlerin en 
gözde isimlerinden birisi olarak 
karşımıza çıkıyor Akalın. Bu 
sebeple onun tarifesi 10-15 bin TL 
olarak anılıyor.

NUR YERLİTAŞ

SOSYAL MEDYANIN                    
YENİ FENOMENİ
İşte Benim Stilim yarışmasının jüri 
üyelerinden modacı Nur Yerlitaş, 
sosyal medyanın fazlasıyla takip 
edilen isimleri arasında. Yaptığı 
programla birçok izleyicinin ilgisini 
çeken Yerlitaş’ın caps’leri de 
oldukça paylaşılıyor. Bu sebeple 
reklamcıların gözdeleri arasında 
olan Yerlitaş, tarifesini çok yüksek 
tutanlar arasında ilk sıralarda yer 
alıyor. Nur Yerlitaş’ın tarifesi 10 bin 
TL olarak konuşuluyor.
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TOLGAHAN SAYIŞMAN

ULUSLARARASI ERKEK 
GÜZELİ EN ÇOK TAKİP 
EDİLENLER ARASINDA
2005 yılında Güney Kore’de 
gerçekleşen Uluslararası Erkek 
Güzellik Yarışması ‘Manhunt 
International’da birinci seçilen 
Tolgahan Sayışman uzun süre 
oyunculuk eğitimi aldı. Ardından 
birçok dizi ve sinema filminde rol 
alan Sayışman da sosyal medya 
fenomenleri arasında yer alıyor ve 
onun tarifesi de 5 bin TL olarak 
konuşuluyor.

ÖZGE ULUSOY

MARKALARIN ÇALIŞMAK 
İSTEDİĞİ İSİMLERİN BAŞINDA
2001 yılında dünyanın en prestijli 
model ajanslarından ‘Amerikan 
Elite Modellik Ajansı’nın düzenliği 
güzellik organizasyonunda 
üçüncü olan Özge Ulusoy, daha 
sonra ‘Miss Turkey 2003 Türkiye 
Güzellik Kraliçesi Yarışması’nda 
ikinci seçildi. Profesyonel modellik 
hayatına Cengiz Abazoğlu 
defilesiyle ilk adımı atan Ulusoy, 
bunun yanında çeşitli dizilerde de 
rol aldı. Markaların çalışmak 
istediği isimlerin başında gelen 
Özge Ulusoy da sosyal medyayı 
en fazla kullananlar arasında. 
Onun tarifesi ise 8 bin TL olarak 
biliniyor.

SİNEM KOBAL

‘SELENA’ YEDİDEN YETMİŞE 
HERKESİN SEVGİLİSİ
Daha 13 yaşında Dormen 
Tiyatrosu’nda aldığı eğitimle Dadı 
isimli diziyle sanat dünyasına 
katılan Sinem Kobal, Beykent 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Sahne ve Gösteri 
Sanatları Bölümü mezunu. 
Ardından birçok bölümü çekilen 
‘Selena’ dizisiyle çocuklar dâhil 
herkes tarafından çok sevilen 
Kobal’ın sosyal medya tarifesi de 
5 bin TL olarak ifade ediliyor.

EBRU ŞALLI

GÜZELLİK MERAKLISI 
HAYRANLARININ GÖZDESİ
1995 yılında ‘Queen of Turkey’ 
yarışmasının birincisi olan Ebru 
Şallı, yıllar içerisinde model, 
sporcu ve sunucu olarak anıldı. 
‘Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel 
Kalmak’ adlı kitabı çok sattı ve 
pilates için birçok egzersiz video 
yayınladı. Bu hali ile Şallı, özellikle 
güzellik meraklısı hayranlarının 
gözdeleri arasında yer alıyor. 
Sosyal medyayı oldukça sık 
kullanan Ebru Şallı’nın tarifesi            
de 5 bin TL.



32 / www.baglantinoktasi.com.tr

Hani, ‘ömrümü yedin’ der ya, kendisine çile çektiren birisine anadolu insanı, 
ömür törpüsü olduğunu anlamayız bile şehrin...

ÖMRÜM ANKARA
Doğrudur, şehir, şehirli insanın ömrüdür. Sadece 
yerlisinin değil elbette, bir şehrin sakini olmak 
o şehrin ömrüne dâhil olmayı, dahası şehrin 
ömrümüze dâhil olmasını sağlar. Bu kadar da değil, 

şehre gelen insan, o şehirle ömrünü yeniden inşa etmeye 
başlar. Şehirle birlikte ömür de başka hal alır. Hacı Bayram 
Veli’nin, “Ben dahi bile yapıldım/Taş u toprak arasında” 
demesi bu bahistendir. 
İşin bir başka veçhesi, şehrin insanının ‘ömrünü yiyerek’ 
şehir olduğudur. Hani, ‘ömrümü yedin’ der ya, kendisine çile 
çektiren birisine Anadolu insanı, ömür törpüsü olduğunu 
anlamayız bile şehrin. Sadece bedenimizin değil, ruhumuzun 

desteklemiş, her belaya kolunun kanadının yettiğince 
göğüs germeye çalışmıştır.
Saçının çokçasını sakalının tamamını Ankara için 
ağartan bu lügat kurdu şehre dair yazılarını, şehre dair 
yeni yazılarını bir kitap bütünlüğü içerisinde toplamış, 
adını “Ömrüm Ankara” koymuş, alt başlığına “Bir Ankara 
Şehrengizi” ibaresini yerleştirmiş, eskilerin deyimiyle 
muhalled bir kitabı Ankara’ya ve tabii ki şehir tarihi, 
şehir monografisi meraklılarına armağan etmiştir.
Ankara’yla bu kadar düşüp kalkan Doğan’dan daha fazlasını 
beklemek hakkımızdır lakin şehir kitapları bağlamında 
Ankara’nın kuraklığından, çoraklığından, nasipsizliğinden 
o kadar bizar olan biz okuyucu milletini bu kitap hani 
az buz sevindirmemiştir; yazarına teşekkür borcumuz 
vardır, teşekkür ederiz.
Tekrar girizgâha dönelim ve diyelim ki bir şehrin ömrü, 
şehrin insanlarının ömrünün toplamıdır. Şayet bir yazar bir 
şehre ‘ömrüm’ demeyi layık görüyor ve o şehrin gelmişine 
geçmişine dair kalem ihtiyacı duyuyorsa, aidiyetinin 
bilincinde olmayı yazıya geçiriyorsa kendi ömrünü de şehrin 
ömrünü de uzatıyor demektir.

Şehirler kuruldukları günden bu yana o şehri yapan ve 
o şehirle yapılan insanların ortak ruhundan beslenirler. 
Sadece beslenmekle kalmazlar, o ortak ruhu yaşatırlar, 
temsil ederler, öyle bir kimlik kazanırlar.
Ankara’ya kimler kimlik kazandırıyor, kimler şehrin 
kimliksizleşmesi için çaba harcıyor, “Ömrüm Ankara” kitabını 
okumakta fayda vardır. Yalnız kalmasın bari yanında başka 
şehir kitapları da bulunsun. 
Malum Ankara sadece Ankara’dan ibaret değil… 

tozu talaşı da şehrin havasına karışır. Şehir bizi kılar; Âdem’in 
kızları ve oğulları olarak biz şehri kılarız.
Bu kısa girişten sonra diyelim ki, Mehmet Doğan 
Kalecikli bir kalem erbabıdır. Ankara merkezde dünyaya 
gözlerini açmış, üççeyrek asra yakın şehrin tarihine, 
değişen tarifine, tahribine, değişimine, azmanlaşmasına, 
gecekondudan çok katlıya geçişine tanık olmuş; 
Ankara’nın dertleriyle dertlenmiş, yerine göre Yahya 
Kemal’in sünnetini devam ettirerek şehri karış karış 
gezmiş, 30 teravihi 30 camide kılmış, yerine göre 
şehrin yöneticileriyle, belediye başkanıyla, valisiyle 
şehir namına kavga etmiş, Ankara için her hayırlı adımı 

/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI

[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]

Ankara’ya kimler 
kimlik kazandırıyor, 
kimler şehrin 
kimliksizleşmesi 
için çaba harcıyor, 
“Ömrüm Ankara” 
kitabını okumakta 
fayda vardır.
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Ülkemizde klasik sanat anlayışından bir türlü 
kopamamanın götürülerinin başında, dünyayı etkileyen 
birçok akımın ülkenin büyük bir bölümüne “marjinal” 
kalması, üstelik yurt dışında 10 yıl önce esip geçen bir 

akımın, burada yapıldıktan 10 sene sonra bile hâlâ “marjinal” 
görülmesi geliyor. İşte bunlardan birisi de bilgisayar destekli 
üretimden faydalanarak sanat icra etmek. 
Tüm üretimi prosedürlere bağlı olduğu için prosedürel üre-
tim adını alan bu sistemin başlıca örneklerinden birisini 
Mandelbrot fraktallarında görebilirsiniz. Bir matematiksel 
denklemin sonuçları grafiğe, hatta animasyona dökülerek, 
sürekli birbirini yutan, genişleyen ve içinde şaşırtıcı bir şekilde 
denizatları taşıyan bu görseller, animasyonda birbirini izleye-
rek biraz da hipnotize edici bir deneyim yaşatabiliyor. Bunun 
sırrı da, sonsuza yakınsamayan bir dizi karmaşık sayı dizisinin 
denkleminde yatıyor. Kullanılan sayıların arasında hayalî sayı-
lar da (örneğin -1’in karekökü) bulunuyor, bu da hesaplamayı 
o kadar karmaşık hâle getiriyor ki, hesaplamayı elle yapmak 
hem çok yavaş hem de asla görsel bir sonuca dökülemeye-
ceği için manasız kalıyor.

MATEMATİK DEHASININ GÖRSEL BULUŞU
Oysa bunu bir bilgisayara hesaplatarak denklemin sonucunda 
karşınıza çıkan pikselleri açıp kapatarak sonsuz bir animas-
yon yaratılabiliyor. Matematikçi Benoit Mandelbrot’un adını 
taşıyan ve çalışmasının eseri olan bu matematiksel dizileri 
Mandelbrot aramasıyla daha fazla tanıyabilirsiniz.
Bunun benzeri de müzikte yaşanıyor. Elbette bu kez bir 
matematik denkleminden daha farklı bir sistem işliyor. 

Jeneratif müzik de doğrudan kullanıcı giriş olmaksızın üreti-
lebiliyor. Bach’ın formüle ederek yazdığı fügleri de buna dâhil 
etmek mümkün olur mu bilmiyorum ama benzer örnek-
leri William Burroughs ya da Georges Perec’in yazılarında-
ki “keserek eklemleme” tekniklerinin uygulanışında ya da 
Fransa’daki mekanik yazı okulu Oulipo’da görmek mümkün.

MİNECRAFT BU TEKNİĞİ POPÜLER HÂLE GETİRDİ
Bu tekniklerin oyunlardaki karşılığına baktığımızda Minecraft, 
Dwarf Fortress ve NetHack gibi örneklerle karşılaşıyoruz. 
Hatta sadece bu tekniğin kullanıldığı oyunları yayınlayan 
Gaslap Games adlı bir oyun stüdyosu bile var. Firmanın iki 
oyunu Clockwork Empires ve Dungeons of Dredmor, kendi 
içlerinde tekrar eden temaları içerse de, her seferinde bu 
temalar değişiyor, böylece oyunu bir kez daha oynadığınızda 
aynı düzlemde ama farklı bir gelişim gösteren oyun oynamak 
mümkün oluyor.
Firmanın kurucusu Nicholas Vining bu durumu şöyle açıklıyor: 
“YouTube’da oyunu oynarken kendisini de gösteren oyuncu-
ların videoları var, bu insanlar için oyun üretiyoruz. Bunu bize 
Minecraft yaptı. Bu yüzden de, YouTube kullanıcısı X kişinin 
YouTube kullanıcısı Y kişiden tamamen farklı bir deneyim 
yaşadığı bir oyun yapmak gerekiyor.”
Bir oyun programcısı ve doktorasını oyunlar üzerine yapan 
Dr. Tom Betts ise 2008’den beri indie oyun üreticisi Big 
Robot’ta çalışıyor. Prosedürel tekniklerin oyunlarda, prog-
ramcı, program kodu ve oyuncu arasında bir çeşit işbirliği 
olduğuna inanan Betts, özellikle devasa haritalara sahip 
oyunlar için bu yöntemin eşsiz olduğunu söylüyor. Bettes’e 

/DOSYA/DOSYA

Prosedürel üretimle ortaya çıkartılan veriler, sanatın, müziğin ve 
matematiğin kullanım alanlarından birisi hâline geldi. Oyunlar da bir süredir 

bu durumdan istifade ediyor. Oyun geliştiricileri ise ortaya çıkan sonuçlardan 
öğrendiklerini, tekrar oyunları değiştirmeye yatırıyor.

BİZDEN NE ÖĞRENDİ 
VE BİZE NE ÖĞRETEBİLİRLER?

OYUNLAR

[ AYTUN ÇELEBİ ]

Minecraft adlı oyun prosedürel üretimin en büyük örneklerinden birisi oldu. İnsanların kendi üretebileceklerinin ise sınırı yok. Üstteki görsel, 
en ufak parçasından başlayarak tamamlanmış, çarpıcı üretimlerden sadece bir tanesi.



göre bunun bir avantajı da oyunlarda geniş ortamlar yarat-
mak için birçok kişinin çalışmasına gerek kalmaması; oyun 
maliyetlerini düşüren yöntem, üretim süresini ve karmaşık-
lığı da azaltıyor. 

GOOGLE, RÜYA GÖREN BİLGİSAYARI YARATTI
Vinings de bu konuda benzer fikirlere sahip; özellikle de 
müzik konusunda: “Uzun süre oyun oynadığınızda tekrar 
eden müzikler beni çıldırtıyor, Dungeons of Dredmor’un 
tüm müzikğini dinlediğinizde, bitiyor ve artık tekrara giriyor. 
Clockwork Empires’ta ise bunu değiştirmek istedik, oyundaki 
ruh hâli değiştikçe müzik de kendini değiştiriyor. Ancak bunu 
yapmak hiç de kolay olmadı, hem müzisyen hem de program-
cı birisinin bunu gerçekleştirmesi gerekiyordu ve bunu yapa-
bilmek için de araçlar geliştirmeliydi. Bir bilgisayara orkestras-
yonu nasıl öğretebilirsiniz, bir düşünün.” diyor. 
Ancak bugüne dek bilgisayarlara görüntü tanıma gibi olduk-
ça karmaşık ve bugüne dek sadece insanın yapabileceği-
ni düşündüğümüz şeyleri öğrettik. Google’ın Deep Dream 
(Derin Rüya) adlı projesi insan beynindeki sinir ağlarını taklit 
eden bir sistemle gerçekleştirildi. 10 ilâ 30 katman arasında 
kurulan bu ağın her katmanı, öncekine göre daha üst seviye 
özellikleri ortaya çıkartıyor, son katman ise görüntünün nasıl 
olacağına karar veriyor. Tek bir görüntü vererek kullanabile-
ceğiniz bu ağ, Google Photo’nun da çalışma sisteminin temel 
prensibini oluşturuyor.
Verilen görüntülerin sonunda köpek görüntüleri içeren 
rüyamsı şeylere benzeme sebebi ise Google’ın 120 köpek 
türünü içeren ufak bir veri tabanı kullanmasından kaynaklanı-
yor. Yani buradaki temel prensip, yazının başında anlattığımız 
Mandelbrot’un aksine işliyor.

ANGELİNA: OYUN ÜRETEN YAZILIM
Tarn ve Zach Adams adlı iki kardeşin geliştirdiği Dwarf Fortress 
adlı oyuna baktığımızda, aklınıza gelebilecek her şeyin prose-

dürel üretimle oluşturulduğunu görüyoruz. Tüm oyun dünya-
sı, oyundaki tarihçe ve karakterler bu şekilde üretiliyor. Oyun 
o kadar etkileyici ki, insanlar oyunun içerisinde çalışan (sanal) 
bilgisayarlar yaratabilmeyi başardılar.
Michael Cook’un Angelina adlı simülasyonu ise Dwarf Fortress 
kadar karmaşık değil ama farklı bir yönde kapsamlı olmayı 
başarıyor. Simülasyonun içinde bir oyun yaratılıyor ve bu 
oyunu indirip oynayabilmek mümkün oluyor. Ancak simülas-
yonda prosedürel üretim yöntemini kullanılmıyor. Tüm oyun 
üretimi, oyunun tasarımı esnasında gerçekleşiyor ama ortaya 
çıkan oyun, içinde değişiklikle olan bir oyun değil, yani alıştığı-
mız statik bir hikâyeye sahip bir oyun. Sadece Angelina’nın her 
ürettiği oyun bir öncekiyle tamamen alakasız ve ondan farklı. 
Bunun gibi çalışmalar, bir yandan bugüne kadarki bilgiden fay-
dalanarak daha kapsamlı, kolay, maliyetsiz bir üretim ortaya 
çıkartırken, üretim aşamasındaki zorluklar da bizlere üretim 
süreciyle ilgili daha yaratıcı olmanın kapılarını açıyor.

Toy Story 3

Bugün için biraz eskide kalmış olabilir ama 
animasyondaki birçok geniş alan sahnesi, 
bu teknikle oluşturuldu. Oyuncakların 
kendini çöp öğütücüde bulduğu sahnede-
ki çöplerin büyük bölümü, etraflarındaki 
çöplerin farklılaştırılmasıyla oluşturuldu. 

No Man’s Sky

Hello Games’in oyunundaki tüm evren, 
floradan faunaya, gezegenlerden yıldızla-
ra kadar bu teknikle yapıldı. Bunların üze-
rine uzaylıların yaşam alanı da üretilip, 
daha sonra karakterinizin buraya inmesi-
ne ve bu ortamda gezmesine izin veriyor.

Generative Music 1

Brian Eno’nun 1996’da kullandığı SSEYO 
Koan adlı yazılım, bu albümü hazırlamasın-
da büyük rol oynadı. Eno’nun her seferinde 
farklı bir şarkı üretmek için hazırladığı 150 
paterni kullanan yazılım, sanatçının sonraki 
albümlerine de feyz oldu.

PROSEDÜREL ÜRETIMIN FARKLI ÖRNEKLERI

Mandelbrot Sayıları, görsele döküldüğünde içinde denizatlarından spirallere 
kadar birçok şey barındıran hipnotize edici animasyonlara dönüşüyor.

/DOSYA

36 / www.baglantinoktasi.com.tr



38 / www.baglantinoktasi.com.tr aralık 2015 /39

Bu fikir aslında web ile doğmamıştı. İnsanlar çok uzun süredir 
komşularından bir şeyler ödünç alıp, odalarını o bölgede kal-
mak isteyenlere kiralıyorlardı. Hatta otomobil paylaşımı bile 
dünyanın yeniden keşfi anlamına gelmiyordu. Teknolojinin 
getirdiği fark, bu işlemleri sıklaştırmak ve kolaylaştırmak 
oldu. Son yıllarda ise bu konuda hizmet veren 
birçok uygulama ve şirket, “paylaşım eko-
nomisi” sözcüğünün Oxford Sözlüğü’ne 
girmesine kadar önayak oldu. 
Paylaşım ekonomisi saydıklarımızın 
dışında da potansiyel faydalar barın-
dırıyor. Uçtan uca işlem yapmak, 
her iki tarafın da genelde peraken-
deci olan ortadaki tarafı kaldıra-
rak daha ekonomik bir ticarete yol 
açıyor. Diğer yandan işlemleri hız-
landırıyor, daha az enerji ve kaynak 
harcanmasına sebep olarak, çevrenin 
ve doğal kaynakların da korunmasına 
aracılık ediyor. Mal ve emtia takası dışın-
da, insanlar işgücü ve yeteneklerini de pay-
laşıma açabiliyor. Bu da insan ve toplum ilişkilerini 
güçlendirerek sosyal fayda sağlıyor.

KAZANCI KİM ELDE EDİYOR?
İngiltere’de paylaşım ekonomisini desteklemek ve büyüt-
mek üzere kurulan bir kurum olan SEUK’un kurucusu 
Debbie Wosskow’un ilk işi bu sektörün durumunu gösteren 
bir rapor hazırlamak oldu. Bu bağımsız rapora göre üç tip 
paylaşım ekonomisi şirketi bulunuyor. Birincisi, insanların 
ürünleri üretip doğrudan müşterilere satabildiği pazar yer-

leri (Etsy, Zet gibi); ikincisi insanların ürünleri satın almak 
yerine bunlara erişimini paylaşması gibi; üçüncüsü ise 
insanların yeteneklerini ve emeklerini saat başı ücretlerle 
takas ettikleri yerler. 
Bu platformların ülkemizde yaygın kullanılan örnekle-

ri arasında otomobil paylaşım, kiralama ve 
taksi uygulamaları, evlerin bir odasını ya 

da tamamını kiralayabileceğiniz uygu-
lamalar geliyor. Ancak bunları da 

yukarıdakilere göre kategorize 
etmek zorlaşıyor. Sonuçta, bu 
platformlar hizmet sunan ile hiz-
met almak isteyeni bir kâr oranı 
karşılığında buluşturarak, eko-
nominin belirli alanlarını merke-

zileştirmeye çalışıyor.
Ancak bunun da farklı sonuçları 

ortaya çıkıyor. Teknoloji şirketleri-
nin ABD’deki merkezi konumundaki 

San Fransisko’nun Bay Area adlı böl-
gesinde, Airbnb üzerinden kiralama oran-

larının artması, ev fiyatlarını da artırdı. Bunun 
sonucunda da evsizlik oranı yüzde 20 tırmandı. 

Şunu da gözden kaçırmamak gerek, bu tip uygulamalar her 
ne kadar yaratıcılarının tüm iyi niyetlerine rağmen, gözden 
kaçabilecek sonuçlar da yaratabiliyorlar. Teknolojik yenilikçi-
liğin getirdiği bu hizmetlere erişim şansı da, insanlara başka 
kapılar açıyor. Örneğin bundan on yıl önce şirketiniz için dış 
kaynaklı bir hizmet almak isteseniz, profesyonel bir şirket 
bulup yüksek bir fiyat ödemeniz gerekebilirdi. Oysa bugün 
Freelancer benzeri sitelere girerek bu hizmeti açık artırmaya 
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Hizmetlere erişmek için artık onları üreten araçları ya da hizmeti satın almak yerine 
kiralamak ve paylaşmak üzerine kurulu bir sistem giderek yaygınlaşıyor. 

PAYLAŞIM EKONOMİSİ
[ AYTUN ÇELEBİ ]

Airbnb ile dünyanın dört bir yanında mütevazı bir odadan 
tutun da fotoğraftaki gibi bir kalede kalabilmek mümkün. Tabii 
fiyatlar da konuma ve büyüklüğe göre değişiyor.

/HABER

OXFORD 
SÖZLÜĞÜ’NE DE GİREN 

VE BU KONSEPTİ TANIMLAYAN 
‘PAYLAŞIM EKONOMİSİ’ 
GÜNÜMÜZ PAZARINI 

DEĞİŞTİRMEYİ BAŞARDI MI, 
YOKSA BÜYÜK ŞİRKETLER İÇİN 

BİR PAZARLAMA VE KÂR 
AMACI MI OLDU?

Yaklaşık on yıldır hayatımızda olan paylaşım ekonomisi, 
başlangıçta ‘uçtan uca iş’ kavramıyla karşımıza çıktı. 
Büyük şirketlerin bize ürün ve hizmet satmak için 
hayatımızın her alanında olmadığı cesur bir dünyayı 

müjdeliyordu. Bunun yerine bireyler kendi aralarında işlem 
yapabiliyor ve ortadaki adam olarak görülen şirketler yerini 
web tabanlı otomatik bir sistem kullanıyordu. Bu işlem alım 
satımla sınırlı değildi, kiralama, ödünç alma ya da eldekileri 

takas etme de bu sisteme dâhildi. Bir ürünün toplam değerini 
sorgulayan yaklaşım, elimizdekilere gerçekten ne kadar 
ihtiyaç duyduğumuzu sorgulamamıza sebep oldu. Sahip 
olmanın bir yük gibi görülmesine sebep olurken, başka 
birçok fikrin önünü açtı. Kimse kendi trenini satın almadığına 
göre, otomobil sahibi olmak ne kadar anlamlıydı ya da bir 
otelin hizmetlerinin aslında ne kadarını kullanıyoruz gibi 
sorular, günümüzün hizmetlerine kapı aralıyordu. 
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açabiliyor, insanları tecrübelerine göre seçip, işi belirlenen 
sürede ve seçtiğiniz fiyata teslim alabiliyorsunuz.

İŞ BULMAYA DA İŞSİZ KALMAYA DA YOL AÇABİLİYOR
Diğer yandan bu tip yeniliklerin ortaya çıkışı, kanunların 
yapılma hızının her zaman daha yavaş olması sebebiyle 
başta birçok probleme yol açabiliyor. Bunların çözümü uzun 
bir zaman alabilirken, bu arada mağdurlar da ortaya çıkıyor. 
Evlerin odasını kiralamayı sağlayan Airbnb ve otomobili olan 
herkesin birer taksiciye dönüşebildiği Uber gibi şirketlerin 
vergiyle ilgili yaşadığı problemler bunlardan sadece bir tane-
si. Airbnb için oteller şikâyetçi olmaya başladıktan sonra, 
şehir vergileri ve ek vergiler platformun üzerine bindi. Uber 
ise taksiciler ve meslek odaları tarafından birçok ülkede 
yasal problemle karşı karşıya bırakıldı. Hatta bazı ülkelerde 
uzun süre hizmet veremedi, ancak bu problem de zaman 
içerisinde çözülüyor.
Ekonomide bu gibi değişikliklerin her zaman olacağını söyle-
mek mümkün... Bir gün yeni bir şey çıkabilir ve işsiz kalabilirsi-
niz. Bu illa bir uygulama ya da web sitesi olmak zorunda değil, 
dünyanın dinamikleri hızla değişiyor. Teknoloji bu değişimin 
öncüsü, dolayısıyla yeni iş modelleri ortaya çıktığında, ayak 

uydurmak için düzenli olarak kendinizi geliştirmek zorunda 
olduğunuzu unutmamalısınız. Bu, olumsuz bir durum olmak 
zorunda değil, zira diğer yandan insanlara yeni iş fırsatları, 
ekonomik satın alma seçenekleri ve belki daha önceden eri-
şim şansı bulunmayan hizmetlere temas etmeyi de sağlıyor.

ÇOK YÖNLÜ OLANLAR DAHA ÇOK KAZANACAK
Bu platformlar, dünyadaki eğitim sisteminin de yavaş yavaş 
yol aldığı çok yönlülüğü destekliyor. İşinizden arta kalan 
zamanlarda hobi olarak yaptığınız ürünleri bir mağaza açarak 
satışa çıkartmak çok kolay. Üstelik bir şey satmazsanız, para 
ödemek zorunda da değilsiniz. Satarsanız da bir kermese 
katılmış kadar yüzde ödeyerek para kazanabilirsiniz. Evinizin 
boş odasını kiralayabilir, otomobilinizi başkalarıyla paylaşarak 
tasarruf edebilir, birisinin rutin belge düzenleme işlerine yar-
dımcı olabilir, daha belki de aklınıza bir teklifle karşılaşmadan 
gelmeyecek birçok şeyi yapabilirsiniz.
İnsanların bu tip hizmetlere olan ilgisi, hızlı bir büyüme ve 
geniş erişimli pazar alanları yarattı. Ancak araştırmalara ve 
raporlara göre, daha işin başındayız. Yaklaşık 20 yıl içerisinde, 
teknoloji paylaşım ekonomisi ile çok daha fazla paylaşıma yol 
açacak, belki o zamana kadar yeni bir ad da bulunmuş olabilir. 

Uber sıradan sürücüleri taksiye dönüştürüyor ve parayı kredi kartıyla peşin ödeyip, konum bilgisiyle aracın size ulaşmasını sağlıyor. 
Ancak taksi sürücüleri işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, yukarıdakine benzer protestolar da birçok ülkede yaşanıyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata 
geçirilen “Girişimcilikte Önce Kadın” projesi ile 10 ilde danışman öğretmenler 

aracılığıyla 5 bini aşkın kadına ulaşıldı.

“GİRİŞİMCİLİKTE ÖNCE KADIN” 
PROJESİYLE 6 AYDA 5 BİN KADINA ULAŞILDI

Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıkları-
nı artırmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM), Türkiye 
Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) işbir-

liğiyle nisan ayında hayata geçirilen “Girişimcilikte Önce 
Kadın” projesinde şu ana kadar 10 ilde danışman öğretmen-
ler aracılığıyla 5 bini aşkın kadına ulaşıldı. Kadınların ekono-
mik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artır-
mayı hedefleyen proje kapsamında ayrıca, 9 binden fazla 
ürün oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden 
satışa sunuldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, 

Samsun, Bursa, Diyarbakır, Elazığ ve Giresun illerinde yürü-
tülmekte olan proje ile yeni eğitim-öğretim yılı içinde verile-
cek eğitimlerle toplam 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Şaban Cengiz konu ile 
ilgili şunları söyledi: “Kadınların hakları, refahı, sosyal hayat-
ta karşılaştığı engellerin ortadan kaldırılması güçlü top-
lum hedefine ulaşmak için vazgeçilmezdir. Kadınların refah 
seviyesinin yükselmesi için istihdam edilebilirliklerinin art-
tırılmasına, girişimcilik konusunda desteklenmelerine, bu 
konudaki eğitim fırsatlarının çeşitlendirilmesine ve hayat 
boyu öğrenme faaliyetlerine katılımlarının arttırılmasına ihti-

yaç vardır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak 
girişimcilik eğitimlerine ve desteklerine yönelik projelerle 
kadının bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmesi 
konusunda başlattığımız çalışmaları kararlılıkla uygulama-
ya devam edeceğiz. Kadınlarımıza girişimcilik konusunda 
eğitimler verilerek el emeği, göz nuru ürünlerinin dijital bir 
mağaza aracılığıyla satışının kolaylaştırılması ve hobi olarak 
başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüş-
mesini sağlamak amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye 
Vodafone Vakfı ile imzalanan protokolle, belirlenen illerde 
çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. ‘Güçlü Kadın Güçlü 
Türkiye’ sloganı ile yola çıktığımız ‘Girişimcilikte Önce Kadın 
Projesi’nde özellikle oncekadin.gov.tr dijital mağazasında el 
emeği ürünlerini satışa sunabilmeleri konusunda kadınları-
mızdan aldığımız olumlu tepkiler bizleri güçlendiriyor.” 

“KADINLARIMIZIN EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMA EŞİT 
KATILIMINI HEDEFLİYORUZ”
Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle herkese 
ilham vermeyi hedeflediklerini belirten Türkiye Vodafone 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gizem Keçeci 
proje ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Vodafone olarak, 
kadınlarımızın üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşam-
da eşit, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabil-
melerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 
‘Vodafone Önce Kadın’ programı kapsamında kadınlarımızın 
sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı 
zamanda ekonomiye katılımlarını ve girişimcilik fırsatların-
dan faydalanmalarını da destekliyoruz. Ayrıca, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle geliştirdiğimiz 

‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi ile de kadınlarımızın giri-
şimcilik kapasitelerini farklı eğitim programları ile artırırken, 
el emeği ürünlerinin satışını da mobil iletişim teknolojileri-
nin sunduğu imkânlarla kolaylaştırıyoruz. Proje başlangı-
cından bu yana 5 bini aşkın kadınımıza eğitim verdik. Yeni 
eğitim-öğretim yılı içinde verilecek eğitimlerle toplam 10 
bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, 
kadınlarımızın güçlendirilmesi vizyonumuz çerçevesinde, 
kadınlara yönelik sosyal yatırımlarımızı ve kadınlarımıza 
istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sür-
düreceğiz.”

EN BAŞARILI 5 KADINA ÖDÜL VERİLECEK
‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi, eğitimler sonucu orta-
ya çıkan projelerin değerlendirileceği ‘Girişimcilikte Önce 
Kadın Ödülleri’ yarışmasıyla da sona erecek. Proje ile elde 
edilen başarı hikâyelerinin başka kadınlara da ilham vererek 
girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasının hedeflendiği yarış-
mada başvurular, katılımcıların proje öncesindeki durumları, 
projeyle yaşanan değişim, proje sonrasına yönelik beklen-
tileri dikkate alınarak değerlendirilecek. Proje ortaklarının 
temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından yapılacak değer-
lendirme sonucu en başarılı 5 kadın ödüllendirilecek. Buna 
göre, birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 
5 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada iki kişiye de 
Jüri Özel Ödülü olarak 2’şer bin TL sunulacak. Yarışmaya 
başvurular, 7 Aralık 2015 tarihine kadar devam edecek. 
“Girişimcilikte Önce Kadın” projesi kapsamında ayrıca, 300 
kadının KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden 
yararlanabilmesi de sağlanacak.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gizem Keçeci 
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Sürücüsüz otomobiller, hibrit ve çevre 
dostu motorlar, otomobilleri birbiriyle 
konuşan ve kazaları önleyen altyapılardan 
tutun da, süper hızlı trenler, dik kalkış ve 
iniş yapan uçaklar ile sırt roketleri bireysel 
ulaşımın ve toplu taşımanın geleceğini 
şekillendirecek.

ULAŞIMIN 
GELECEĞİ
NASIL OLACAK?
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Yenilikçi teknolojiler şirketlerin taşıtları nasıl geliştirip 
üreteceği konularını değiştiriyor. Elektrik ve yakıt 
bazlı motorlar düşük emisyon seviyelerinde daha 
yüksek itiş gücü oluşturuyor. Yeni ve hafif mater-

yaller, yolcu güvenliğinden fedakârlık göstermeden taşıt 
üretme olanağı sağlıyor. 
Diğer gelişmelerin başında ise sürücüye gerek duymayan 
otonom taşıtlar geliyor. Her geçen gün sürücüsüz taşıtlar 
ticari bir ürüne dönüşmeye doğru ilerliyor. İletişim tek-
nolojilerini ve Nesnelerin İnterneti’ni kullanan otomobiller, 
sürücülere katma değerli hizmetler sunabiliyor. Elektronik 
kontrol modülleri ve algılayıcılarla donanan otomobiller 
araçtan araca ve araçtan altyapıya iletişim kurarak, yol 
rotaları çizip, bunları yol durumuna göre anında güncelle-
yebilir, bir kaza anında yardım çağırabiliyor. Yakında, oto-
mobiller kazaları önlemek için birbirleriyle koordineli bir 
şekilde yollarda gidebilecek.

YAKITTA SON NOKTA HİDROJEN
Yeni nesiller ise farklı kullanım modellerini benimsemeye baş-
ladı. Artık eskisi kadar çok taşıt sahibi olmak isteyen insan 
yok, bunun yerine ‘kullandığın kadar öde’ tarzı sistemler dev-
reye giriyor. Bunların hepsini bir arada düşününce, ulaşım için 
yeni bir ekosistemin doğduğunu görüyoruz.
Yaşanan tartışmalar ise otomotiv endüstrisi geleceğin taşı-
macılığına evrilmekten yana mı, yoksa daha radikal bir tutum-

[ AYTUN ÇELEBİ ]
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la bu yapıları kıracak bir şekilde mi ilerleyeceğini belirleyecek. 
Her yeni oluşum esnasında olduğu gibi, şu anda da bunun 
cevabını kimse bilmiyor, ancak gelecek tahminlerine bakılırsa, 
dünya ciddi bir değişimin henüz başında...
Akıllı şehir ve iletişim sistemleriyle konuya dâhil olan 
Siemens’in hazırladığı bir rapor, 2010 yılından başlayarak 
2050’ye kadar çeşitli senaryo ve tahminleri içeri-
yor. 2010 yılında içten yanmalı motorları kulla-
nan taşıtlarla dolu olan dünyamız için hibrit 
taşıtlar yüzde 0,1 oranıyla niş bir sektör-
den öteye geçemiyordu. Bugün hib-
rit taşıtları duymayan kalmadı, ancak 
henüz ana akım olduklarını da söyle-
yemeyiz. Siemens’e göre 2020 yılın-
da toplam otomobil satışlarının yüzde 
20’sinden fazlasını hibrit motorlular 
oluşturacak. Elektrik ve hidrojen kul-
lanan taşıtlar, yenilenebilir elektrik nesli 
üzerinde bir etki yaratmaya başlayacak. 
Yıl 2030’a geldiğinde, tüm ulaşım sektörü-
nün yüzde 20’ye yakını elektrikli ya da hidrojen 
bazlı motorlar kullanacak. Bu da elektrik üretimi-
nin artışına dönük bir ihtiyacı beraberinde getirecek. Hibrit 
motorlar ise tüm taşıtların yüzde 30’unda bulunacak. 
Siemens’in raporu, 2030’dan 2050’ye kadar olan bir süreye 
dönük de tahminlerde bulunuyor. Tüm kara ulaşımının elekt-
rikli ya da hidrojenli sisteme geçeceğini belirten rapor, hava 
taşımacılığının fosil ya da sentetik fosil yakıtları kullanacağını, 
dünyadaki enerji üretiminin büyük bölümünün yenilenebilir 
bazlı olacağı, yollardaki taşıtların ise sera gazı oluşturmayaca-

ğını işaret ediyor. Bir diğer tahmin ise büyük şehirlerarasında 
da yüksek hızlı tren ağları kurulacağı yönünde…

DÖRT FARKLI SENARYO VE EKONOMİK OLARAK 
KAZANDIRACAKLARI

Danışmanlık ve denetleme şirketi Deloitte’in de bu konuda 
ciddi bir raporu bulunuyor. Rapora göre, gelece-

ğin ulaşımını iki ana başlık altında, toplam dört 
konuda incelemek mümkün: Taşıt kontro-

lünün sürücüde ya da otonom olduğu 
durumlar ile taşıt sahipliğinin şahıslarda 

ya da kurumlarda olduğu durumlar.
Firma, bu dört durumun birbirini etki-
lemeden bir arada var olabileceğini, 
ancak belirli senaryoların ağırlık kaza-
nabileceğini belirtiyor. Bu durum, özel-

likle iş dünyasını ilgilendiriyor, çünkü 
şirketlerin kendi yapılarını ve hazırlıklarını 

bu dört duruma göre de yapması gere-
kiyor. Dört gelecek senaryosunun ortaya 

çıkaracağı tüketicilerin çoğunluk olmaları ise 5 ilâ 
15 yıl arasında zaman alacak. 

Deloitte’in hesaplamasına göre bugünkü taşıtların ortalama 
masrafı kilometre başına 0,6 dolara denk geliyor. Bunun içe-
risinde amortisman, finansman, sigorta ve yakıtın yanı sıra, 
sürücünün zamanı da bulunuyor. Rapor, yukarıda belirtilen 
dört gelecek senaryosunun da maliyetlerini gösteriyor. Buna 
göre, paylaşımlı sistem olgunlaştığında maliyet 0,39 dolara 
düşüyor. Bu senaryoda bir sürücü tutmak maliyeti yükseltir-
ken, diğer maliyetler düşüyor. 

Sürücüsüz bir otomobile sahip olmak, hesaplamayı sürücü 
zamanı ve verimlilik açısından karmaşıklaştırıyor, ancak tah-
mine göre kilometre başına 0,28 dolar maliyet çıkıyor. Hem 
sürücüsüz hem de paylaşımlı otomobillerin olacağı bir gelecek 
ise tek kişilik yolculuklarda maliyeti 0,19 dolarla kilometre başı-
na üçte birine indiriyor.
Bizi bu geleceğe ulaştıracak teknolojilere baktığı-
mızda, trendler üç başlıkta toplanıyor. Bunların 
başında bağlanabilirlik geliyor. Uber, biTak-
si gibi hizmetler akıllı telefondan birkaç 
dokunuşla taşıt kiralayabilmemizi sağ-
lıyor. Yandex haritaları ise canlı trafik 
bilgisi alarak en hızlı rotayı bulmamızı 
sağlıyor. Bunlar da hayatımızı oldukça 
kolaylaştıran teknolojiler. 

İLETİŞİM NESNELERE YÖNELDİKÇE 
ULAŞIM KALİTESİ ARTACAK
Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan 
bir çalışmaya göre, 1980’lerin başından 
2000’lerin başına kadar doğan insanların taşıt 
satın alma oranları önceki nesillere kıyasla düşüş 
gösteriyor. Çalışmaya göre, 90’larda doğanların yüzde 4’ü 
önceki yıllarda doğanlara göre daha az otomobille seya-
hat ediyor, yüzde 18’i bir yıl içinde otomobille daha az yol 
gidiyor. Tercihlerini ise araç paylaşımından yana yapıyorlar.
Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Ulaşım Çalışmaları 
Enstitüsü Direktörü Alexandre Bayen, “Devletlerin trafik üze-
rindeki kontrolünü kaybettiği bir senaryoyla karşı karşıyayız.” 
diyor. Bu trend, araçlar arası ve araçlarla çevre altyapılar arası 

veri iletişimi güçlendikçe daha da büyüyor. Şu anda bir trafik 
lambası bir otomobilin yaklaştığını algılayabiliyor. Şirketler ise 
otomobillerin sadece trafik lambasına yaklaştığını iletmekle 
kalmayıp, nereye ve ne hızla gittiklerini de söyleyebilmelerini 
sağlayacak trafik kontrol sistemlerini yapacak teknolojiler 

üzerinde çalışıyorlar.

SÜRÜCÜSÜZ TRAFİK EŞİTTİR DAHA AZ 
KAZA VE YOĞUNLUK

Google’ın 2012’de yol testlerine baş-
ladığı sürücüsüz trafik, o günden 

beri dünya genelinde haberlere 
konu oluyor. ABD’deki bazı eya-
letler otonom taşıtların test ve 
satışını onaylayan kanunları da bir 

bir geçirmeye başladı. Google, bu 
otomobili 2020’de piyasaya sür-

mek istiyor. Kısa süre önce, Tesla’nın 
Model S otomobilleri için hazırlanan bir 

cihaz yazılımı, elleri direksiyondan çek-
memek kaydıyla bunu devreye aldı. Test 

videolarını internette bulmak mümkün…
Şimdilik, otoyolda şerit değiştirmeden gidebilen Model 
S’ler park işini de otomatiğe bağlamış durumda. Bunun için 
cihazın ön ve arkasındaki kameralar ve dört bir yanındaki 
algılayıcılar kullanılıyor. Bir önceki trend olan taşıtlar arası 
haberleşme ve şehir altyapılarına eklenecek algılayıcı ve 
haberleşme devreleri de, otomobillerin bir kaza anında 
yol kenarındaki bir vericiden bilgi alarak rota ayarlama-
sını, hatta daha büyük bir sistemin tüm otoların rotasını 
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YENİ NESİLLER 
FARKLI KULLANIM 

MODELLERİNİ 
BENİMSEMEYE BAŞLADI. 

ARTIK ESKİSİ KADAR ÇOK 
TAŞIT SAHİBİ OLMAK 
İSTEYEN İNSAN YOK.

YIL 2030’A 
GELDİĞİNDE, TÜM 

ULAŞIM SEKTÖRÜNÜN 
YÜZDE 20’YE YAKINI 

ELEKTRİKLİ YA DA HİDROJEN 
BAZLI MOTORLAR 

KULLANACAK.
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Dünya genelindeki e-şarj istasyonlarının haritasını tutan Open Charge Map’e göre 35 bin konumda 58 binden fazla şarj noktasıyla enerjiye ulaşmak mümkün. Sürücüsüz otomobiller ile bir yandan harita sistemini de güncelleyen Google, son olarak kendi tasarımı otomobillerin kaportasını sanatçılara boyattı.
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DELOITTE’İN 
HESAPLAMASINA 
GÖRE BUGÜNKÜ 

TAŞITLARIN ORTALAMA 
MASRAFI KİLOMETRE 
BAŞINA 0,6 DOLARA 

DENK GELİYOR.

DÜNYA 
DEV BİR İKLİM 
DEĞİŞİMİNİN 

BAŞLANGICINI YAŞARKEN, 
ÜLKELER, EYALETLER, 
ŞEHİRLER VE HATTA 

KASABALAR BİLE GAZ 
EMİSYONU HEDEFLERİ 

BELİRLİYOR

ayarlayarak onlara rota çizebilmesinin mümkün olduğu bir 
gelecek de uzak değil. 
Birbiriyle iletişim kuran otomobiller, en azından otomobiller 
arası kaza oranını sıfıra indirirken, trafiğin de büyük veri 
işleyen sunucuların anlık yönlendirmeleriyle eşit dağıtıldığı 
şehirler de uzak değil.

YAKIT DEĞİŞİMİ ÇEVREYİ KİRLETMEYİ 
DURDURACAK
Dünya dev bir iklim değişiminin baş-
langıcını yaşarken, ülkeler, eyalet-
ler, şehirler ve hatta kasabalar bile 
gaz emisyonu hedefleri belirliyor. 
Ulusal politikalar kadar şirketlerin 
geliştireceği motorlar ve bunları 
kullanan taşıtların fiyatı gibi birçok 
değişken olsa da, herkesin hedefi 
daha çevreci taşıtlara yönelmek.
Elektrikli araçlar için kablosuz şarj 
yapabilen park alanları az da olsa kulla-
nılıyordu, Güney Kore bir adım ileriye gide-
rek hareket halindeki otobüslerin aynı anda şarj 
olabilmesi için şehir içi yolların belli şeritlerine özel bir 
kablolama döşeme projesini başlattı. Benzer bir fikir de 
otomobiller için mevcut. İngiltere, yaklaşık bir yıl içinde 
elektromanyetik şeritlerle üzerinde giden ve uyumlu 
taşıtları şarj edebilen bir otoyol şeridini test etmeye baş-
layacak.
Gelecek için bir başka çözüm de otomobilleri satın almak 
yerine, o an yakın olduğumuz herhangi bir taşıta (bu bir 

toplu taşıma aracı olduğu gibi, bisiklet, motosiklet ya 
da otomobil de olabilir) erişim sağlayan şehir kartları da 
çözüm olabilir. Bu sayede hem daha az yakıt tüketirken 
birçok maliyetten de kurtuluş sağlanabilir.

RADİKAL SEÇENEKLER DE GÜNDEMDE
Ulaşımın geleceği sadece anlattığımız geliş-

melerle sınırlı değil. Biraz bilim kurgu da 
hayatımıza dâhil olabilir. Martin Aircraft 

adlı şirketin CEO’su Peter Coker, sırt 
roketi (jetpack) adı verilen ve şim-

dilik çılgın sayılabilecek bir projeyi 
hayalden gerçeğe dönüştürmeyi 
hedefliyor.
Yaklaşık 150 bin dolarla gelecek 
senenin ikinci yarısında satışa çıka-

cak olan sırt roketi, 2011’deki ilk test 
uçuşunda yerden 1000 metre yük-

seğe çıkmayı başardı. Paris Havacılık 
Fuarı’nda tanıtılan gelişmiş prototip olan 

P12 ise 200 beygir gücündeki petrol yakıtlı 
bir motorla çalışıyor ve saatte 74 kilometre hızla 

30 dakika havada kalabiliyor. 120 kilo taşıyabilen sırt 
roketi, sadece heyecan arayanları ilgilendirmiyor. Birçok 
evin çatısından kalkarak, benzer konumlara inebilecek 
durumdaki taşıt, acil durumlarda kurtarma amacıyla heli-
koptere alternatif olarak kullanılabilir. Dikey kalkış ve 
inişin bu anlamda faydası olacağını düşünen şirket yetki-
lileri, güvenlik için de kompozit yapılı bir sürücü kabini ve 
balistik paraşüt sistemini de taşıta dâhil etmişler.

HEM TOPLU HEM BİREYSEL TAŞIMA
Next adı verilen kapsül ise farklı konseptlerin harmanından 
oluşmuş bir taşıma alternatifi olarak dikkat çekiyor. Bu 
elektrikli kapsüller tek başına hareket edebildiği gibi, bir 
araya gelerek de toplu taşıma benzeri bir hâle gelebiliyor. 
Firmanın kurucusu endüstriyel tasarımcı ve mühendis 
olan Tommasa Gecchelin, şehir içi kısa yolcu-
luklar için gelecekte bu tip bir cihazın tercih 
edilebileceğini düşünüyor.
Gechhelin’in düşüncesinin bir parçası 
da bunun ticarî amaçla kullanılması. 
Şehir içindeki ufak boyutlu paketlerin 
taşınması için Next’in ideal olduğunu 
düşünüyor. 
Her biri 2,7 metre uzunluğunda 
olan ve 10 kişiye kadar (6 oturarak, 
4 ayakta) kapasitesi olan kapsüller, 
bir otobüs ya da trenin aksine birbiri-
ne eklenen modüller gerektiğinde (rota 
gereği) ayrılarak herkesin kendi yoluna 
gitmesini de sağlıyor. Ancak arada güçle-
rin birleşmesi enerji tüketimini azaltmayı ve trafik 
oluşturmamasını sağlıyor. Next’in planlanan seri üretim 
tarihi ise 2020 olarak belirtiliyor.

TOPLU TAŞIMAYA FÜTÜRİSTİK YAKLAŞIM
Trenler sanayi devrimini gerçek anlamda başlatan makine-
ler ve ulaşımda da yeni bir devrim başlatacak potansiyele 
sahip. Yalnız, geleceğin sistemlerinde ray ve vagon ima-
jını bir kenara kaldırmak gerekiyor. Maglev (manyetizmle 

havada kalan) trenler, bir süredir Tokyo ve Şangay’da yolcu 
taşıyorlar. Kore, Maglev hattını yapmaya başlarken, Çin de 
ikincisi için kolları sıvadı bile. Manyetik bir alan üstünde çok 
düşük bir sürtünme kuvvetine maruz kaldıkları için tüket-
tikleri enerji de dizel ve elektrikli trenlere göre çok düşük 

ve 500 km/sa hıza ulaşabiliyorlar. 
Toplu taşıma için Maglev’in de ötesine geçe-

cek, daha farklı hayalleri olanlar da var. 
Sürücüsüz otomobil fikrini ticarî olarak 

ilk gerçekleştiren Tesla’nın kurucusu 
Elon Musk, bir başka fikriyle de gele-

ceğe ışık tutuyor.
Yüksek hızlı bir treni andıran 
Hyperloop hakkındaki planlarını 
açıkladıktan iki sene sonra, Musk 

Güney Kaliforniya’da bir test pisti 
açacağını ve burada prototiple-

ri deneyeceklerini duyurdu. Saatte 
1300 km’ye varan hıza erişebilecek 

bu güneş enerjili sistem, bir kondüktör 
olmadan gidebilecek. Hyperloop adlı şir-

ketinin başındaki Dirk Ahlborn ile düşük basınçlı 
bir ortamda ve yüksek irtifada kurmayı hayal ettikleri 
sistem, vakum benzeri bir yapı ile bahsedilen hızdaki 
hareketi sağlayacak. Bu yapının bir özelliği de düşük 
enerji tüketmesi.
Seneye Quay Valley adlı bölgede 8 kilometrelik bir test alanı 
kurulacak ve başta bu hızlara erişilemese de, kapsül proto-
tipleri güvenlik ve stabilite testlerinden geçecek. 360 kişilik 
bir ekibin çalıştığı şirket, 2018 yılında açılış hedefliyor. 
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Martin Jetpack, sırt roketi olarak lanse edilmesine karşın, havalanmak için roket yerine fan teknolojisinden faydalanıyor. Hyperloop ise 1300 km/sa hızıyla otomobille 6 saat süren San Fransisko - Los Angeles arasını yarım saate indirecek.

Şangay’daki Maglev adlı hızlı tren, manyetik havaya kalkış ile ilerliyor ve saatte 430 km hız yapabiliyor.
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YÜZÜCÜLERE ÖZEL
Sporculara özel tasarımlarıyla dikkat çeken Kanada merkezli teknoloji 
şirketi Tritonwear, yüzücüler için son derece farklı bir ürün geliştirdi. Tri-
tonwear adlı cihaz, yüzücü gözlüğünün arkasına takılıyor. Böylece 
yüzücünün antrenman sırasındaki hızı, kulaç hızı, attığı kulaç sayısı, din-
lenme süresi, su altında kat ettiği mesafe ve toplamda ne kadar yüzdü-
ğü gibi 12’den fazla değişkeni ölçümleme kapasitesine sahip olan 
Tritonwear, gerçek zamanlı verileri yüzücü koçunun akıllı telefonuna 
gönderiyor. Tritonwear sayesinde hem yüzücüler kendi eksikliklerini çok 
daha iyi analiz edebilme şansına sahip oluyor hem de yüzücülerinin 
performansını değerlendirmek isteyen koçlara sporcuları her açıdan 
gözlemleyebilecekleri farklı bir platform sunulmuş oluyor.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERLE NESNELERİN İNTERNETİ HAYATIMIZA ÇOK DAHA 
RENKLİ, DİNAMİK VE FONKSİYONEL BİR BOYUT KATIYOR.

ARTIK HAYATLARIMIZ ÇOK DAHA 

SÜRPRİZLİ
[ SELİN AKGÜN ]

Giyilebilir teknolojilerin 
yanı sıra nesnelerin internetine 
yönelik inovatif projeler de gün 

geçtikçe artıyor. Yaşamın her alanında hedef 
kitlesine farklı kolaylıklar sunmak için yarışan bu 

teknolojiler aracılığıyla hem zamandan kazanıyoruz 
hem de hayatımıza farklı renkler katıyoruz. Fit bir 

duruşa sahip olmak için bisiklete binerken, çevirdiğimiz 
pedallar akıllı telefonumuzu şarj edebiliyor ya da spor 

yaparken giydiğimiz özel tasarımlı bir spor kıyafeti 
vücudumuzun tüm hareketlerini analiz ediyor. Akıllı 

sensörler aracılığıyla siz evde olmasanız bile 
evde neler olup bittiğinden anında haberdar 

olmanızı sağlayan özel uygulamalar ise 
nesnelerin interneti kavramını daha 

da yaygınlaştırıyor.
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ELEKTRİKLİ KAYKAY ZAMANI
Hızlanma sensörlerini kullanarak kullanıcının ağırlık merkezini hesaplayan ve dinamik dengeleme ilklerine uygun bir şekilde kullanıcısına ulaşım 
imkânı sağlayan Jetroll, elektikli kaykay olarak öne çıkan akıllı bir tekerlekli araç… Hafifliği, rahat taşınabilir tasarımı ile gayet kolay kullanılabilen bu 
kaykayın, pille çalışan motorları bulunuyor ve iki tekerlek üzerinde ivmelendirme sensörlerini kullanarak hareket ediyor. İlk kez kullanmadan önce 
tam şarj etmeniz gereken Jetroll’ü kullanmaya başlamak için önce düz bir zemine yerleştiriyorsunuz. Cihazın ön tarafındaki güç düğmesini bir uyarı 
sesi duyana dek basılı tutuyor ve cihazın ışıklarının yanmasını bekliyorsunuz. Böylelikle Jetroll kullanıma hazır hale geliyor. Aracın harekete geçmesi 
için ise bir ayağınızı Jetroll’ün üzerine koyup tüm ağırlığınızı ayağınıza veriyorsunuz. Aksi takdirde araç harekete geçiyor ve diğer ayağınızı dengeli 
bir şekilde kaykayın üzerine koymanız zorlaşıyor. Şarj süresi 3 saat olan elektrikli kaykay tam 15 kilometreye kadar yol gidebiliyor.

KÖPEĞİNİZİ DAHA RAHAT 
TAKİP EDEBİLECEKSİNİZ
Tasmasına takarak köpeğinizin günlük aktivitesini kolayca takip edebile-
ceğiniz küçük aktivite takip cihazı FitBark, Amerikan şirketi FitBark tarafın-
dan geliştirildi. FitBark, yapısında çeşitli sensörler bulunan ve gün 
boyunca köpeğinizin hareketlerini, beslenmesini ve havlamalarını takip 
ederek alışkanlıklarına dair istatistik çıkaran ve akıllı telefonunuzdaki 
uygulamasına gönderen bir cihaz. Aktivite takibini başlatmak için yapıl-
ması gereken tek şey FitBark’ı köpeğin tasmasına takmak ve cihazı Blue-
tooth üzerinden Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı 
telefondaki uygulaması ile eşleştirmek. Böylece köpeğinizin günlük alış-
kanlıklarını kontrol edebilir, gerektiğinde alışkanlıklara dair veriler veteri-
nere aktarılabilir. 8 gram ağırlığındaki FitBark’ın satış fiyatı ise 99 dolar. 

SİZ BİSİKLETE BİNERKEN, 
TELEFONUNUZ ŞARJ OLSUN
Jonathan Roberts, sürüş esnasında sık sık navigasyon cihaz kullanıl-
masını gerektiren ve elektriğe erişilemeyen uzun bisiklet seyahatleri 
yapan bisiklet sürücüleri için cep telefonu şarj etme olanağı sağlayan, 
taşınabilir akıllı telefon şarj sistemi AeroCharge’ı geliştirdi. Roberts’ın 
ifadesi ile rüzgârın potansiyel enerjisi, elektrik enerjisine dönüştürül-
mediği sürece boşa harcanmış oluyor. AeroCharge işte tam bu nokta-
da devreye giriyor ve bisiklet sürücülerinin sürüş esnasında cep 
telefonlarını şarj etmesine olanak sağlıyor. Sistemin içindeki devre, 
USB girişine bağlı bir düzenleyici içeriyor. Farklı cep telefonları şarj için 
farklı miktarlarda voltajla şarj edildiklerinde zarar görürler. Bu düzen-
leyici her telefona gidecek miktarı ayarlıyor, böylece telefon ve batar-
yası zarar görmeden şarj oluyor.
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ATEŞÖLÇERİNİZ DE AKILLANDI
Quadro’nun geliştirdiği ‘akıllı ateş ölçer’, ailelerin endişeli bir şekilde 
uykusuz kalma sorununa köklü bir çözüm sundu. Android ve iOS işle-
tim sistemli akıllı telefonlarla çalışan Quadro akıllı ateş ölçer, telefonu-
nuzun ekranından 7/24 çocuğunuzun ateşini takip edebilmenizi, 
hatta çocuğunuzun ateşi belirttiğiniz seviyenin üstüne çıktığında tele-
fonunuzda alarm çalmasını sağlıyor. Ürünün bu özelliği sayesinde 
çocuğunuz hastalandığında artık başında beklemek yerine işlerinizle 
ilgilenebilecek veya dinlenebileceksiniz. Çünkü herhangi bir sorun 
olduğunda Quadro akıllı ateş ölçer, ebeveynleri uyarıyor, uyuyorsanız 
da uyandırıyor. 
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EVİNİZİN YENİ TAKİPÇİSİ 
Eğer siz uzaktayken evinizde neler olduğundan haberdar olmak isti-
yorsanız Logi Circle ile tanışmanın tam zamanı… 1981’de İsviçre’de 
kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde önde gelen bilgisayar üreticisi 
firmalarla stratejik ortaklıklar kuran Logitech, siz yokken evinizde yaşa-
nanları kaydederek görüntüleri anında akıllı telefonunuzdaki uygula-
masına aktaran akıllı kamera Logi Circle’ı geliştirdi. Evinizin güvenliğini 
sağlamaktan ziyade, evcil hayvanınızı izleme, çocuk bakıcınızı ya da 
eve gelen yardımcıyı kontrol etme gibi daha basit konulara odaklana-
rak geliştirilen Logi Circle,  iOS ve Android uygulamaları ile uyumlu. 12 
saate kadar kablosuz da çalışabiliyor. Cihazın en önemli özelliği ise iki 
yönlü ses aktarması… Böylece kullanıcıya evde yaşayanların sesli 
kaydını izleme fırsatı sunarken, ‘bas konuş’ özelliği sayesinde kullanı-
cını sesini de anında evdekilere aktarabiliyor.

ÖZEL FITNESS KIYAFETİ 
Waterloo Üniversitesi öğrencilerinden Dhananja Jayalath ve Christopher Wiebe’nin vücutlarını toparlamak istemelerine karşın özel bir hoca tutama-
dıkları için, çözümü Athos performans kıyafetinde bulmuşlar. Temel olarak Athos, vücut hareketlerinizi analiz edip o hareketlere anlam katan bir 
çalışma kıyafeti. Kas çabasını, kas aktivitesini, kalp atış hızını, nefes alma sıklığını, yinelemeleri, sağ-sol dengesini, tempoyu ve formu ölçebiliyor. 
Athos kıyafeti, bir uzun kollu tişört ve bir şort olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Bu iki parça, 22 kas grubundaki kas aktivitesini izlemek için sensörle-
rini kullanıyor. Kullanıcı spor yapacağı zaman isterse içine isterse de yalnızca Athos’u giyiyor ve sensörler cilt ile temas ederek performansı ölçüyor. 
Tişört ve şorta ek olarak da ‘çekirdek’ adı verilen bir analitik modülü bulunuyor. Micro-EMG sensörlere sahip bu egzersiz kıyafeti, sahip olduğu Blue-
tooth özelliği ile hangi kasınızı çalıştırdığınızı akıllı telefonunuza iletiyor. Kas eforunu, kalp atış hızını ve nefesi takip eden telefon uygulaması ile spor-
cuları yaptıkları egzersizin doğruluğu hakkında bilgilendirerek olası sakatlıkların önüne geçiyor. Athos, uzun zamandır beklediğiniz cebinizdeki 
kişisel antrenörünüz olabilir.
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PAYLAŞIMLARIN GİZLİLİĞİNİ KORUYOR
Geliştiriciler kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun dikey alanlarda 
uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. “Birlikteyken olanlar ve pay-
laşılanlar, yalnızca burada kalır.” ana fikrini savunan HangoverApp 
de bu ‘özel durum’ uygulamalarından... HangoverApp kullanıcılar 
arasında yapılacak olan paylaşımların gizliliğini korumayı amaçlayan 
bir uygulama. HangoverApp’ı telefonunuza indirdikten sonra kullanıcı 
adınız ve cep telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Ardından uygu-
lama Bluetooth üzerinden çevredeki HangoverApp kullanıcılarını tes-
pit ediyor. HangoverApp üzerinde klasör açıyorsunuz ve çektiğiniz 
fotoğraflar, videolar bu klasörün altında listeleniyor. Asıl hikâye ise 
bundan sonra başlıyor. Çevrenizde HangoverApp’ı kullanan kişiler bu 
klasörü ismiyle birlikte görüyor, görüntülemek istediklerinde ise ‘Join’ 
demek zorundalar. Eğer siz onay verirseniz bu klasörün altındaki 
fotoğraf ve videoları görebiliyorlar. Ancak eğer gruptan birisi Bluetooth 
bağlantısını koparırsa o anda geriye doğru sayan bir sayaç başlıyor 
ve süre dolduğunda gruptaki herkes için klasör geçici süreyle kilitlene-
rek görünmez hale geliyor. Eğer grubun Bluetooth kapsama alanın-
dalar ise ancak o zaman klasör ve içindeki dosyalar görüntülenebilir 
hale geliyor. HangoverApp tüm bu özellikleriyle gruplar ve kişiler arası 
paylaşılacak ve saklanacak bazı ‘gizli’ ve ‘özel’ fotoğrafları, videoları 
güvenli bir şekilde saklı tutmayı hedefliyor.

BIRAKIN ÇORABINIZ SİZİ TEST ETSİN
Giysilere takılan sensörler yardımıyla artık kalp atışı, nabız gibi değer-
leri takip ederek kullanıcının sağlık durumunu gözlemlemek çok kolay. 
Fakat bugüne kadar geliştirilmiş örneklerin çoğu gerçek hayatta kul-
lanmaya gelince pratik olma konusunda sınıfta kalıyor. Sensoria ise 
makinede yıkayabileceğiniz, akıllı bir çorap konsepti… Heapsylon 
tarafından geliştirilen konsept ile bu çorap kullanıcısının ayağının her 
yere basışını gerçek zamanlı takip ediyor, koşucuların tekniklerini ana-
liz etmekte bile fayda sağlıyor. En önemli farkı ise teknolojiyi, tekstil 
malzemesinin içine yedirecek kadar son kullanıcıya basitlik sağlama-
sı, öyle ki kullanımdan sonra çıkarıp yıkamaya atabiliyorsunuz. 

EV EŞYALARINIZI DAHA DA AKILLI YAPAN BİR TEKNOLOJİ 
LG, ev eşyalarıyla iletişime geçerek cep telefonunuzdaki uygulamasına onlar hakkında bildirim gönderen SmartTingQ’i geliştirdi. Daha hızlı ve daha 
akıllı ürünler geliştirmeye odaklanan ve pazara çok sayıda mobil cihaz, televizyon ve beyaz eşya kazandıran LG’nin CEO’su Jo Seong-Jin’in belirttiği-
ne göre akıllı ev aletlerinin benimsenmesi, teknolojinin kolay erişilebilir olmadığı algısı yüzünden biraz zaman alıyor. Fakat SmartThinQ gibi kullanımı 
kolay teknolojiler yeni ve daha kaliteli bir yaşam tarzına kolayca sahip olmanızı sağlıyor. Çalışma sistemi ile ilgili detayların henüz verilmediği sensör 
sayesinde kullanıcı, çamaşır veya bulaşık makinesinin yıkamasının bitip bitmediğini, buzdolabının kapağının kaç kere açılıp kapandığını, herhangi 
bir ev aletinin titreşiminin ne zaman kesildiğini uygulamanın üzerinden takip edebiliyor ve uzaktan kontrol edilebilen cihazların, örneğin klimaların 
uzaktan kontrolünü sağlıyor. Nesnelerin interneti alanında açık kaynaklı bir platform olan AllJoyn ile uyumlu çalıştığı için değişik markaların ürünleri 
ile iletişim kurabilen SmartThinQ, henüz tanıtım aşamasında…
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Dünyanın en meşhur casusu olarak tanınan ve 
beyazperdenin en beğenilen film serilerinden biri olan 
James Bond’un otomobil tercihi yine Aston Martin oldu. 
Lüks İngiliz markasının sınırlı sayıda ürettiği DB9 GT 

Bond Edition modeli, Aston Martin Türkiye distribütörü olan 
D&D Motorlu Araçlar işbirliği ile Türkiye’ye getirilerek satışa 
sunulacak. Yarım yüzyılı aşkın süredir devam eden Aston 
Martin ve James Bond birlikteliğine, kutlama niteliğinde özel 
olarak tasarlanan DB9 GT Bond Edition, 540 beygir gücü ile 
bugüne kadarki en güçlü DB9 olan DB9 GT’yi temel alarak 
üretildi. Özel olarak tasarlanan bu eşsiz model; donanım, 
ekipman ve aksesuarlarındaki bazı ayrıcalıkları da beraberinde 
getiriyor.

DÜNYADA SADECE 150 ADET ÜRETİLECEK
DB9 GT Bond Edition kendine özgü özel tasarımlarının dışında 
kullanıcıları için de çok prestijli bir otomobil olarak piyasaya 
çıkıyor. Çünkü bu seriden dünyada sadece 150 adet üreti-
lecek. Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel otomobil, 6.0 litre 
V12 motorlu grand tourer ile 6750 devirde 540 beygir güç 
ve 5500 devirde 620 Nm tork üretebiliyor. 100 km’ye 4,5 
saniyede çıkan DB9 GT Bond Edition en yüksek hızda ise 295 
km’ye ulaşabiliyor. Spectre Silver boya ile önde ve arkada 
gümüş Aston Martin rozetlerini, dışında ise ustaca gizlenmiş 
‘007 Bond Edition’ işaretini taşıyor. Bu özellikler, DB9 GT’nin 
çok özel on telli parlak siyah pırlanta ile işlenmiş 20-inç 

alaşımlı jantları, parlak alüminyum kaporta menfezleri, yan 
kaplamaları ve ızgarası, karbon fiber ön dağıtıcılar ve arka 
difüzörler ile gri boyalı fren kaliperini içeren stil şıklıklarına 
ayrıca ilave edilmiş.

DB9 GT BOND EDITION FARKI
Çok özel fitilli deri, alkantara kaplı direksiyon ve saten karbon 
fiber konsol olması da otomobilin çok lüks olan özelliklerine 
ayrıca katkıda bulunuyor. Universal bağımsız çift süspan-
siyon çatalı emniyetli yol tutuşu sağlarken, üç evreli uyarla-
nabilir amortisör sistemi- Adaptive Damping System (ADS) 
normal, spor ve trek konumları sunarak dinamik özelliklerin 
en geniş kullanımını sağlıyor. DB9 GT Bond Edition modeli-
nin Türkiye’de satışa sunulması ile ilgili heyecanlı olduklarını 
dile getiren D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı 
Nevzat Kaya; “Sınırlı sayıda üretilecek DB9 GT Bond Edition 
modeli Türkiye’deki alıcılarını bekliyor. Eşsiz detayların ve 
performansın ön plana çıktığı bu modelde Aston Martin ve 
James Bond birlikteliğinden etkilenmemek mümkün değil. 
Dünyada toplam 150 adet üretilecek DB9 GT Bond Edition’ı 
yakın zamanda Türkiye sokaklarında da göreceğiz. D&D 
Motorlu Araçlar olarak hedefimiz ise; uzun yıllardır premium 
otomobil satışı konusundaki ‘know-how’ımızı Aston Martin’e 
aktarabilmek ve yollardaki Aston Martin modellerinin sayısını 
arttırmak. Tecrübeli satış ve kaliteli servis anlayışı ile hedef-
lerimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.” diyor.

Aston Martin DB9 GT Bond Edition, Aston Martin Türkiye distribütörü olan D&D 
Motorlu Araçlar güvencesi ile Türkiye’de de satışa sunulacak.

JAMES BOND’UN 

SON GÖZDESİ

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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SPECTRE SILVER 

BOYA İLE ÖNDE VE 
ARKADA GÜMÜŞ ASTON 

MARTIN ROZETLERİNİ, 
DIŞINDA İSE USTACA 

GİZLENMİŞ ‘007 BOND 
EDITION’ İŞARETİNİ 

TAŞIYOR
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ÇOK AMAÇLI BAJAJ QUTE TÜRKİYE’DE KIA’NIN MARKA DEĞERİ YÜZDE 200 ORANINDA YÜKSELDİ 

PEUGEOT 308R HYBRID FIAT 124 SPIDER EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR

Dünyanın en büyük üç tekerlekli taşıt üreticisi ve 
Hindistan’ın en büyük iki tekerlekli taşıt ihracatçısı 
Bajaj Auto, kompakt özellikleriyle ve çevre dostu 

nitelikleriyle ön plana çıkan quadricycle olarak tanımlanan 
(motosiklet motorlu 4 tekerlekli araç) modeli Qute’u 
Türkiye’de de satışa sundu. 16 bin 800 TL’lik anahtar teslim 
fiyatıyla Bajaj markasının Türkiye’de temsilcisi olan Kuralkan 
Holding tarafından Türkiye pazarına sunulan Bajaj Qute,  
Hindistan’da üretilen ilk ve tek quadricycle segmentindeki 
araç olup Avrupa Birliği’nin bu segmentteki normlarına 
uyması ve Avrupa WVTA (Whole Vehicle Type Approval) 
onay sertifikasını alması ile ön plana çıkıyor. Bajaj Qute, 
gelişen tüketici taleplerine yönelik olarak düşük maliyetli ve 
taşımacılıkta son noktaya teslim ihtiyacına da yanıt verecek 
yakıt verimliliği ve düşük karbon emisyonu değerleriyle de 
çevre dostu bir taşıt olarak ön plana çıkıyor. Dünyada ilk kez 
Türkiye pazarına sunulan, bireysel ulaşım ve ticari amaçlı 

kullanıma yönelik olarak farklı konfigürasyonlarda üretilen 
Bajaj Qute, Kuralkan Holding’in Türkiye çapındaki yaygın satış 
ve servis ağı güvencesiyle yollara çıkıyor.  Uygun fiyatlı, kolay 
erişilebilir, şehir içi kısa mesafeler ya da köy, kasaba, tatil 
beldesi ve ilçelerdeki günlük ulaşım ihtiyacına cevap vermek 
üzere geliştirilen Bajaj Qute, bireysel ulaşımın yanında ticari 
ulaşımda son noktaya teslim ihtiyacına da yanıt verecek. 
Bireysel taşıma ve ticari amaçlı kullanıma yönelik olarak 
değişik konfigürasyonlarda üretilen Bajaj Qute, kargo ve 
kurye hizmetlerinden su servisi ve çiçek taşımacılığına 
kadar birçok farklı iş sahibi için de ideal ve ekonomik bir 
çözüm sunuyor. Bajaj Qute, boyut, ağırlık, maliyet ve hız gibi 
parametrelerin ideal bileşimini sunuyor. Avrupa quadricycle 
standartlarına uyumlu olarak hızı saatte 70 kilometre ile 
sınırlı olan araç, Afrika ve Güney Asya ülkelerinde toplu 
taşıma için de sıkça kullanılan modellerin ileri teknolojiyle 
geliştirilerek üretilmiş yeni neslini temsil ediyor. 

Elde ettiği başarılarla dünyadaki en genç ve heyecan 
verici markalardan birisi konumunda bulunan KIA, 
yüksek kaliteye ve yenilikçi tasarıma sahip olan 

otomobilleriyle fark yaratıyor. KIA toplam marka değerini 
2007’den bu yana yüzde 480, 2010’dan bu yana ise yüzde 
200 oranında büyütme başarısını gösterdi. Böylece KIA’nın 
marka değeri 929 milyon dolardan, 5.4 milyar dolara yükseldi.. 
KIA yakaladığı büyüme ivmesiyle 2014’te Interbrand’in ‘En İyi 
100 Küresel Marka’ listesinde 74’üncü sıraya ulaştı. KIA ayrıca 
sürdürülebilir üretim ve çevre dostu araba üretme stratejisi 
ile ‘En İyi 50 Küresel Yeşil Marka’ listesinde 35’inci sırada yer 

aldı. KIA yenilikçi tasarımıyla dünyada fark yaratıyor. Alman 
tasarımcı Peter Schreyer’in gelmesi ile birlikte son yıllarda 
tasarım yönünü güçlendiren KIA, otomotiv endüstrisindeki 
tasarım lideri konumuna geldi. 2009-2015 döneminde 
50 adet büyük çaplı ürün tasarım ödülü kazanan KIA’nın 
marka değerinde tasarım başarıları önemli rol oynamaya 
devam ediyor. KIA tasarım ile kaliteyi buluşturmayı da 
başardı. KIA uluslararası araştırma şirketi J.D. Power’ın her yıl 
yayınladığı kalite değerlendirme raporu ‘Initial Quality Study’ 
sıralamasında üç yıldır süregelen yükselişinin sonucunda 33 
marka arasında 2’nci sıraya yerleşti.

Hibrit araçların başarılı olması, sürücülerin binek otomobil 
ve motor seçenekleri konusunda yeni çözümlere karşı 
ilgisini artırdı. Sürüş keyfi, radikal performans ve kontrol 

altında tutulan tüketimi bir araya getiren ve bu konuda öncü 
olan Peugeot Sport ilk hibrit kompakt hatchback modelini 
yarattı. Peugeot Sport, daha fazla gücü kabul eden Peugeot 
308 temelinde 308 R HYbrid modelini geliştirdi. Bu elektrikli 
benzinli hibrid, olağanüstü performanslar sergilemek 
üzere segmentte sportifliğin sınırlarını daha üst düzeye 
taşıyor. Nisan 2015’teki tanıtımından bu yana, bir benzinli 
motor ile iki elektrik motoru birleştiren Peugeot Sport güç 
ünitesini geliştirilmeye devam etti. 500 hp motor gücü ve 
730Nm tork değerlerine, bundan böyle üç sürüş modu 
(ZEV, HYbrid, HYbrid Spor) ve Peugeot I-Cockpit yardımıyla 

sürücü tarafından denetlenen Launch Control sistemi 
ile erişilebiliyor. Peugeot 308 R Hybrid, saf performans 
arayışına mükemmel bir boyut getiriyor: Dikkat çekici 
kompaktlık, dört köşeye atılmış tekerlekler, mükemmel bir 
denge... Bu hedefe ulaşmak için, Peugeot 308 hatchback 
ve onun Emp2 platformuna dayanma avantajını kullanıyor. 
İlk bakışta göze çarpan 308’in zarif tasarımı ve sportif 
görünümü radikal bir ifadeye dönüşmek üzere ilk kez Quartz 
konsepti ile tanıştığımız tasarım kodlarını benimsiyor. 
80 mm genişletilmiş tekerlek izleri üzerine oturan 235/35 
R19 lastiklerle yere adeta yapışan Peugeot 308 R Hybrid 
geniş hava girişli kaputun örttüğü etkileyici ön yüzü ve 
köşeli kenarlı ve düz yüzeyli mineral tamponu ile asfaltı 
adeta yutuyor. 

Fiat’ın 50 yıl önce tanıttığı ve kısa sürede efsane haline 
gelen 124 Spider modeli, yeniden hayat buluyor. 2015 Los 
Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Fiat 124 Spider, 

gerek güçlü İtalyan ‘roadster’ tasarımı gerekse güçlü teknik 
altyapısıyla ilk neslin başarısını daha da yukarılara taşıyor.  
Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, ilk etapta 1.4 litre 140 
HP benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine 
edilmiş olarak pazara sunulacak. Fiat 124 Spider’da sürüş 
keyfi, teknoloji ve güvenlik, ikonik İtalyan tasarımıyla bir araya 
geliyor. Etkileyici sürüş dinamikleri, mükemmel güç-ağırlık 
oranı, MultiAir Turbo gücü, hafif malzeme kullanımı, kusursuz 
tekniği ve kullanımı çok kolay olacak biçimde tasarlanan kumaş 
tavanıyla ön plana çıkan Fiat 124 Spider, 2016 yazından itibaren 
tüm EMEA Bölgesi’nde (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) satışa 

sunulacak. Fiat’ın gelmiş geçmiş en güzel otomobillerinden 
biri olarak kabul edilen 1966 model Spider’dan esinlenerek 
şekillendirilen yeni Fiat 124 Spider, ilk bakışta bal peteği 
tasarımlı altıgen üst ızgarası, ızgara kalıbını çevreleyen güçlü 
çizgileri ve yatay konumla arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil 
Spider modelini andıran tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor. 
LED teknolojili ön ve arka aydınlatma gruplarının tasarımları 
ise aracın güçlü profiline ve genel atik görünümüne katkıda 
bulunuyor. Yeni Fiat 124 Spider, çift çıkışlı egzoz sistemi, 
siyah renkli takla barları, gövde renginde ön cam çerçevesi, 
marşpiyeller ve kapı kollarıyla ayrıca fark yaratan bir tasarım 
yapısına sahip. Standart olarak sunulan 16 inç alaşım jantlar 
ve LED üçüncü stop lambaları ise genel dış tasarıma etki eden 
diğer ayrıntılar arasında yer alıyor. 

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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Geçtiğimiz aylarda Avea, Türk Telekom, TTNET ve Tivibu’nun entegrasyon 
sürecini tamamlayan Türk Telekom Grubu, tüm hizmetlerini 

‘Türk Telekom’ markası altında topluyor.

TÜRK TELEKOM GRUBU 
BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Türk Telekom Grubu; çatısı altında yer alan mobil 
iletişimde Avea, sabit iletişimde Türk Telekom, inter-
net hizmetlerinde TTNET ve televizyon yayıncılığın-

da Tivibu şirketlerinin entegrasyon sürecini tamamladı. 
Verilen hizmetleri ‘bireysel’ ve ‘kurumsal’ olarak ayıran ve 
buna göre yapılanan Türk Telekom, tüm markalarını tek 
mağazada buluşturmak için de hazırlık süreci yürütüyor.

4.5G BEKLENDİ
Türk Telekom Grubu ‘Türk Telekom’ marka birliğini açık-
lamak için 4.5G takvimini baz aldı. Buna göre yeni marka 
hamlesi 4.5G lansmanından yani nisan ayından önce ger-
çekleşecek. Böylelikle şirket, mobil iletişim teknolojisin-
deki yeni döneme çok daha etkili bir şekilde ve taze kanla 
girmeyi hedefliyor.

TEK MARKA TEK FATURA
Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan ağustos ayın-
da basına yaptığı açıklamalarda Türk Telekom Grubu’nun 
entegrasyon süreciyle birlikte hedefinin tek noktadan müş-
terilerinin tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu 
söylemişti. Buna göre tek marka hamlesi tamamlandığında 
tüketiciler, tek mağazadan ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra 
tek çağrı merkezinden de hizmet alabilecek. Avea ve TTNET 
mağazalarının yerini bundan sonra Türk Telekom mağazaları 
alacak. Şirket yasal düzenlemelerden dolayı sabit hat, mobil 
hat, internet ve televizyon yayıncılığı gibi hizmetlerine yöne-
lik kampanyaları birleştirip bir paket sunamıyor. Ayrıca yine 
yasal mevzuat gereği tek fatura da veremiyor. Önümüzdeki 
dönemde yasal düzenlemeler yapılırsa Türk Telekom’un tek 
marka hamlesinden sonra tek fatura ile müşterilerinin kar-
şısına çıkabilecek. Türk Telekom özellikle internet ve sabit 

hatlardaki üstünlüğü nedeniyle tek fatura sistemi gerçek-
leşirse avantajlı konuma gelecek. Tek marka hamlesiyle 

birlikte ‘Türk Telekom’un tüketicinin karşısına yeni bir 
logo ile de çıkacağı konuşulanlar arasında.

ENTEGRASYON SÜRECİ ÜÇ ADIMDA 
TAMAMLANDI
Türk Telekom’daki entegrasyon süreci 2014’te 
başladı ve ana çatısı 3 farklı aşamada oluşuyor. 

Birinci aşamada şirketin destek fonksiyonları bir-
leşti. Şirketin pazara girme stratejisini destekleyen 

tüm fonksiyonlar merkezi olarak çalışmaya başladı. 
İnsan kaynakları, satın alma, finans ve destek hiz-

metleri bu kapsamda değerlendirildi. Avea, TTNET ve Türk 
Telekom’da ilgili departmanlar birleştirildi. Geçtiğimiz yıl eylül 
ayında ikinci aşama tamamlandı. İkinci aşamada müşteriye 
dokunulan konularda değişiklikler yapıldı. Bireysel, kurumsal 
ve toptan birimleri kuruldu. Türk Telekom Grubu CEO’su 
Rami Aslan, Bireysel iş birimi CEO’su Erkan Akdemir ve 
kurumsal iş birimi CEO’su Mehmet Ali Akarca oldu. 

Türk Telekom Grubu Ceo’su Rami Aslan

Toplumsal gelişim için kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımını 
hedefleyen Vodafone, Birleşmiş Milletler’in başlattığı HeForShe dayanışma 

hareketine destek vermeye başladı.

VODAFONE, “HEFORSHE”YE DESTEK 
KAMPANYASI BAŞLATTI

“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonuyla kadınların 
ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik 
yatırımlar yapan Vodafone, Birleşmiş Milletler’in (BM) 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için tüm erkekleri 
harekete geçmeye davet ettiği HeForShe küresel dayanışma 
hareketine destek vermeye başladı. Vodafone Grubu’nun 
dünya genelinde başlattığı HeForShe destek kampanyası 
kapsamında, 100 bin erkeğin HeForShe destekçileri arasında 
yer alması hedefleniyor. Böylece HeForShe hareketinin tüm 
dünyada 1 milyar erkeğe ulaşma hedefine yüzde 1’lik katkı-
da bulunmayı öngören Vodafone, kampanyaya özel olarak 
oluşturduğu www.heforshe.org/vodafone adresinden tüm 
erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendiril-
mesi için imza vermeye davet ediyor.

KADINLARA DİJİTAL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ 
“Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına Dijital 
Dönüşüm ile güç katmaya devam edeceğiz” mesajıyla 
HeForShe hareketine katıldığını belirten Vodafone Türkiye 
CEO’su Gökhan Öğüt, Vodafone Grubu’nun destek kampan-
yası hakkında şunları söyledi: “Vodafone Grubu olarak, tüm 
dünyada imkânı olmayan kadınların yaşamlarını iletişim tek-
nolojilerinin gücüyle dönüştürerek ekonomik ve sosyal haya-
ta tam katılımlarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 
önemli bir adım daha attık ve her yaştan erkeği cinsiyet eşit-
liğinin sözcüsü haline getiren, bu konuda sessizliği bozarak 
harekete geçmeye davet eden HeForShe dayanışma hare-
ketini iletişim teknolojilerinin gücü ile desteklemeye başladık. 
Şahsen ben de bir eş, iki kız çocuk babası ve erkek bir yönetici 
olarak, hem iş hem de özel hayatımda kadınların güçlendiril-
mesi için üzerime düşen görevleri yerine getirmeye büyük 
önem veriyorum. Vodafone Grubu olarak, HeForShe hare-
keti kapsamında başlattığımız 100 bin imza kampanyasına 
Türkiye’den de önemli bir katılım bekliyoruz.” 

“ÖNCE KADIN İLE 582 BİNE YAKIN KADINA ULAŞTIK”
Vodafone Türkiye’nin “Önce Kadın” diyerek yola çıktığını kay-
deden Öğüt, şöyle devam etti: “Şirketimizde sadece iş dün-
yası için değil; sağlıklı, bilgili ve eğitimli bir neslin yetişmesinde 
olmazsa olmaz unsurlardan birinin kadınlar olduğuna inanı-
yoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı’nın sosyal inisi-
yatifleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile 
Nisan 2013’te hayata geçirdiğimiz ‘Vodafone Önce Kadın’ 
programı ile kadınlarımızın iletişim ihtiyaçlarını çözmenin 

Vodafone Türkiye 
Ceo’su Gökhan Öğüt 

yanı sıra ekonomiye eşit katılmalarını ve girişimcilik fırsatla-
rından faydalanmalarını da destekliyoruz. Türkiye’de ilk kez 
kadınlara yönelik tüm ürün, servis, proje ve hizmetlerimizi tek 
çatı altında topladığımız ‘Vodafone Önce Kadın’ programından 
bugüne kadar 582 bine yakın kadın faydalandı.”

“KADINLARIN 
SOSYAL VE 
EKONOMİK 
HAYATA 
KATILIMLARINA 
DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM İLE 
DESTEK OLMAYA 
DEVAM 
EDİYORUZ.” 

“ENTEGRASYON SÜRECİYLE BİRLİKTE HEDEFİN 
TEK NOKTADAN MÜŞTERİLERİN TÜM İLETİŞİM 

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMEK“
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2015’in 3. çeyreğinde yüzde 36 olan toplam pazar payını artırmaya hazırlanan 
Turkcell, 2018 yılının sonunda toplam telekomünikasyon sektöründe pazar 

payı en yüksek şirket olmayı hedefliyor. 

TURKCELL’İN HEDEFİ: 
3 YILDA TELEKOMÜNİKASYON 

PAZARININ LİDERLİĞİ

Turkcell tarihinde ilk kez 3 yıllık öngörülerini açıkladı. 
Turkcell’in 2018 yılına kadar olan hedeflerini paylaşan 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin önü-

müzdeki 3 yılda ülke ekonomisi, telekomünikasyon sek-
törü ve Turkcell’in yükselişine tanıklık edeceğini söyledi. 
Terzioğlu, “Hedefimiz, Türkiye’de mobil iletişim pazarının 
açık ara lideri olan Turkcell’i 2018 yılının sonunda toplam 
telekomünikasyon pazarında da liderliğe yükseltmek.” dedi.
Ortaya konulan öngörülere göre önümüzdeki 
üç yıl boyunca Turkcell yüzde 10-14 arasın-
da büyürken, faiz, amortisman ve vergi 
öncesi kar marjının (FAVÖK marjı) 

artarak ortalama yüzde 32-35 seviyelerinde olması bek-
leniyor. Operasyonel yatırımların gelire oranının 2018’de 
yüzde 17-16 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 
4.5G ile ilgili yapılacak yatırımların çok hızlı başlayacağını 
ve 2016 yılında tamamlanacağını söyleyen Kaan Terzioğlu, 
yapılacak yatırım miktarının, toplam yıllık gelirin yüzde 
20’sinden fazla olacağını söyledi. Turkcell’in büyüme 
unsurları arasında şu anda ses kullanımının yüzde 52, data 

kullanımının yüzde 30, servisler, çözümler ve 
diğer unsurların ise yüzde 18’lik paya sahip 

olduğunu hatırlatan Terzioğlu, “2018’de 
ses ve data kullanımı neredeyse yer 

değiştirmiş olacak. Yüzde 52 olan 
ses kullanımı yüzde 30’a düşer-
ken, yüzde 30 olan data kullanımı 
ise yüzde 50’ye yükselecek. SMS, 
toptan satış, servis ve çözümlerin 
yüzde 18 olan payı ise 20 olacak. 

Servis ve çözümlerde 609 milyon 
TL olan gelirimiz ivmeli bir büyüme 

ile yıllık ortalama yüzde 30 civarında 
yükselecek.” açıklamasını yaptı.

MOBİL DATA KULLANIMI 6 KAT ARTACAK
4.5G’nin de devreye girmesi ve 4.5G’yi destekleyen 

cihazların oranının 2018’de yüzde 55’e ulaşacak olma-
sı sebebiyle Turkcell abonelerinin mobil data kullanımı 
bugüne göre 6 kat daha fazla olacak. Akıllı telefona sahip 
Turkcell abonelerinin yüzde 49 olan oranı da 2018 yılında 
yüzde 70’e kadar yükselecek. Müşteri bazındaki değişim 
de Turkcell’e gelir ve büyüme olarak yansıyacak. Yüzde 

47 olan faturalı müşteri oranı ise yüzde 60’a yükselecek. 
“Dörtlü oyun” olarak adlandırılan mobil ve sabit ses, inter-
net ve TV müşteriye birlikte satışının yüzde 10 olan oranı 
ise aynı dönemde 3 kat artışla yüzde 30’a yükselecek.

3 ŞİRKETTEN YATIRIM YAPILABİLİR NOTU
Turkcell’in yeni vizyonu ve bu kapsamda atılan stratejik 
adımların piyasalarda da karşılığını bulduğuna dikkat çeken 
Terzioğlu şöyle konuştu: “Rekor denebilecek kadar kısa bir 
sürede dünyanın önde gelen 3 büyük kredi derecelendirme 
kuruluşundan da ‘yatırım yapılabilir’ notu alan Türkiye’den 
tek şirket olduk. Tüm bu gelişmelerle uluslararası alan-
da hem Türkiye’ye hem de Turkcell’e olan güveni bir kez 
daha kanıtlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, entegre bir oyuncu olarak Türkiye 
telekomünikasyon pazarındaki konumumuzu güçlendir-
mek, üstün şebeke altyapımızla geleceğe yatırım yap-
mak ve uluslararası alandaki fırsatlarla büyüme strateji-
mizi desteklemek önemli önceliklerimiz arasında olmaya 
devam edecek. Uluslararası satın almalarda; kültürel ve 
coğrafi yakınlık, mobil ve sabit alt yapının dengeli dağılımı 
ve FAVÖK’e katkı sağlaması gibi üç ana kriterimiz var.” 

KÜÇÜK EKRANDA BÜYÜK OYUN
Telekomünikasyon müşterisinin sektörle ilişkisinin bugüne 
kadar barışık olduğu bir dönem yaşandığını ve bu durumun 
da hedeflere ulaşmak için önemli bir argüman olduğunun 
altını çizen Terzioğlu, “Yapılan uluslararası bir araştırmanın 
sonucuna göre, 5 dakika ve üzerindeki videoları cepten 
izleme oranında Türkiye yüzde 60 ile dünyada ilk sırada yer 
alıyor. Bu bize küçük ekranın önemini bir kez daha göste-
riyor. Oyun planlarımızdan biri de küçük ekran üzerinde 
olacak. Büyümede itici güçlerimizden birisi olacak olan 
Turkcell TV+’da 400 bin olan müşteri sayımız 2018 yılında 5 
kat artarak 2 milyona ulaşacak. Turkcell’in 4.5G’sinin suna-
cağı avantajların etkisiyle Turkcell TV+ içerik sağlayıcılar 
için de işbirliği yapılması gereken en etkili platform olacak.” 
diye konuştu.

BOTSVANA’DAN BİLE ‘BİP’LİYOR
Turkcell’in yeni nesil anlık mesajlaşma uygulaması “BİP’ 
konusuna da değinen Turkcell Genel Müdürü Kaan 
Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güçlü büyümemizde 
en çok güvendiğimiz ürünlerimizden olan BİP, Avrupa ve 
dünyadaki emsallerinden birçok ek özelliğiyle ile ayrışı-
yor. Görüntülü konuşma imkânı sunan BİP aynı zamanda 
bize özel çıkarmaları ile de mesajlaşmayı daha eğlenceli 
hale getiriyor. Şu anda toplam 160’ın üzerinde ülkede 
indirilen BİP’in Botsvana’dan bile indirildiğini tespit ettik. 
Türkiye’de şu ana kadar 2.6 milyon kullanıcı tarafından 
indirilen BİP’in kullanıcılarının yüzde 41’i diğer operatör-
lerin abonesi. Üstün teknolojimiz üzerinde sunacağımız 
fark yaratan ürün servisler Turkcell’e numara taşınmasını 
hızlandıracak.”
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Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu

“ÖNÜMÜZDEKİ 
DÖNEMDE, TÜRKİYE 

TELEKOMÜNİKASYON 
PAZARINDAKİ 

KONUMUMUZU 
GÜÇLENDİRMEK 

ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA 
OLMAYA DEVAM 

EDECEK.”



Denklik

Öğretim üyesi

3. tekil şahıs

İnleyici, inleyen

Bir nota

Dua

İhsas

Kurnaz çocuk

Paylar, hisseler 

Doğru yolu 
gösterme, uyarma

Kadar, değin

Söylenti

Oruç tutulan ay

Yüksek 
Komiserler 

Kurulu (ksc.) 

Endonezya’nın 
plakası 

Oturum

Kurnaz

Uzaklık bildirir 

Bir dilek‐şart eki 

Hâlbuki 

Yarıcı

Balgam taşı

Düşey (mat.)

Başkanlık

Ülser (esk.)

Çeşitlilik

Su (esk.)

İlgi derecesi az olan 
akraba

1955 Erzincan 
doğumlu Ulaştırma, 

Haberleşme ve 
Denizcilik Bakanımız

Göze hoş 
görünen (isim) 

Spor Kulübü 
(ksc,) 

Kuvvetli yanan

Şelale

Kötü, adi, bayağı 

Bahçeli, 
müstakil ev

Dansta 
kavalyenin eşi 

Devimselcilik

Ateş

Aile ile ilgili

Çok bulunan, 
çok rastlanan

Altın elementi 
simgesi

Lutesyumun 
simgesi

Adale

Atatürk 
Havalimanı 

(ksc.)

Sporda mola

Işıklı, parıltılı ay

Kabaca 
‘efendim’

Hafifçe 
topallayan 

Çağdaş 

Gelecek

Anadolu Ajansı 
(ksc.)

Zamk ağacı 
anlamına gelen 
bir erkek ismi

Adli Top 
Kurumu (ksc.) 

Yüksek bir 
makama 
anlatma, 
bildirme

Utanma

Eşek nidası

Avrupa Birliği 
Adalet Divanı 

(ksc.)

Alıntı

Atlas Çoban 
Köpeği adında 
Fas kökenli bir 

köpek ırkı

Yabancı 
şeylerden 
arınmış, 

katışıksız, saf, 
halis
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