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BAŞARININ AYAK SESLERİ 
ASSİSTT’TE
PROFESYONEL ÇALIŞANLARIYLA TÜRKİYE’NİN 
DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÇAĞRILARI 
YANITLAYAN ÇAĞRI MERKEZİ ŞİRKETİ 
ASSİSTT’İN GENEL MÜDÜRÜ ALİ DÜLGEROĞLU, 
BU AY KAPAK HABERİMİZDE.

‘İyi günler, size nasıl yardımcı olabilirim’ diye söze başlayan,  
her çağrıyı profesyonelce yanıtlayan, kibar çalışanların 
dünyası çağrı merkezleri… Müşteri memnuniyetini sağlamak 
üzere maksimum çaba harcayan bu çalışanlara kaç kez 
kızmışızdır ve hatta tüm hataların sorumlusu olarak kaç 
kez onları görmüşüzdür? Ama yine de nezaketlerinden bir 
eksilme olmadan arayanların sorunlarını sonuna kadar 
çözmeye odaklandıklarını görürüz.  
Çağrı merkezinde çalışmak, henüz tam anlaşılmamakla 
birlikte, dünyanın zor işlerinden olsa gerek… Her gün 
yüzlerce sorunu çözmek üzere telefonla görüşme yapmak, 
hizmet verilen alanın tamamına hâkim olmak, genellikle 
memnuniyetsiz olan, olumsuz durumlar için arayan çağrı 
sahiplerinin sorunlarını en kısa sürede çözmek onların 
başlıca işi… 
Çalışanları bu denli profesyonel olan, Türkiye’nin 
istihdamına büyük ölçüde katkı veren çağrı merkezi 
şirketi AssisTT’in Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu, bu ay 
kapak haberimizde. AssisTT, 19 şehirde 10 bin çalışanı 
olan, Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı merkezi. 
Kapak haberimizde detaylarını okuyacağınız şekilde Ale 
Dülgeroğlu, dünyada çağrı merkezi sektöründe yaşanan 
gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmeleri Türkiye 
şartlarında uygulamaya çalışan başarılı bir yönetici… Türk 
Telekom grubunun en önemli şirketlerinden biri olma 
başarısını da böyle yakalamış Dülgeroğlu ve ekibi... Bu 
başarının detaylarını ilk ağızdan okuyabilecğiniz yer Bağlantı 
Noktası... 
Kapak haberimiz dışında ulaştırma ve iletişim sektöründe 
yaşanan yeni gelişmeleri, teknolojideki son trendleri 
dergimizde bulabilirsiniz. 

Hoşçakalın…   

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Borçsuz, faizsiz alışveriş 
için Cep Nakit Kart
Vodafone Cep Merkezleri ve PTT’lerde! 
Güvenli alışveriş yapmak
Vodafone’la işte bu kadar kolay!

Vodafone

Cep Nakit, Vodafone’un PTT ve diğer çözüm ortaklarıyla beraber sunduğu Visa logolu, ön ödemeli bir karttır. Aboneler aktivasyon ve bakiye yükleme işlemlerini Vodafone Cep Merkezleri’nden ve PTT işyerlerinden 
gerçekleştirebilirler. Abonelerin, Cep Nakit Kart’ı aktive edebilmek için cep telefonlarına gelen SMS’i EVET yazarak cevaplamaları gerekmektedir. Cep Nakit Kart ile para gönderimi, Cep Lira yükleme, alışveriş ve para çekme 
işlemleri gerçekleştirilebilir. Para çekme işlemleri PTTmatiklerden ve diğer ATM’lerden gerçekleştirilir. Para gönderimi, Cep Lira yükleme, sorgulama ve kart iptal işlemleri 4848 Ücretsiz Cep Nakit Hattı’ndan gerçekleştirilir. 
Cep Nakit Kart ücreti 5 TL’dir. 15 yaşın üzerindekilere verilir. Cep Nakit Kart’ın herhangi bir nedenle iptal edilmesi durumunda kart bedeli iade edilmeyecek olup, alınacak yeni karttan da 5 TL kart ücreti alınacaktır. Bir 
GSM numarası üstüne en fazla 3 kart alınır. Cep Nakit Kart’a 35 TL altı günlük ilk 3 para gönderimi ücretsizdir. Diğer tüm para gönderimleri için işlem ücreti 2,5 TL’dir. Cep Nakit Kart bakiyesi PTTmatiklerden ücretsiz olarak 
çekilebilir. Diğer ATM’lerinden 5 TL sabit ücret ve çekilen tutarın %1’i işlem ücreti olarak tahsil edilir. Hareket sorgulama 1 SMS olarak ücretlendirilir. Bakiye sorgulama 4848 üzerinden ücretsiz olup diğer banka ATM’lerinden 
1 TL olarak ücretlendirilir. Cep Nakit Kart’tan yapılan diğer tüm işlemler ücretsizdir. İşlem ücreti alınan para gönderimlerinde gönderim tutarı kadar Vodafone içi dakika abonelerin hattına tanımlanır. Hediye dakikalar  
1 hafta geçerlidir. Cep Nakit Kart aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra Cep Nakit Kart’a yapılacak ilk 5 TL ve üstü bakiye yükleme işlemi karşılığında 250 dk Vodafone yönüne 1 hafta geçerli hediye dakika kazanılır. 
Cep Nakit Kart’la bir yıl içerisinde en fazla 2.000 TL, bir gün içerisinde en fazla 1.000 TL, tek seferde en fazla 250 TL’lik para gönderim işlemi gerçekleşebilir. Cep Nakit Kart’ta anlık en fazla 1.000 TL bakiye bulunabilir. Bir yıl 
içerisinde en fazla 5.000 TL bakiye yüklenebilir. Vodafone ve PTT’nin ürün özellikleri ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Vf_Cep_Nakit_Kart_215x275_Baglanti Noktasi.indd   1 1/15/15   2:17 PM
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haber şehir mektupları

MUTLU ÇALIŞANIN SIRRI “TEKNOLOJİ” 
Dell ve Intel’in Gelişen İşgücü Araştırması’nda, teknolojinin çalışma 
şeklini nasıl değiştirdiği ve iş yaşamı ile özel hayata nasıl etki ettiği 

mercek altına alındı.

ASSİSTT GENEL MÜDÜRÜ ALİ DÜLGEROĞLU: TÜRK 
TELEKOM GRUBUNUN PARLAYAN YILDIZI OLDUK

Çağrı merkezi sektöründe Türkiye’deki en önemli firmalardan olan 
AssisTT’in Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu, başarılarının sırrının dünya 

trendlerinin yakalanması olduğunu söylüyor. 

ÇOCUKLAR 
TEKNOLOJİYİ NASIL 

KULLANMALI?
Akıllı telefonlardan 

tabletlere kadar 
teknolojik ürünler 

büyüklerin yanı sıra artık 
çocukların da ellerinde. 
Çocukları teknolojiden 
zarar görmeden ancak 

teknolojiden de uzak 
tutmadan nasıl 

faydalandırabiliriz?

İSRAFI ÖNLEYİP, 
FATURALARINIZI NASIL 

DÜŞÜRÜRSÜNÜZ?
İşyerinizde kullanacağınız 

ekonomik ampullerle yüzde 80, 
televizyonunuzu kumandadan 

değil düğmeden kapatıp ayda 3 TL 
tasarruf edebilirsiniz.

ASMAM ÇARDAKTAN
Yazın da kışın da asmasından tanınan, kışın gri tellerle örülmüş 

havası veren, yanında bildiğiniz ter ve tütün kokan erkek kahvesi 
bulunan mekân “Çardak”tır.

24 26

KASİSLER İÇİN 
BELEDİYELERE DAVA 

AÇILABİLECEK
Cadde ve sokaklarda araçların 

hızını kesmek üzere yapılan 
kasisler, dava konusu oluyor. Araç 
sahipleri araçlarının aldığı hasarlar 

ve kazalara sebebiyet verme 
gerekçesiyle gelişigüzel yapılan 

kasisler için belediyelere tazminat 
davası açabilecek. 
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eğitim bilişim

ÜNLÜLERİN ARABA 
SEVDASI’ BİTMİYOR

Ünlü isimler paralarını lüks 
otomobillere yatırıyor. Birçok 

ünlü erkek, birkaç galeri 
açacak kadar fazla sayıda 

otomobile sahip. 

YEPYENİ TATİL KONSEPTLERİ
Artık seyahat planları büyük ölçüde kış 

aylarından yapılıyor. Biz de bu bakış 
açısından yola çıkarak önümüzdeki 5 yıla 

damgasını vuracak seyahat trendlerini 
araştırdık.

“SANAL AŞKLAR” İLİŞKİ DÜŞMANI
Uzmanlar internet aracılığıyla kurulan duygusal ilişkilerin 

“sağlıklı ilişki” kavramına zarar verdiğini ifade ediyor. 

E-OKUL KARNE STRESİNİ BİTİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS projesi kapsamında 2007 yılının 

Ocak ayında kullanıma açtığı e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi 
öğrenci ve ailelerin karne stresini bitirdi. 

TEKNOLOJİ 
SINIR TANIMIYOR
Acaba yarın 
uyandığımızda 
teknoloji dünyası, 
‘gerçekleşmesi 
imkânsız’ diye 
düşündüğümüz 
hangi inovasyonları 
hayatımıza sokacak?

/İÇİNDEKİLER

46 58

KRUVAZİYER GEMİLERİ 
YENİ LİMANLARI 

KEŞFEDİYOR
Kruvaziyerde Türkiye’nin 

başına talih kuşu konuyor. 
Çünkü dünya devi İtalyan 

Costa, MSC firmaları ile ABD’li 
Royal Carrabian, Celebrity, 
Princess, Holland ABD gibi 

turist gemileri 2015’te 
İstanbul’u başlangıç limanı 

haline getirecek. 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK TERMİNALİ 
TAV BİLİŞİME EMANET
TAV Bilişim, tamamlandığında dünyanın tek çatı altındaki en 
büyük terminali olacak Abu Dabi Havalimanı Midfield 
Terminal Binası için açılan iletişim teknolojileri ihalesini 
kazandı. TAV Bilişim’den yapılan açıklamaya göre, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapımı süren yolcu 
terminalinin altyapı ihalesini TAV Bilişim Hizmetleri kazandı. 
Dünya çapında 8 bilişim şirketinin katıldığı ihaleye davet 
edilen tek Türk firması olan TAV Bilişim, 50 milyon dolara 
kazandığı ihaleyle, terminalin tüm bilişim altyapısının 
tasarım, kurulum ve  destek hizmetlerini üstlendi.

/HABER TURU

TCDD, HEMZEMİN GEÇİT KAZALARINI 
YÜZDE 90 AZALTTI
TCDD; hemzemin geçitlerle ilgili yaptığı çalışmalar sonrası, 
buralarda yaşanan kaza oranlarını azalttı. Yapılan iyileştirmeler 
sonucunda; 1.602 adet geçit kapatılarak geçit sayısı 4.810 adetten 
3.208 adede düşürüldü. Korumalı hemzemin geçit sayı 1.050’ye 
yükseltildi. Kauçuk ve kompozit kaplama yapılan geçitlerde 
konforlu ve emniyetli geçiş imkânı sağlandı. Tüm geçitlerde 
karayolu işaret levhaları gece görüşü için fosforlu levhalar 
yenilendi ve hemzemin geçit kazalarında önemli düşüşler oldu.  
2000 yılında hemzemin geçitlerde 361 kaza meydana gelirken, 
2014’de bu tür kazalarda yüzde 89’luk düşüş yaşandı.

THY 2014’TE 54,7 MİLYON YOLCU TAŞIDI
Türk Hava Yolları’nın (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 
(KAP) yayımlanan 2014 trafik verilerine göre, 2013’te 48,3 milyon 
olan toplam yolcu sayısı, geçen yıl yüzde 13,3 artışla 54,7 milyona 
çıktı. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 13,2, dış hatlarda yüzde 
13,3 artış gerçekleşti. Geçen yıl, 2013’e göre Dış Hatlar Business/
Comfort Class yolcu sayısı yüzde 13,5, Dıştan Dışa Transfer Yolcu 
sayısı yüzde 20 arttı. Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile 
yüzde 78,9 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 
2013’te 116,4 milyar iken, geçen yıl yüzde 16,3 artarak 135,3 
milyara ulaştı. AKK artışı iç hat uçuşlarda yüzde 13,8, dış hat 
uçuşlarda yüzde 16,6 oldu. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), 2013’te 92 
milyar iken, 2014’te yüzde 16,1 artarak 106,8 milyara ulaştı. ÜYK 
artışı iç hat uçuşlarda 15,8, dış hat uçuşlarda ise yüzde 16,1 
oranında gerçekleşti.

BOEİNG, 2014’TE PAZAR 
BAŞARISI YAKALADI
Boeing, 2014 yılında gerçekleştirdiği 723 adet teslimat ile, 
tek bir yıl içinde teslim edilen uçak sayısında global 
düzeyde bir sektör rekoru kırarak, üç yıl üst üste dünyanın 
en büyük uçak üreticisi unvanını korudu. Boeing Ticari 
Uçaklar Başkanı ve CEO’su Ray Conner:  “2014 yılında 
Boeing ekibi tarafından elde edilen başarı, özellikle yoğun 
rekabet ortamında benzeri görülmemiş bir başarı,” dedi. 
Conner, “Boeing’in başarıları yetenekli çalışanlarımızın 
kendilerini adamaları, müşterilerimizin ürünlerimize 
duydukları güven ve tedarikçilerimizle kurduğumuz 
ortaklıklar üzerine kuruludur.” diye ekledi.
2014 yılında, Boeing liste fiyatı üzerinden 232,7 milyar dolar 
değerinde 1.432 kesin sipariş aldı. Aynı zamanda, şirketin 
tamamlanmamış ticari siparişlere bağlı bekleyen işlerinin 
sayısı da tarihi bir yükselişle 5.789 uçak olarak gerçekleşti. 

YERLİ OTOMOBİL VOLKICAR, 
OTOMOTİV DEVİ İTALYA’DA
Üretimine 2011 senesinde başlanan ve bu güne kadar 
107 adet üretilen Türk otomobili VOLKICAR artık İtalya’da. 
Otomotiv sektöründe dünya devi olan ve önde gelen 
birçok otomobil markasına sahip İtalyanlar, bu kez Türk 
otomobili VOLKICAR’ı tercih etti. Yerli Volkicar otomobiller 
4 senede 105 adet üretilmiş ve 6 ülkeye ihraç edilmişti. 
Geçtiğimiz hafta yapılan son ihracat ile üretim sayısı 
107’ye çıkarken, İtalya’nın eklenmesi ile ülke sayısı da 7’ye 
y ü k s e l d i .  D a h a  ö n c e  M o l d o v a ,  T ü r k m e n i s t a n , 
Azerbaycan, Lübnan ve Bulgaristan’a satışı yapılan 
Volkicar, böylelikle ilk kez Avrupa sınırlarına girdi. İhraç 
edildiği ülkelerde kendi ekonomi modelini yaratan 
Volkicar, ticari altyapısı ile de beğeni topluyor.

TELEFONLARA 
‘KEŞKE YAZMASAYDIM’ 
UYGULAMASI
Telefonunuzdan o andaki ruh halinize göre mesaj atıp, sonradan 
‘keşke yazmasaydım’ dediğiniz oldu mu hiç? Her şeyin olduğu gibi 
bunun da bir çaresi, daha doğrusu bir ‘telefon uygulaması’ 
bulundu. Merkezi ABD’de bulunan Strings firması ‘İstediğiniz şeyi, 
istediğinizle paylaşın, istediğiniz anda sözünüzü geri alın’ 
sloganıyla bir ‘anında mesaj’ uygulaması çıkardı. 
Strings firmasının Genel Müdürü Edward Balasanyan bu ücretsiz 
uygulamanın gönderilmiş mesaj, fotoğraf ve videoları sadece 
kendi telefonunuzdan değil, gönderdiğiniz kişinin telefonundan 
da sildiğini söylüyor. Uygulama, izniniz olmadan karşı tarafın 
mesajı indirmesini, paylaşmasını, hatta ekrandan görüntü 
almasını bile önlüyor.

şubat 2015 /11

İDO, ÜCRETSİZ SERVİS ARACIYLA 
MARMARAY’A BAĞLANIYOR
İDO’nun İstanbul Yenikapı’daki Hızlı Feribot İskelesi’nden 
Marmaray Yenikapı durağına servis otobüsüyle ücretsiz 
ulaşım hizmeti başladı. İDO yolcularının feribottan indikten 
sonra Marmaray’a ya da Marmaray’la Yenikapı metro 
istasyonuna geldikten sonra İDO terminaline hızlı ve pratik 
ulaşımını sağlayacak ücretsiz servis araçları, gün içinde 
sabah 6.30’dan son sefer saatine kadar 20’şer dakikada 
bir, yoğun saatlerde ise 15’er dakikada bir hareket edecek.
İDO yolcuları, yeni servis hizmeti sayesinde Marmaray 
hattına bağlanırken artık daha rahat edecek. 

İNTERNETİN EN KÖTÜ ŞİFRELERİ 
AÇIKLANDI
2011’den bu yana internetteki şifre verilerini derleyen 
şifre yönetimi şirketi SplashData, geçen yıl internete 
sızan 3,3 milyon şifre arasından en yaygın 25’ini 
açıkladı. Geçen yı l  olduğu gibi bu yı l  da, l istenin 
başında İngilizcede ‘şifre’ anlamına gelen ‘password’ 
kelimesi ve ‘123456’ yer alıyor. Yaygın şifreleri tahmin 
etmek çok daha kolay… Bu şifreleri kullananların 
e-posta adresleri ve internet bankacılık hesapları 
korsanların hedefi oluyor.
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HER SORUNU ÇÖZECEK TEK BIR ÇÖZÜM YOK: 
Çalışanlar, ne zaman ve nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar, 
işlerini tek bir cihazla yapmıyor, aynı anda birden çok cihaz 
kullanıyorlar. Masaüstü bilgisayar kullananların yarısından 
fazlası, aynı zamanda başka bir cihaz daha kullanıyor. İş için 
tablet ya da ‘2’si 1 Arada’ dizüstü bilgisayarı tercih edenler, 
bunları daima başka cihazlarla birlikte kullanıyor. 
Çalışmanın nerede yapıldığı da kullanılan cihazlar üzerinde 
etkili oluyor. Finansal hizmetler, kamusal sağlık hizmetleri 
ve devlet kuruluşları başta olmak üzere, çalışanların yüzde 
62’si, işyerindeyken birincil iş cihazı olarak masaüstü PC’yi 
görüyor. Ancak evde çalışılırken dizüstü bilgisayarlar da 
masaüstü bilgisayarlar kadar sık kullanılıyor. Çalışanlar, 
evlerinde kişisel nedenlerle teknolojinin daha mobil 
formlarına geçerken; dizüstü bilgisayar, tablet ve ‘2’si 1 
Arada’ kullanımı ofise oranla yükseliyor. 

OFIS ÇALIŞMA ORTAMLARININ KRALI, 
AMA KARMAŞIK BIR ORTAM:
Çalışanlar artık farklı yerlerde iş 
yapabilseler de ofis hâlâ birincil çalışma 
ortamı olmayı sürdürüyor. Çalışanların 
yüzde 97’si, zamanlarının en azından bir 
kısmını işverenlerinin ofisinde geçiriyor. 
Bunlara ek olarak ofisteki dikkat dağıtıcı 
unsurlar da sorun olarak görülüyor. 
Ofis merkezli çalışanların yüzde 76’sı 
en verimli çalışmayı ofis ortamında ve 
kendi masalarında gerçekleştirdiğini 
belirtirken; yüzde 48’lik kesim ise 
ofis ortamında sık sık çalışmasının 
bölündüğünü ifade ediyor. Çalışanların 
neredeyse 5’te 1’i ofiste kulaklık ya da 
kulak tıkacı kullanırken; çalışmasının sık sık bölündüğünü 
belirtenlerde bu oran iki katına çıkıyor. 

OFISTE ÇALIŞANLAR MI, UZAKTAN ÇALIŞANLAR MI 
DAHA ÜRETKEN? 
Evden çalışanlar hakkındaki algılar değişiyor. Artık insanların 
yüzde 52’si, evden çalışanların ofiste çalışanlar kadar ya 
da daha fazla üretken olduklarını düşünüyor. Bununla 
birlikte, bu algının her yerde değiştiği de söylenemez. Çin, 
Hindistan, Türkiye ve BAE’deki 10 çalışandan 4’ü, evden 
çalışanların daha az üretken olduklarına inanırken; gelişmiş 
ülkelerdeki çalışanların yüzde 29’unun bu konuda kesin bir 
fikri yok. 
Araştırma, evden çalışmanın faydalarını da ortaya koyuyor; 
çalışanların yüzde 30’u daha fazla uyuyor, yüzde 40’ı daha 
az otomobil kullanıyor ve yüzde 46’sı kendisini daha az 
stresli hissediyor. Ancak evde de her şey mükemmel değil. 
Eşler, çocuklar, anne babalar ve ev hayvanları çalışmayı 
bölebiliyor ve çalışanların yüzde 20’si evden çalıştığında daha 
az egzersiz yaptığını, yüzde 38’i ise daha fazla atıştırdığını 
belirtiyor.

Dell ve Intel, teknolojinin mevcut ve gelecekte var 
olması öngörülen işgücü eğilimleri üzerindeki 
rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci 
Küresel Gelişen İşgücü Araştırması’nın sonuçlarını 

açıkladı. Gelişen İşgücü Raporu, günümüzde nerede ve 
nasıl çalışıldığını ortaya koyarak, ofiste ya da evde çalışan 
profesyonellerin en iyi performansı sergileyebilmek için ne 
gibi teknolojilere ihtiyaç duydukları konusunda işverenlere 
önemli veriler sunuyor.
Araştırmada ortaya çıkan temel eğilimler, çalışanların nerede 
ve nasıl çalıştıklarına, teknolojinin özel ve mesleki hayatlarını 
nasıl etkilediğine ve teknolojinin gelecekteki otomasyonu 
çevresindeki tahminlere odaklandı.
‘Gelişen İşgücü Araştırması’nda ön plana çıkan eğilimler şöyle: 

Dell ve Intel’in Gelişen İşgücü Araştırması’nda, teknolojinin çalışma şeklini nasıl 
değiştirdiği ve iş yaşamı ile özel hayata nasıl etki ettiği mercek altına alındı.

MUTLU ÇALIŞANIN SIRRI 
“TEKNOLOJİ” 

İŞ HAYATI VE ÖZEL HAYAT: 
Tüm dünyada çalışanların yüzde 64’ü, en azından bazı işlerini 
mesai saatlerinden sonra evlerinde tamamlıyor. Gelişmekte 
olan ülkelerde, işverenler çalışanlardan giderek yükselen 
bir oranda evdeyken erişilebilir olmalarını bekliyor. Bu 
ülkelerdeki çalışanların yüzde 83’ü, iş e-postalarını mesai 
saatlerinden sonra da kontrol ettiklerini söylüyor. Gelişmiş 
ülkelerde ise bu oran yüzde 42.
Tüm dünyada çalışanların yarısından fazlası, kişisel 
cihazlarını iş için kullanıyor ya da gelecekte bunu 
yapacaklarını düşünüyor; yüzde 43’ü ise kişisel cihazlarını, 
şirketlerinin haberi olmaksızın, gizlice iş için kullanıyor. 
Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar bu alanda başı 
çekiyor. 

MUTLU ÇALIŞANLARIN SIRRI TEKNOLOJE:
Dünyada her dört çalışandan biri işyerinde kendilerine 

sunulan teknolojiden etkilendiklerini, 
üretkenliklerini artıracak daha iyi 
teknolojilerin sunulması durumunda 
yeni bir işe geçmeyi düşünebileceklerini 
söylüyor. Yetersiz teknoloji yüzünden 
işlerinden ayrılmaya en yatkın olanlar ise 
medya ve eğlence sektöründe çalışanlar. 
Özellikle yönetici pozisyonunda ve 
gelişmekte olan ülkelerde çalışanlar, 
mevcut işverenleriyle çalışmaya 
devam etmek için en ileri teknolojiyi 
bekliyor; aksi takdirde başka işleri 
değerlendiriyorlar. Çalışanların yüzde 
76’sı, geçen yıl teknolojinin çalışmalarında 
etkili olduğunu belirtirken; yüzde 46’sı 
teknolojinin üretkenliklerini artırarak 

daha hızlı iletişim kurmalarını sağladığını belirtti. 

HER ŞEY TAMAMEN OTOMATİK OLMAYACAK: 
Çalışanlar, teknolojinin geleceği konusunda genel 
olarak iyimserler; teknolojinin değişip gelişmeye devam 
edeceğine ve işgücüne farklı yeterlilikler sağlayacağına, 
ancak insanların çalışma biçimini köklü bir şekilde 
değiştirmeyeceğine inanıyorlar. Gelecekte klavye yerine 
ses tanıma teknolojisinin kullanılacağını (yüzde 92), tüm 
bilgisayarların el hareketlerini algılayacağını (yüzde 87) 
ve klavye ile farenin tarihe karışacağını düşünüyorlar 
(yüzde 88). 
Ama teknolojideki bu ilerlemeler işyerinde insana duyulan 
ihtiyacı ortadan kaldırmayacak. Çalışanlardan sadece 
yüzde 34’ü kendi yaşam süreleri içinde işlerinin tamamen 
otomatik olarak yapılacağı bir teknolojinin mümkün olacağını 
düşünüyor. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle BAE, 
Hindistan ve Türkiye’de çalışanlar teknolojiye bağlanmaya 
daha istekliyken; Birleşik Krallık, ABD ve Japonya’da 
çalışanlar çalışma hayatlarında daha fazla insani unsur 
görmek istiyorlar.
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ÇALIŞANLARIN YÜZDE 
46’SI TEKNOLOJİ 

ÜRÜNLERİNİN 
ÜRETKENLİKLERİNİ 

ARTIRDIĞINI VE DAHA 
HIZLI İLETİŞİM 
KURMALARINI 

OLANAKLI KILDIĞINI 
SÖYLEDİ. 



[AHMET SELİM]
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ÇAĞRI MERKEZİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’DEKİ EN ÖNEMLİ FİRMALARDAN OLAN 
ASSİSTT’IN GENEL MÜDÜRÜ ALİ DÜLGEROĞLU, BAŞARILARININ SIRRININ DÜNYA 
TRENDLERİNİN YAKALANMASI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. 

ASSİSTT GENEL MÜDÜRÜ ALİ DÜLGEROĞLU: 

TÜRK TELEKOM 
GRUBUNUN PARLAYAN 
YILDIZI OLDUK

Çağrı merkezi sektörünün öncü 
şirketi AssisTT’in Genel Müdürü Ali 
Dülgeroğlu şirketin hızlı büyümesini 
nasıl gerçekleştirdiğini Bağlantı 

Noktası’na anlattı. Dünya ve Türkiye 
pazarını birbirinden farklı görmeyen 
Dülgeroğlu’na göre trendleri yakalamadan 
başarılı olmak mümkün değil. Türkiye’deki 
ve dünyadaki çağrı merkezi sektörünün 
tüm ayrıntılarına hâkim olan genç ve 
başarılı yönetici Ali Dülgeroğlu, AssisTT’in 
Anadolu’da açtığı çağrı merkezlerinin, 
yatırım sorunu çeken şehirler için 
oldukça önemli olduğunu belirtiyor. 
Dülgeroğlu’nun sektöre ve şirkete dair 
değerlendirmeleri şöyle:   

Çağrı merkezi sektöründe Türkiye’nin 
en önemli iki firmasından birinin genel 
müdürüsünüz. Bize biraz sektör 
hakkında bilgi verir misiniz?
Sektörümüz hızla büyüyen bir sektör. 
Bugün Türkiye’de 80 bin kişi çağrı 
merkezlerinde çalışıyor. Ülkemizin 
ekonomisine 1.6 milyar dolar katkısı 
var. Türkiye’de 43 ilde çağrı merkezi 
bulunmakta ve bunların işsizliğin en 
fazla, ekonomik açıdan gelişmesi sınırlı 
olan illerde olduğunu düşünürseniz, 
oluşturduğu istihdam daha iyi anlaşılır. 
2023’te sektörümüzde 350 bin kişinin 
çalışacağı öngörülüyor.

Dünyada durum nasıl?
Dünyada toplam 13 milyon çağrı merkezi çalışanı var. Dünya ortalamasına 
bakarsak her 400 kişiye bir çağrı merkezi çalışanı düştüğünü görüyoruz. 
Ülkemizde ise 1200 kişiye bir çağrı merkezi çalışanı düşüyor. Bu özetle şu 
anlama geliyor: Türkiye’deki çağrı merkezi sektörünün dünya ortalamasına 
varabilmesi için 3 kat daha büyüme potansiyeli var. Bir başka deyişle, 
sektörümüzde gidilecek yol, yapılacak iş çok.

Peki, AssisTT bu fotoğrafın neresinde duruyor?
AssisTT, yüzde yüz Türk Telekom iştiraki, 19 şehirde 10 bin çalışanı olan, 
Türkiye’nin en büyük dış kaynak çağrı merkezi. Hem Türk Telekom grubundan 
hem de grup dışından çok sayıda kurumsal müşterimiz var. Türk Hava 
Yolları’ndan Sağlık Bakanlığı’na kadar birçok sektörden pek çok kuruma 
hizmet veriyoruz. Türkiye’nin iki büyük oyuncusundan biri olarak sektörün 
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“ASSİSTT, YÜZDE 
YÜZ TÜRK TELEKOM 
İŞTİRAKİ, 19 ŞEHİRDE 

10 BİN ÇALIŞANI OLAN, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 

DIŞ KAYNAK ÇAĞRI 
MERKEZİ.”



“KÜRESEL BİR 
OYUNCU OLMAK 

İSTİYORUZ. KÜRESEL 
OYUNCU OLMANIN EN 
ÖNEMLİ ŞARTI KÜRESEL 

REFLEKSLERİNİZİN 
OLMASIDIR.”

bu büyüme trendine ayak uyduran değil, 
yönlendiren bir konumdayız. Gelecek 
projeksiyonlarımızı bu çerçevede 
oluşturuyoruz. AssisTT hem Türkiye 
hem de dünya trendlerinin hep önünde 
hareket etmek hedefiyle çalışıyor.

Geçen yılın değerlendirmesini yaparak 
başlayalım, sizin için 2014 nasıl geçti?
2014’e baktığımda takım oyununu iyi 
oynayarak çok başarılı bir yıl geçirmiş 
olduğumuzu görüyorum. Bizim için 
karlılığımızın ve yatırımlarınızın büyük 
oranda arttığı bir yıl oldu. Son iki yılda 
gelirimizi yüzde 69, EBITDA’mızı ise 

İstihdama ne kadar katkı sağlıyorsunuz?
AssisTT olarak çok ciddi bir insan gücü 
potansiyeline sahibiz. Bu insan gücünü de 
niteliklerini artırarak geleceğe taşıyacağız 
diyoruz. 2014 gerçekten yoğun ve verimli 
çalışmalar ile geçti. Baktığımızda 6-7 ay gibi 
kısa bir sürede 6 farklı lokasyon açtık. Bir 
yılda 3500’e yakın arkadaşımızı şirketimize 
kattık. Bu rakam hem sektöre hem de 
AssisTT’in geçmiş yıllarına baktığımızda 
çok ciddi bir ivmeye işaret ediyor.

yüzde 123 oranında artırdık. Bu başarı sayesinde AssisTT Türk Telekom 
grubunun parlayan yıldızı oldu. Son bir yıl içinde altı yeni lokasyon açtık. 
Bunlar Karaman, Ermenek, Kırıkkale, Çorum, Burdur ve Giresun gibi 
Türkiye’nin ekonomik olarak yatırıma ihtiyaç duyan şehirleri. Ayrıca şirket içi 
organizasyon yapımızı ve teknolojik altyapımızı geliştirdik.

Teknolojik altyapıdan söz açmışken, bir çağrı merkezi şirketini öne çıkaran en 
önemli unsurlardan biri teknoloji diyebilir miyiz?
Evet, teknolojiniz yetersizse müşterilere hizmette mutlaka sorun yaşarsınız. 
Büyümeniz için de altyapınızın yeterli olması gerekiyor. Geçen yıl yaptığımız 
çalışmalar boyunca kurumsal müşterilerimizin teknolojiyle ilgili ihtiyaçlarını 
çok doğru algıladık ve bunlara ait çözümler geliştirdik. Örneğin Merkezi 
Hekim Randevu Sistemi’yle ilgili çok ciddi uygulamalar geliştirdik.
Tabi bu noktada bilgi güvenliğine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 
Günümüzde bilginin saklanması ve korunması müşterilerin en hassas olduğu 
konulardan biri… Bilgi güvenliği konusunda müşteride oluşacak bir soru 
işareti diğer yaptığınız tüm iyi işleri bir anda unutturur. Bunun bilincinde 
hareket ettik ve bilgi güvenliği konusunda çok ciddi yatırımlar yaptık.

Ama insan faktörü de çok önemli değil mi?
Kesinlikle. Duygusal bir toplumuz. Bu duygusallığı yönetebilmek de 
profesyonel bir bakış ve yoğun bir mesleki eğitim ile mümkün olabilir. Biz 
de operasyonlarda asistanlarımızın yöneticisi konumunda çalışan takım 
liderlerimize ve grup yöneticilerimize özel gelişim programları tasarladık. 
Toplamda 500 bin adam saat eğitim verdik. Bu eğitimlerin bize sağladığı 
iş başarılarından oldukça memnunuz. Çalışanlarımız bizim için çok değerli. 
Klasik bir işveren-çalışan ilişkisinin ötesine geçmeliyiz. Çünkü insan odaklı bir 
iş yapıyoruz. Çalışanlarımızın şartlarındaki olumlu yönde değişim üretimdeki 
kaliteyi doğru orantılı olarak yükseltiyor.

Bir diğer nokta da insanımıza güven konusu… AssisTT içinde 23-24 yaşında 
çalışan pek çok genç yöneticimiz, 20-25 kişilik grupları yönetiyor. Başka hangi 
sektörde bu yaşta böyle bir sorumluluk alabilirsiniz ki? Biz gençlerimize ve 
onların yeteneklerine güveniyoruz. Sadece güvenmiyoruz; bu yeteneğe yatırım 
da yapıyoruz.

Çağrı merkezlerinde uzun süre çalışılmaz gibi bir algı var. 
Sizce de bu iş geçici bir iş mi?
Sektörümüzde turnover oranları, yani işe girip-çıkan çalışanların sayısı diğer 
sektörlere göre çok daha yüksek. Ama AssisTT’te bu oran her yıl azalıyor. Şu 
anda hiçbir çağrı merkezi şirketinde bizdeki kadar düşük turnover oranı yok. 
Bunda ‘mutlu çalışan-mutlu müşteri’ anlayışımızın rolü yüksek… Turnover 
oranının yüksek olması başta verimlilik olmak üzere pek çok göstergeyi 
etkiliyor. Biz de bu konuyu şirket içinde özel bir gündem maddesi yaptık. 
Her şeyden önce bunun takibini sistematik hale getirdik. Bu konunun kök 
nedenlerini öğrenebilmek için de işten çıkan kişilerle birebir mülakatlar 
gerçekleştirdik. Ardından gelen verileri analiz ettik ve ayrılmaların gerçek 
nedenlerini araştırdık. Sonuçta çalışma ortamında çeşitli iyileştirmeler yaptık. 
Örneğin yeni işe başlayanlara yönelik oryantasyon programımızı yeniledik. 
Yine işe yeni başlayanlara şirket içindeki kariyer imkânlarını ayrıntılı biçimde 
anlatan programlara yer verdik. Geçtiğimiz yıl boyunca tüm lokasyonlarımızda 
motivasyon etkinlikleri düzenleyerek çalışan aidiyetini hep yüksek tuttuk. 
Bütün bunlar sayesinde şirketimizdeki turnover oranları ciddi biçimde düştü.
Bu noktada AssisTT içerisindeki kariyer hareketlerine dikkat çekmek isterim. 
Tüm çalışanlarımıza yarattığımız kariyer olanaklarıyla şirket içinde yükselme 
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“SON İKİ YILDA 
GELİRİMİZİ YÜZDE 69, 

EBITDA’MIZI İSE YÜZDE 123 
ARTIRDIK. TÜRK TELEKOM 
GRUBUNUN PARLAYAN 

YILDIZI OLDUK.”
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imkânı yaratıyoruz. Yalnızca geçen yıl 167 
arkadaşımız yönetimsel görevlere terfi 
etti. Bu çok ciddi bir rakam… Böylesine 
güçlü ve dinamik bir ortamımız var. Yani 
çalışanlarımıza şirket içinde yükselme 
yolu oldukça açık.

Bu insan kaynağı ve teknolojideki 
yenilikler iş alanlarınıza nasıl yansıdı?
Çok başarılı bir yıl geçirdik. Çağrı kalitesi, 
bilgi doğruluğu, müşteri memnuniyeti 
konularında çok büyük ilerlemeler 
kaydettik. Üretim kaybımız ve şikâyet 
çözüm sürelerimiz giderek azaldı. 
Operasyonda bu başarıya ulaşınca var 
olan müşterilerimizi koruduğumuz gibi 
yeni müşterilere de daha kolay ulaşır 
hale geldik. Kısacası yaptığımız yatırımlar 
sonucu elimiz çok daha güçlendi.

Contact center hakkında biraz 
detaylı bilgi verebilir misiniz?
Geleneksel çağrı merkezi, tabiri 
caizse, canlı IVR’dır. Ama görüyoruz 
ki dünyada sektör uçtan uca tüm 
müşteri hizmetlerini yöneten 
bir yapıya doğru yelken açtı. 
Madalyonun diğer tarafında, 
tüketiciler ve müşteriler de artık 
müşteri hizmetlerinin öneminin 
farkında. Yani insanlar bir şirketten 
hizmet alırken müşteri hizmetlerinin 
niteliğini de sorguluyor.  
Dolayısıyla müşterinin daha isabetli 
ve nitelikli müşteri hizmeti istemesi 
sektörümüzün daha da gelişeceğinin 
ve çeşitleneceğinin bir göstergesidir. 
Biz de AssisTT olarak bu hizmeti 
vermeye hazırız.

Peki, bu başarıyı sürdürmek kolay olacak mı?
Elbette ki kolay olmayacak. Biz büyümenin sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. 
Bunun için de kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu bağlamda geçtiğimiz aralık ve 
ocak aylarında ABD ve Filipinler’deki çağrı merkezlerini ziyaret ettik. Çağrı 
merkezi alanında öncü bu ülkelerde sektörün hangi yöne doğru ilerlediğini 
gözlemledik. Kendi iş bilgimizle bu gözlemlerimizi harmanlayıp 15-17 Ocak 
tarihlerinde Abant’ta düzenlediğimiz çalıştayda 2015 stratejimizi belirledik.

Bu ziyaretlerinizde neler öğrendiniz, biraz da bundan bahsedelim isterseniz.
Küresel bir oyuncu olmak istiyoruz. Küresel oyuncu olmanın en önemli şartı küresel 
reflekslerinizin olmasıdır. Bunun için dünyada bu iş nasıl yürütülüyor ve standartları 
nedir,  bunu çok iyi öğrenmeli ve özümseyerek buna kendi yorumunuzu katmalısınız. 
Bu düşünce ile sektörün dünyadaki en büyük şirketlerinden biri olan ve her kıtada 
iş yapan Teletech firmasının ABD’deki merkezlerini ve Filipinler’deki operasyon 
merkezini ziyaret ettik. İşlerini nasıl organize ediyorlar, müşteri yaklaşımları, 
insan kaynakları yönetimleri ne durumda, bunları yerinde gördük. Yöneticileriyle 
uzun uzun konuştuk ve tecrübelerinden yararlandık. Bizim gördüğümüz şu oldu: 
Dünyada artık ‘call center’ (çağrı merkezi) kavramından ‘contact center’ kavramına 
doğru bir dönüşüm yaşanıyor.
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“SEKTÖRÜMÜZDE 
İŞE GİRİP-ÇIKAN 

ÇALIŞANLARIN SAYISI 
DİĞER SEKTÖRLERE 

GÖRE YÜKSEK. AMA 
ASSİSTT’TE BU ORAN 

AZALIYOR.”

ÇORUM’UN İLK KURUMSAL ÇAĞRI MERKEZİ AÇILDI
AssisTT 21. çağrı merkezini Çorum’da açtı. Açılış törenine Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Grup Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir, 
Çorum Valisi Ahmet Kara ve Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü katıldı. 
Ulaştırma, Denizlik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan açılış töreninde yaptığı 
konuşmada “Dünyada çağrı merkezi sektörü 374 milyar dolarlık bir büyüklüğe 
ulaştı. Türkiye’de ise 1,6 milyar TL’lik bir büyüklük var. Sektör gelişmeye çok 
açık. 2023’te Türkiye’de çağrı merkezi çalışanlarının sayısını 350 bine çıkartmayı 
hedefliyoruz.” dedi. Türkiye’de şu anda 43 ilde çağrı merkezinin bulunduğunu 
dile getiren Bakan Elvan, hedeflerinin 81 ilde bu merkezleri faaliyete geçirmek 
olduğunu belirterek, “Diğer illerimizde de yoğun bir şekilde çağrı merkezleri 
açmaya devam edeceğiz. Türkiye geliştikçe büyüdükçe ve kalkındıkça bu 
merkezlerin sayısı hızla artacak.” diye konuştu.
Çağrı merkezlerinin Anadolu’da binlerce kişiye istihdam sağlayıp, ekonominin 
gelişimine katkıda bulunduğunu belirten Grup Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan 
Akdemir ise, “Açtığımız çağrı merkezi sayesinde Çorum nitelikli istihdama 
kavuştu. Anadolu’ya yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu. 

GENÇLER İSTİHDAM EDİLİYOR
416 Çorumlu gencin istihdam edileceği çağrı merkezinde TTNET müşterilerine 
hizmet verilecek. Bu hizmetler arasında Fibernet ve Hipernet paketlerine ait 
bağlantı problemini çözme, nakil, hat dondurma, fatura bilgisi ve kampanya-
tarife değişiklikleri bulunuyor.
Çalışanların yüzde 61’inin kadınlardan oluştuğu AssisTT Çorum çağrı merkezi, 
hem yarattığı istihdam hem şehrin ekosistemine getireceği kurumsallık ve 
teknoloji ile bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Çağrı merkezi ayrıca 
AssisTT’in çalışanlarına verdiği ve önümüzdeki dönemde de sürecek olan 
mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile bölgedeki işgücü donanımını 
destekleyecek.
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HUKUKÇULAR NE DİYOR?
Kasisler konusunda yaptırımlar konusunda görüşünü 
aldığımız Avukat Cevat Kazma, belirlenen ölçü ve 
standartlarda yapılmamış kasisler konusunda Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün belediyelere defalarca uyarıda bulunduğunu 
ancak uygulamalarda bir değişiklik olmadığını, tüketicilerin 
hasara uğrayan araçları için belediyelere tazminat davaları 
açabileceğini söyledi. 
Avrupa Birliği ve TSE’nin kriterlerine, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
uyarılarına rağmen belediyelerin 
gelişigüzel kasisler yapmasına 
ve yapılmasına izin vermelerinin 
mağduriyetler yarattığına işaret 
eden Kazma şunları söyledi: 
“Kasislerin asıl işlevi araçların 
hızını yavaşlatmak ve trafik 
güvenliğini sağlayabilmek. Ancak 
kimi kasisler belirlenen kriterler 
doğrultusunda yapıldıklarından 
vatandaşların mağdur olmalarına 
neden oluyor.”

ARAÇ SAHİPLERİ DAVA AÇABİLİR
Türkiye’de uzun yıllardan bu yana yollara 
kasisler yapıldığını ancak doğru şartlarda 
yapılmayan kasislerin yolarda seyreden araçlarda çeşitli 
hasarların oluşmasına neden olduğuna dikkat çeken Avukat 
Cevat Kazma, “Yollara rastgele yapılan kasislerden dolayı 

Türkiye genelinde hemen her kentte cadde ve 
sokaklarda araçların hızını kesmek amacıyla yapılan 
kasisler, dava konusu oluyor. Gelişigüzel yapılan 
kasisler için araç sahipleri belediyelere tazminat davası 

açabilecek. Gerekçe ise araçların aldığı hasarlar ve kazalara 
sebebiyet vermek.
Avrupa Birliği (AB) ile TSE’nin kriterlerine, Ulaştırma 
Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına 
rağmen belediyeler gelişigüzel kasisler yapmaya ve 
yapılmasına müsaade etmeye devam ediyor. İşlevi, araçların 
hızını yavaşlatmak ve trafik güvenliğini sağlayabilmek 
olan kasisler, belirlenen kriterlere uygun yapılmadıklarında 
araçlara hasar verip kazalara neden olabiliyorlar. Bu durum 
da kasisler nedeniyle vatandaşların mağdur olmalarına 
neden oluyor. Standartlara uymayan kasisler nedeniyle, 
araçların süspansiyon sistemlerinin arızalanması, dolayısıyla 
sert vurmalardan kaynaklanan alt takım, ön düzen, jant ve 
lastikler ile araç gövdesi üzerinde ciddi arızalar oluşabiliyor. 
Bu durum araç sahiplerinin mağdur olmalarına ve ülke 
ekonomisine gereksiz yere zarar verilmesine neden oluyor. 

Cadde ve sokaklarda araçların hızını kesmek üzere 
yapılan kasisler, dava konusu oluyor. Araç sahipleri 
araçlarının aldığı hasarlar ve kazalara sebebiyet verme 
gerekçesiyle gelişigüzel yapılan kasisler için belediyelere 
tazminat davası açabilecek. 

KASİSLER İÇİN 
BELEDİYELERE DAVA 
AÇILABİLECEK

[ ELA DEMİRCİLER ]

araçlarında hasar oluşan kişiler belediyelere tazminat 
davası açıp haklarını arayabilirler.” dedi. Kasislerin hiçbir 
önlem alınmadan, istenildiği yere istenildiği sıklıkta 
yapılamayacağına dikkat çeken Kazma şöyle devam etti: 
“Tüm kasislerin yol kaplaması ile aynı malzemeden yapılması, 
geceleri de görülebilecek şekilde renkli olarak boyanması 
gerekiyor. Ayrıca araçların dingil mesafeleri ile yolun 
yüksekliği göz önüne alınarak yüksekliklerinin 7,5 ila 10 cm 
arasında olması gerekiyor.” Yapılan kasislerin standartlara 

uygun olarak yapılmasının önemine değinen Cevat 
Kazma, gelişmiş ülkelerde kasis kullanımının 

tamamen ortadan kalktığını hatırlatarak, 
elektronik denetleme sistemlerinin 

yaygınlaştırılması gerektiğini de 
vurguladı.

RAPOR HAZIRLANIYOR
Kasislerin araçların süspansiyon 
sistemlerinin arızalanmasına, 
alt takım, amortisörler, jant ve 

lastiklere zarar verecek şekilde 
yapılmaları kimi kurumların da 

bu konuda çalışmalar yapmalarını 
sağladı. Örneğin Antalya Makine 

Mühendisleri Odası rastgele yapılan 
kasislerin araçlara verdiği zararlar üzerine 

bir rapor hazırlamaya başladı. Kasislerin 
standartlarına uygun yapılmaması halinde çevreye 

ve araçlara verdiği zararlar üzerinde detaylı araştırmaların 
yapıldığı raporun tamamlanmasının ardından kamuoyu ile 
paylaşılması da planlanıyor.
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KASİS STANDARTLARI NELER?
• Yol kaplaması ile kasisler aynı malzemeden yapılmalı.
• Kasis geceleri de görülebilecek şekilde boyanmalı. 
• Kasis öncesinde ve sonrasında uyarı levhaları bulunmalı.
• Kasislerin yolun belirli aralıklarına standartlara uygun 

sıklıkta yerleştirilmesi ve tümseklerin en ebatlarının 
belirlenen standartlara uygun olarak inşa edilmesi 
gerekiyor.

• Kasisin yüksekliği 7,5 ila 10 cm arasında olmalı.

AB İLE TSE’NİN 
KRİTERLERİNE, 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE 
EMNİYET GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARINA 
RAĞMEN BELEDİYELER 

GELİŞİGÜZEL KASİSLER YAPMAYA 
VE YAPILMASINA MÜSAADE 

ETMEYE DEVAM EDİYOR.
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Çağımız bilişim çağı. Artık herkesin elinde akıllı 
telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar var. Çocuklarımız 
da bu süreçte teknolojiden nasibini alıyor. Çocukları 
teknolojinin zararlı yönlerinden koruyup, teknolojinin 

nimetlerinden kendileri zarar görmeden faydalanmalarını 
nasıl sağlarsınız? Çocukları teknolojiden uzak tutmadan 
ancak teknolojinin zararlı etkilerinden koruma konusunda 
nasıl bir yol izlenebileceği konusunu araştırdık. Çocuklarınıza 
teknolojik ürünleri yasaklamadan onların kişisel gelişimlerine 
zarar verebilecek etkilerinden korunma yollarını ve 
yapılabilecek uygulamalar konusunda Psikolojik Danışman 
Bülent Gökmen bize şu bilgileri verdi:

TEKNOLOJİDEN UZAK TUTMAYIN:
Teknoloji çağının çocuklarını teknolojinin zararlı etkilerinden 
korumak adına teknolojiden uzak tutmamak gerekiyor. Ancak 
teknolojiyle kaynaştırırken de zararlı etkilerini unutmamakta 
fayda var. Çünkü teknolojik ürünler yoğun elektrik yaymaları, 
radyasyon etkisi ve uzun süreli kullanımda algısal sorunlara 
neden olmaları gibi birçok zararlı etkiye sahipler. Teknoloji 
çocuklara hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zarar verebilir. 
Örneğin uzun süre tablet kullanan çocukların parmak kasları, 
gözleri zarar görebilir. Ayrıca kontrolsüz ziyaret edilen siteler 
çocukların ruh sağlıklarını da bozabilir.  

NASIL KULLANMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRETİN:
Çocuğunuza teknolojik ürünleri yasaklamak yerine onlara 
bu ürünleri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgi 
verin. Hatta bu konuda kendiniz de onlara örnek olun. 
Çünkü çocuklar söylenileni değil yapılanı yaparlar ve anne-
babalarını kendilerine rol model alırlar. Çocuğunuza tablet 
bilgisayar ile uzun süre oynamamasını öğütlerken kendiniz 
evde tablet bilgisayar başında uzun vakitler geçirirseniz bu 
yasakta başarılı olmanız mümkün değil.

ZAMAN SINIRLAMASI KOYUN:
Çocuklarınıza televizyon, bilgisayar gibi teknoloji ürünlerini 
süreli olarak kullanmaları konusunda uyarılarda bulunun. 
Evde bu ürünler karşısında geçirecekleri vakitleri belirleyin ve 
bir takım sınırlamalar koyun. Örneğin 5 yaşındaki bir çocuğun 
tablet bilgisayar başında geçireceği zamanın yarım saati 
aşmaması gerekiyor.  Uzmanlar, 8 yaş ve üzeri çocukların 
bilgisayar başında geçirecekleri zamanın 1 saati geçmemesi 
gerektiği konusunda uyarıyorlar.

BAĞIMLI OLMALARINI ENGELLEYİN:
Teknolojik ürünleri kullanan çocuklarınıza zaman sınırlaması 
koymanın yanı sıra çocuklarda bağımlılık yaratan oyunlardan 
uzak durmaları konusunda çeşitli önlemler almanız gerekiyor. 
Bilgisayarı kullanırken hangi oyunlara karşı bağımlılık 
geliştirdiklerini gözlemleyip o oyunlardan uzak durmalarını 
sağlayın. Ancak bağımlılığı engellemenin yolunun yasaklamak 
değil dikkatini farklı yöne çekerek bağımlılık yaratan 
oyunlardan uzak tutmak olduğu gerçeğini unutmayın.

Akıllı telefonlardan tabletlere kadar teknolojik ürünler büyüklerin yanı sıra 
artık çocukların da ellerinde. Çocukları teknolojiden zarar görmeden ancak 

teknolojiden de uzak tutmadan nasıl faydalandırabiliriz?

ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYİ 
NASIL KULLANMALI?

[ ELA DEMİRCİLER ]

EĞİTİCİ OYUNLAR SEÇİN:
Teknoloji çocuklarınıza çeşitli zararlar vermenin yanı sıra 
fayda sağlayan özelliklere de sahip. Bir ürünün sadece 
zararlarını değil nimetlerini de görmek gerektiğine dikkat 
çeken uzmanlar, teknolojik ürünler ile çocuklarınızın 
eğitimine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabileceğinizi 
de vurguluyorlar. Seçeceğiniz oyunların da çocukların zihin 
ve bilgi dağarcığı gelişimine katkı sağlayan oyunlar olmaları 
konusuna dikkat edin. Örneğin, yabancı dil gelişimine katkı 
sağlayan kelime oyunları, boyama oyunları gibi oyunları 
seçerek hem keyifli vakit geçirmelerini hem de eğlenerek 
öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.

DOĞA İLE KAYNAŞTIRIN:
Özelikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklar eve kapalı kaldıkları 
için daha çok bireysel oyunlar oynuyor. Bu durum da çocukların 
televizyon ve bilgisayar başında geçirdikleri vakitlerin artmasına 
neden oluyor. Çocuklarınızı sokak aktivitesi yapabilecekleri 
ortamlar bulunmuyorsa onları park, orman gibi doğa ile 
kaynaşabilecekleri mekânlara götürerek birkaç saat de olsa 
teknolojiden uzaklaşabilecekleri zamanlar yaratmaya çalışın.

SPORA YÖNLENDİRİN:
Çocukları teknolojinin esiri olmaktan kurtarmanın bir diğer 
yolu da sportif aktivitelere ve yaz okullarına yönlendirilmeleri 
oluyor. Kış mevsimlerinde voleybol, basketbol gibi kapalı 
mekânlarda yapabilecekleri spor dallarına yaz mevsiminde de 
yaz okullarına ve yüzme gibi açık havada da yapabilecekleri 
aktivitelere yönlendirin.

HOBİ EDİNDİRİN:
Çocukları teknolojinin zararlı etkilerinden ve kötü 
alışkanlıklardan korumanın en önemli yollarından biri de 
hobi edindirmektir. Gelecekte kendi kendine kolay vakit 
geçirebilen ve kendini oyalayabilen bir birey yetiştirmenin 
bir yolu olan hobi edindirmek bireylerin gelişimi bakımından 
önem taşıyor. Fotoğraf makinesi alarak çocuğunuzun 
fotoğraf hobisi edinmesini sağlayabilirsiniz. Bu konuda da 
örneğin hayvan ya da ağaç fotoğrafları çekmek gibi özel ilgi 
alanları da oluşturarak bu konuda kendilerini geliştirmelerini 
sağlayabilirsiniz. Ya da peçete, magnet biriktirmek gibi 
koleksiyoner olmaya yönelik faaliyetlere yönlendirebilirsiniz. 
Renk renk boyalar alarak çocuğunuzun resim yapmasını ve 
sanata yönelik faaliyetlere katılmasını da sağlayabilirsiniz.
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ÇOCUĞUNUZA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ 
YASAKLAMAK YERİNE ONLARA BU 
ÜRÜNLERİ NASIL KULLANMALARI 

GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİLGİ VERİN. 
HATTA BU KONUDA KENDİNİZ DE 

ONLARA ÖRNEK OLUN.
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ELEKTRİKLİ ALETLERDE TASARRUF İÇİN:
• Küçük ekranlı televizyonlar büyük ekranlara göre daha 

az elektrik enerjisi tüketir. Ses düzeyinin düşüklüğü de 
elektrik tüketimini azaltır.

• Akıllı sayaçla elektrik tüketimini indirimli ücret tarifeli 
zaman dilimlerine kaydırıp aynı miktarda tüketilen 
elektrik için daha az ücret ödeyin.

• Buzdolaplarının verimli kullanılması için düzenli bakım 
yaptırılıp etrafı toz ve hava sirkülasyonunu etkileyen 
maddelerden, ısı kaynaklarından uzak tutulmalı.

• İhtiyaçtan çok büyük bir klima enerji kaybına 
sebep olur. Evin güneş alan kısımlarının ağaçlarla 
gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve duvar tenteleri 
pasif soğutma yöntemlerinin uygulanması da klimanın 
soğutma yükünü azaltıp daha az enerji kaybına sebep 
olur.

• Evde birkaç tane fırın varsa daima küçük olanı tercih 
edin. Çok gerekli değilse ön ısıtma yapılmamalı yapılsa 
bile bu süre 10 dakikayı geçmemeli. 

• Mikro dalga fırınlarda pişirme 2-10 dakika, ısıtma ise 
10-30 saniyede gerçekleşiyor, geleneksel fırınlara göre 
yüzde 66 daha az elektrik harcıyorlar.

• Çamaşır makinelerini tam kapasite ile çalıştırıp, yüksek 
sıcaklık yerine ılık suyla yıkamayı, durulamayı ise soğuk 
su ile yapayı tercih etmek gerek. Çamaşırlar dışarıda 
güneş ve rüzgârdan yararlanarak kurutulmalı. 

• Önden yüklemeli makinalar, üstten yüklemeli 
makinalara göre daha az enerji tüketiyorlar.

• Bulaşık makinası yerleştirilirken çevresinde en az 5 
cm boşluk bırakılarak, ısınmadan dolayı oluşan sıcak 
havanın kolayca dağılması sağlanmalı. Yaz aylarında 
ısı ve nemi azaltmak için sabah ve akşam saatlerinde 
yıkama yapılmalı. 

• Bulaşıklara ön durulama yapmak gereksizdir. Bulaşıklar 
tam kapasite ile 55 derece sıcaklıkta yıkanmalı.

• Elektrikli süpürgenin torbasını sık boşaltıp süpürgenin 
emme gücünü yükseltip daha verimli ve daha çabuk 
temizlemesini sağlarsınız. Yılda en az bir kez motor 
bölümünü açıp toz ve pamukçuklar temizlenmeli.

• Saçınızı mümkün olduğunca havlu ile makina 
kullanmadan kurutun. Saç kurutma makinasının 
10 dakika çalışması 60 watt’lık bir lambanın 3 saat 
yanmasına eşdeğer enerji tüketiyor.

İşyerinizde kullanacağınız ekonomik 
ampullerle yüzde 80, televizyonunuzu 
kumandadan değil düğmeden kapatıp 
ayda 3 TL tasarruf edebilirsiniz.

İSRAFI ÖNLEYİP, FATURALARINIZI 
NASIL DÜŞÜRÜRSÜNÜZ?

[ ELA DEMİRCİLER ]

SU TASARRUFU İÇİN:
• Bulaşıklarınızı elle değil toplu halde bulaşık makinesinde 

yıkayıp yüzde 60 tasarruf edebilirsiniz. 
• Yeni bir eve geçiyor veya banyo, tuvaletlerde tadilat 

düşünüyorsanız mutlaka tasarruflu batarya ve 
klozetleri seçin. Fotoselli bataryalar su faturasında 
yaklaşık yüzde 80’e varan oranda tasarruf sağlar.

• Hortum ve armatürün arasına debi denen suyun akışını 
kontrol eden bir araç takarak su akışını kontrol etmek 
yüzde 20’lik tasarruf sağlar.

• Tuvalette kullandığınız rezervuarınızın su akıtmadığını 
kontrol edin. Bir kaç damla su bile size yüzde 20’den 
fazla tasarruf sağlar. Rezervuarın içine hava dolu pet 
şise atarak daha az su ile dolmasını sağlayıp tasarruf 
edin.

• Çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanırken tam olarak 
dolmalarını bekleyin. Aynı miktarda su ile daha çok 
temizlik yaparsınız.

• Ortalama bir küveti doldurmak için 160 litre kadar su 
kullanılır. Bunun yerine duş yaparak ortalama 100 litre 
kadar sudan tasarruf edersiniz.

DOĞALGAZ TASARRUFU İÇİN:
• Doğal gazla ısınan binalarda tasarruf büyük oranda iyi 

bir yalıtımla sağlanır. 
• Camların çift cam olması kışın yüzde 40-50, yazın 

yüzde 15 tasarruf sağlar.
• Radyatörlerin üzerini ve önünü kapatmayın. Radyatörün 

arkasındaki duvara folyolu levhalar koyarak yakıttan 
yüzde15 tasarruf edilebilirsiniz.

• Pencere ve kapı izolasyonunu iyi yaparak yüzde 15 
tasarruf sağlayabilirsiniz.

• Evde kalın ve pencereyi tamamen kapatan perdeler ısı 
kaybını azaltır. 

• Kış aylarında odaları kısa zamanlı olarak havalandırın. 
Gece ve gündüz kullanılmayan alanları ısıtmayın ve 
kapılarını kapalı tutup tasarruf sağlayın.• Zaman 
ayarlı termostat kullanmak da tasarruf sağlar. Ancak, 
termostatlar kapı, pencere ve ısı veren aletlerin 
uzağında olmalı.

Elektrik, su, doğalgaz faturalarınız her geçen gün 
artıyor mu? İsrafı önleyici tedbirlerle; musluklarınıza 
püskürtme aparatı takarak yüzde 15, ekonomik 
ampullerle yüzde 80 tasarruf edebilir ve faturalarınızı 

düşürmeniz mümkün. Evinizde ve işyerinizde kullanacağınız 
ekonomik ampullerle yüzde 80, televizyonunuzu 
kumandadan değil düğmeden kapatıp ayda 3 TL tasarruf 
edebilirsiniz.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na (TİSVA) göre nerede hangi 
tasarruf şeklini uygulayabileceğinize dair pratik tasarruf 
yöntemleri:
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FAKİR, 
ANKARA’YA GELEN 

MİSAFİRLERİNİ, SALAŞ 
MALAŞ DEMEYİP, ZAMAN 

ZAMAN ÇARDAK’A 
GÖTÜRMEKTE VE MAHCUP 

OLMAMAKTADIR.
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yol sizi yine Sıhhiye Köprüsü altındaki çarşı aralığında bulunan 
mescidin önünden aynı caddeye çıkaracaktır. Yahut yanlışlıkla 
Kızılay’a gelmeden önce Necatibey Caddesi’ne girdiniz, 
üzülmeyin, Sezenler Sokak’a ilk ışıklardan dönün, devam edin, 
karşınıza çıkan Cadde Strazburg Caddesi’dir, direkteki yaya 
lambasına basıp karşıya geçmeniz gerekecektir. E, bu kadar 
tarife Maltepe tarafından nasıl gelinir, anlamış olmalısınızdır. 
Atatürk Lisesi’nin karşısında, salaş, yazın da kışın da 

asmasından tanınan, kışın gri tellerle örülmüş havası 
veren, yanında bildiğiniz ter ve tütün kokan 

erkek kahvesi bulunan mekân “Çardak”tır 
ve burası Karadeniz pidelerini en lezzetli 

yapan bir Karadeniz lokantasıdır.
Açık kapalı, kıymalı pastırmalı, peynirli 
kuşbaşılı bilumum pide çeşitleri, 
kuymak, turşu kavurması, karalahana 
çorbası, mısır ekmeği, vesaire vesaire 

bildiğiniz bütün yemeklerde malzeme 
bizzat Doğu Karadeniz’den gelmektedir; 

esasında işletenler de Karadenizlidir.
Ankara Hukuk mezunu olan hamurcusu, 

avukatlık yerine çok sevdiği için hamurculuğu/
pideciliği seçmiş ve mesleğini severek yapmaktadır. 

Hamur yoğururken adeta bir dans, bir ayin havasında 
yoğurduğu içindir ki o işe kendini vermişlik, o itina lezzete de 
yansımaktadır.
Fakir, Ankara’ya gelen misafirlerini, salaş malaş demeyip, 
zaman zaman Çardak’a götürmekte ve mahcup 
olmamaktadır.
Yazı reklam kokuyor birader diye yüzüme bakıp durmayın, 
cebimizdeki harçlığı kavurmalı ve peynirli pideye verip 
duruyoruz, şaka bir yana fiyatlar da imanlıdır, fazla cebinizi 
yakmayacaktır. Ha bir de, garsonun kulağına, “Karalahana 
çorbası imanlı mı?” diye fısıldayın, benden söylemesi…

Hemen, “Asmam çardaktan/Suyu bardaktan/
Eğil bir yol öpeyim/(İ)limon yanaktan” türküsünü 
hatırladığınızı biliyorum. Rahmetli Özay Gönlüm ve 
ardıllarının söylediği “amanin”li bu Ege türküsünü 

biz de severiz sevmesine de diyeceğimiz o değildir. Asma 
olunca, onun ağacağı, asılacağı çardak elbette olmalıdır. Ne 
var ki bizim çardağımız asmalı olmasına rağmen türküdeki 
çardaktan farklıdır.
Şöyle tarif edelim: Ankara’da Strazburg Caddesi 
adında bir cadde cardır. Fakir Strazburg’a 
gitmiştir, hatta rahmetli Samet Ağaoğlu’nun 
“Strazburg Hatıraları” kitabını okumuştur 
okumasına da, alabildiğine “Katolik”, 
şehrin devasa kanallarla adeta ada 
şehrine dönüştüğü, gündüz kavimler 
ormanına gece serin bir karanlık 
hayalete dönen, asırlık binaların 
arzı endam ettiği Strazburg ile bizim 
Ankara’daki caddenin isimdaşlığının ne 
alakası olabilir, bir türlü çözememiştir. 
Yoksa Strazburg’da da Ankara Caddesi 
vardır da bizim haberimiz mi yoktur.
Araya “parça” attığımızın farkındayım, yaşı biz emsal 
olanlar, bu deyimi bilirler, bu da ayrı bir yazı mevzuudur Ankara 
sinemaları için, hangi sinemada parça atılır, hangisinde üç film 
birden gösterilir, hangi sinemalar edepli erkanlıdır, bu da ayır 
bir yazı konusudur yine bir lakin diyelim ve meramımıza 
gelelim, ne diyorduk, adres tarifi şöyledir, Kızılay’a Sıhhiye 
istikametinden girerken, Adliye’yi geçince hemen sağ yapıp, 
Cuma günleri cemaati sokağa taşan “Osmanlı Mescidi”nin 
önünden devam edin, çıktığınız cadde Strazburg Caddesi’dir. 
Şayet, Gar istikametinden Sıhhiye’ye doğru gidiyorsanız, 
Selim Sırrı Tarcan kapalı spor salonuna varmadan önce sağa 
sinyal verin, aradan girin, Adliye’nin arkasından devam edin, 

Yazın da kışın da asmasından tanınan, kışın gri tellerle örülmüş 
havası veren, yanında bildiğiniz ter ve tütün kokan erkek kahvesi 

bulunan mekân “Çardak”tır.

ASMAM ÇARDAKTAN



[ MİRAY BAYSAL ]

Erkeklerde küçük yaşta başlayan araba merakı büyü-
yünce de bitmiyor. Özellikle de yüksek miktarlarda 
paralar kazanmaya başladıkça, erkekler ilk olarak 

arabalarını değiştirmeyi uygun buluyor. Ünlü erkeklere 
gelince onlar da kazandıkları paraları lüks arabalara ya-
tırmayı tercih ediyor. Hatta birçoğu birkaç araba galerisi 
açacak kadar fazla miktarda arabaya sahip…
“Türkiye’de en çok ve en lüks arabalara hangi ünlü sahip?” 
sorusuna gelecek olursak işte yanıtı: 

ÜNLÜ İSİMLER PARALARINI LÜKS 
OTOMOBİLLERE YATIRIYOR. BİRÇOK ÜNLÜ 
ERKEK, BİRKAÇ GALERİ AÇACAK KADAR 
FAZLA SAYIDA OTOMOBİLE SAHİP. 

ÜNLÜLERİN 
ARABA SEVDASI’ 
BİTMİYOR
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TARKAN
PORSCHE ARABASINA KALP ÇİZDİLER

Şarkılarıyla Türkiye’nin tartışmasız starı olan Tarkan, çok 
fazla ortalarda görünmese de dışarı çıktığında otomobilleriyle 
dikkat çekiyor. Sıklıkla değiştirdiği otomobillerini alırken 
daha çok doğa dostu olanları tercih eden Mega Star Tarkan’ın 
özel plakalarıyla tanınan araçlarının toplam değeri bir milyon 
liradan fazla. Geçtiğimiz yıllarda garaj temizliği sırasında dışarı 
çıkarılan Porsche marka arabasının kaputuna anahtarla kalp 
çizilen ünlü sanatçının arabalarını, hayranları rahat bırakmıyor. 
Tarkan’ın garajındaki otomobilleri ve fiyatları: 
Chevrolet Tahoe Hybrid jip: 590 bin TL 
Volkswagen VIP minibüs: 110 bin TL 
Porsche Carrera: 435 bin TL

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/



ACUN ILICALI
PAHALI ARAÇ TUTKUNU 

Vergi rekortmenlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın araçları 
yükte de pahada da ağır cinsten. Bir dönem James Bond 
filmlerinde kullanılan Aston Martin marka otomobile sahip 
olan Ilıcalı’nın bunu Arda Turan’a 1 milyon dolara sattığı 
biliniyor. Türkiye’de sadece 5 adet bulunan Ferrari F12 
sahibi de olan Ilıcalı, daha sonraları 250 bin Avro değerinde 
Porsche aldı. Yakın zamanda da 739 bin TL ödeyerek bir 
Mercedes SLS AMG satın alan ünlü televizyon yapımcısı, 
plakasını garajındaki diğer araçlar gibi ‘Acun Firarda’ 
programının hatırası olan ‘AF’ harflerinden yaptırdı.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

TOLGAHAN SAYIŞMAN
FERRARI’SİNİ DÜŞLEYEN ÇOCUK

Çok küçük yaşlarda bir Ferrari sahibi olmayı düşleyen 
Tolgahan Sayışman yıllar sonra hayalindeki otomobil olan 
2013 model Ferrari’yi 350 bin Avro vererek otomobil 
koleksiyonuna ekledi. Sayışman yakın zamanda da kendine 
özel yapım Mercedes Vito minibüs (170 bin TL) de aldığı 
biliniyor. Ünlü oyuncunun toplam değeri 1,5 milyon TL’yi bulan 
garajındaki diğer araçlar; VW Touareg, Porsche Panamera ile 
Volkswagen Transporter VIP. 
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CEM YILMAZ
TAM BİR OTOMOBİL MERAKLISI

Bu güne kadar 100’e yakın otomobil alıp satan Cem Yılmaz, 
yakın zamanda koleksiyonuna 70’li yıllardan kalma klasik bir 
Mercedes ekledi. Son yıllarda art arda klasik otomobil alan 
Yılmaz’ın Mercedes marka otomobillere yönelmesinin ardından 
bu araçların fiyatları bir anda fırladı ve neredeyse iki katına çıktı. 
Klasik otomobillerin yanında son model spor arabalara da 
meraklı olan ünlü komedyen bir de 2014 model Bentley marka 
otomobil sahibi oldu. Siyah renkteki aracın plakası ise ünlü 
şovmenin soyadının baş harfini taşıyor. Cem Yılmaz’ın evinin 
garajına sığmayan otomobilleri için Etiler’de bir garaj kiraladığı 
da belirtiliyor. Son aldığı bu lüks araçla birlikte 4’ü klasik, 7’si lüks 
olmak üzere toplam 11 otomobili oldu. 
Cem Yılmaz’ın sahip olduğu otomobiller ve fiyatları: 
A.R.O.G. filminden sonra aldığı ARG Plakalı Porsche: 400 bin TL
Yahşi Batı filminin ardından aldığı YHB plakalı Porsche: 550 bin TL 
Mercedes SLS AMG: 1 milyonTL
Bentley: 1 milyon TL
Mini Cooper: 60 bin TL
Ferrari F12 Berlinetta: 900 bin TL
Lamborghini Gallardo: 950 bin TL
Nissan GT-R: 200 binTL
Range Rover: 300 bin TL
Opel Insignia: 75 bin TL
1970 model Mercedes Benz 280 SL: 200 Bin TL

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

ŞAHAN GÖKBAKAR
OTOMOBİLLERİ GARAJDAN DIŞARI TAŞTI

Otomobil üstüne otomobil alan diğer bir meraklı sanatçı ise 
yine ünlü komedyenlerden Şahan Gökbakar… Öyle ki 
sanatçı bahçe ve garajına sığmayan araçlarının birkaç 
tanesini yola park ediyor.
Şahan Gökbakar’ın otoparkında bulunan otomobiller 
ve fiyatları: 
Porsche 911 Carrera: 230 bin TL 
Porsche Cayman: 275 bin TL 
Bentley Continental: 800 bin TL 
Audi Q7 jip: 138 bin TL 
Mercedes E63 AMG: 685 bin TL 

ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/
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/SAĞLIK [ MİRAY BAYSAL ]

Kalp ve damar hastalığının kişilerde 
oluşması ve ilerlemesinde etkisi 
kanıtlanmış risk faktörlerinden 
bahseden Aytekin Güven, “Kalp 
damar hastalığının gelişmesi ve 
ilerlemesinde etkisi kanıtlanmış 
birçok faktör var. Kan basıncı 
yüksek, kan kolesterol düzeyi 
yüksek, şeker hastalığı olan, sigara 
içen, ailede erken yaşlarda kalp 
damar hastalığı olan ve belli yaşın 
üzerindeki kişiler kalp hastalığına 
adaydırlar. Bu risk faktörlerini göz 
önüne aldığımızda bazı meslek 
gruplarının kalp damar hastalığı için 
ciddi risk oluşturduğunu da fark 
etmiş oluruz. Yapılan bir çalışmada 
kalp hastalıkları açısından en riskli 
meslekler sıralamasında doktorlar, 
şoförler ve pilotlar en önde gelenler 
arasında. Doktorlar ile pilotlardaki 
riskin nedeni ise sürekli ölüm 
ile iç içe olmaları ve yaşadıkları 
stresin büyüklüğü. Bunun dışında 
en önemli neden ise hareketsiz 
olmaları. Düşünün kıtalararası uçuş 
yaptığımızda hareketsizliğe bağlı ne 
kadar çok sıkıntı çekeriz. Pilotlarda 
ise bu durum meslek hayatı boyunca 
devam ediyor. Bu nedenlerden 
dolayı iki meslek grubuna mensup 
kişilerin kalp krizi geçirme ve kalp 
hastalıklarına yakalanma oranı diğer 
meslek gruplarına göre daha fazla.” 
diye konuştu.
Öte yandan aşırı yorgunluk ve 
uykusuzluk gibi faktörlerin de bu 
durumu tetiklediğini dile getiren 
Güven, uykunun önemine işaret 
etti. Yaşamamızın üçte birini 
aldığını, vücuttaki tüm organların 
uyanıklıktan tamamen farklı çalıştığı 
ve insan vücuduna çok gerekli bir 
durum olduğunu dile getiren Güven, 
“Gerek özel hayatımızda, gerek iş 
hayatımızda verimimizin artması 
için uykumuza dikkat etmememiz 
gerekir. Yetişkinler her gece 7 ila 
8 saat uyku uyumalıdır. Özellikle 
gece uykusu daha kalitelidir 
ve vücudumuzun ihtiyacı olan 
uykudur. Günümüzde 24 saat 
devam eden bir havacılık sektörü 
buna en büyük engeldir. Bunun 

Dünyadaki birçok meslek türünün kendine özgü 
zorlukları ve kişiler üzerinde iz bırakan hastalıkları 
var. Havacılık zincirinin en uç halkasındaki pilotlar 
için de bu durum böyle. Pilotların emniyetli ve 

etkin bir uçuş gerçekleştirebilmeleri için sağlık durumları 
oldukça önem arz ediyor. Bu yüzden de sık sık sağlık 
kontrolünden geçmeleri gerekiyor. Hatta belki de hiçbir 
meslek türü pilotlar kadar kontrolüne tabi tutulmuyor. 
Bu kontrollerden çıkan en ufak bir risk bile pilotun o 

Pilotların emniyetli ve etkin bir uçuş gerçekleştirebilmeleri için sağlık durumları 
oldukça önem arz ediyor. Bu sebeple pilotlar, başka meslekte olmadığı kadar 

çok sağlık kontrolüne tabi tutuluyor. 

SAĞLIK KONTROLÜNDEN EN ÇOK 
PİLOTLAR GEÇİYOR

sefere çıkmasına mani oluyor. Uçuşa bağlı farklı sağlık 
problemleriyle karşılaşan pilotların bazı rahatsızlıkları 
onlar üzerinde kalıcı sorunlara neden olabiliyor. Yüzlerce 
yolcunun yaşam sorumluluğunu taşıyan pilotların bu 
stres doğrultusunda oluşan rahatsızlıklarından birisi olan 
kalp ve damar hastalıklarını konu aldık bu sayımızda. 
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama Hastanesi 
Kardiyoloji Bölümü Profesörü Dr. Aytekin Güven konu ile 
ilgili bilgilerini paylaştı. 

YOĞUN UÇUŞ VE HAVA 
KOŞULLARINDAN DOLAYI 
PILOTLARI BEKLEYEN BAZI 
RAHATSIZLIKLAR ŞÖYLE:
Beslenme düzensizliği: Hareketsiz 
biçimde kokpitte oturuyor olarak 
görev yapmanın ve fazla kalorili ve 
yağlı yemekler yemenin uzun 
süreçte kilo alımı, kalp-damar 
hastalıkları ve Tip-2 diyabet ile 
sonuçlanma riski vardır. 
Sirkadien ritim düzensizliği: 
Özellikle sık sık kıtalararası 
uçuşlar yapan pilotların günlük 
biyolojik ritimleri de bozulur; jet-
lag sivil uçuş ekipleri için 
neredeyse rutindir.
Yorgunluk ve tükenmişlik: Yoğun 
sezonlarda limitleri aşan ve 
aralarında yeterli dinlenme 
periyodu olmayan uçuş görevleri, 
kümülatif/kronik yorgunluğa ve 
tükenmişliğe neden olabilir. 
Kabin havasından geçen 
hastalıklar: Kabin ve kokpitte 
sirküle eden havada, bazı hasta 
yolcuların nefeslerinden yayılan 
mikrobik ajanlar bulunabilir ve 
bunlar bazı hastalıklara neden 
olabilir.
Tropikal hastalıkları: Tropikal 
bölgelerde sıtma, veba, kolera, tifo 
gibi hastalıklar zaman zaman 
salgınlar yapmaktadır. 
Bel-sırt-boyun ağrıları: Ticari 
havayolu pilotlarında uzun süreli 
oturma, vibrasyon ve gerginliğe 
bağlı olan omurga ağrıları rapor 
edilmektedir. Oranı %40-50’leri 
bulan bu tür ağrıların istirahatle 
azaldığı bilinmektedir.
Psikolojik stres: Uçakta uçuşu 
yönetirken, kabin ekibi ve 
yolcuların streslerini 
yönetmekten de sorumlu olan 
kaptan pilot, bazen aşırı 
zorlanabilir. İtaatsiz/agresif 
yolcular, acilen hastalanan veya 
ölen yolcular, diversion durumları, 
uçak kaçırma, ciddi arızalar, 
yangın, acil iniş ve ölümlü kazalar 
stres yükünü arttırır.

yanında yoğun sezonlarda sınırları 
zorlayan ve yeterli dinlenme periyodu 
olmayan uçuşlar pilotlarda kronik 
yorgunluğa, uyku düzensizliğine 
ve tükenmişliğe neden olabilir. Tüm 
bu durumlar kalp damar hastalığı 
ve ritim bozuklukları için ciddi risk 
oluşturmaktadır.” dedi.
Güven’e göre aileden sürekli uzak 
olmak da pilotların psikolojisi 
üzerinde olarak negatif etkilere yol 
açıyor. Bu olumsuzluklar sonucu 
aşırı stres meydana geliyor. Ayrıca 
kabin basıncının da kalp hastalığını 
tetiklediğini dile getiren Güven, 
pilotlara kendilerini bu tür risklerden 
korumaları için şu önerilerde bulundu: 
“Hareketsiz biçimde kokpitte 
oturuyor olarak görev yapmanın 
ve fazla kalorili ve yağlı yemekler 
yemenin uzun süreçte kolesterol 
yüksekliği, obezite, kalp-damar 
hastalıkları ve diyabet ile sonuçlanma 
riski var. Bunu engellemek için 
Akdeniz tarzı beslenmeye dikkat 
etmeleri, özellikle yağlı ve yüksek 
kalorili yemeklerden kaçınmaları 
gerekir. Pilotların meslek hastalıkları 
ile baş etmede sorumluluk birinci 
derecede pilotun kendisindedir. 
Sigara kullanmamak, alkol almamak, 
dinlenme dönemlerinde düzenli 
egzersiz yapmak ve düzenli 
beslenmek, pilotları kalp ve damar 
hastalıklarından korumda yardımcı 
olacaktır. Periyodik muayenelerini 
düzenli olarak yaptırmaları ve 
kendilerinde olan şikâyetleri 
gizlemeden doktorlarına anlatmaları, 
erken tanı ve tedaviye yardımcıdır, 
buna özellikle dikkat etmeliler.”

YAPILAN BİR 
ÇALIŞMADA KALP 
HASTALIKLARI 
AÇISINDAN EN RİSKLİ 
MESLEKLER 
SIRALAMASINDA 
DOKTORLAR, ŞOFÖRLER 
VE PİLOTLAR YER 
ALIYOR.
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Bütün bir yıl boyunca yoğun bir tempoda çalışınca insan 
ister istemez şahane bir tatilin hayali kuruyor. Bu sene 
bir değişiklik yapıp deniz tatili yapmak yerine ruhunuzu 
dinlendirebileceğiniz, doğayla iç içe olabileceğiniz, 

sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunabileceğiniz, 
değişik mutfak kültürlerini analiz edebileceğiniz ya da 
çocuklarınızla birlikte otantik deneyimler yaşayabileceğiniz 
farklı bir tatile çıkmaya ne dersiniz? Bu tatilde ‘slow travel’ 

yani yavaş seyahatle tren, küçük tekne ya da bisikletlerle 
hiç unutamayacağınız bir yolculuğa çıkabilir, tamamen 
ekolojik unsurlara göre planlanmış bir otelde yiyebileceğiniz 
tüm sebzeleri tarlalardan toplayıp organik tatların keyfine 
varabilirsiniz. Seçim tamamen size ait. 
Artık seyahat planları büyük ölçüde kış aylarından yapılıyor. 
Biz de bu bakış açısından yola çıkarak önümüzdeki 5 yıla 
damgasını vuracak seyahat trendlerini araştırdık:

[ SELİN AKGÜN ]

SAFARİ MERAKLILARINA ÖZEL 

Artık seyahat planları büyük ölçüde kış aylarından yapılıyor. Biz de bu bakış açısından yola 
çıkarak önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak seyahat trendlerini araştırdık.

YEPYENİ 
TATİL KONSEPTLERİ

RUHUNUZU ARINDIRMAYA NE DERSİNİZ? 
Şehir hayatı gerçekten çok stresli değil mi? İşe giderken, 
eve dönerken, rapor yetiştirirken kısacası günlük hayat 
koşuşturmacasının içindeyken stres yumağına dönüşüyoruz 
ister istemez. Bütün bir yılın yorgunluğu da eklenince insanın 
zihnini arındıracak bir tatil yapması kaçınılmaz bir hal alıyor. 
Yaşam kalitesini artırmak, sigarayı bırakmak, zayıflamak ya 
da çok daha fit olmak isteyen kişiler, tatil planlarını yaparken 
ajandalarına sağlıklı yaşam seyahatlerini de ekliyor. Dünyanın 
farklı yerlerinde toksinlerden arınmak için detox, boot camp 
(zayıflama kampları), ayurveda, masaj ya da yoga hizmetleri 
veren ve sağlıklı yaşam konsepti çerçevesinde yapılanan 
oteller açılmaya başladı. Bu otellerin en önemli özelliklerin-
den biri de teknoloji detoksu yaptırması… Sürekli çalan akıllı 
telefonlarınıza ve notebooklarınıza kısa bir süreliğine olsa da 
elveda demeniz gerekiyor. SPA ve wellness kategorisinde 
hizmet veren en başarılı otelleri ise şöyle sıralayabiliriz: 
Avusturya’da Lanserhof Lans, Hindistan’da Ananda SPA, 
Tayland’da Chiva-Som SPA, Portekiz’de Longevity Wellness 
Resort, İspanya’da SHA Wellness Clinic, Bali’de Como 
Shambhala, Filipinler’de The Farm at San Benito, İtalya’da 
Marc Mességué Health Centre, Türkiye’de ise Richmond Nua 
Wellness SPA ve Güral Sapanca Wellness Park.

Fotoğrafçılık ile doğa tutkusunun birleşiminden 
doğan ve son yıllarda popülaritesi giderek artan bir 
diğer seyahat konsepti ise safari seyahatleri... Safari 
rotasının vazgeçilmez destinasyonları ise Kenya, 
Namibya, Tanzanya, Madagaskar ve Bostwana. 

Safari meraklılarını uçsuz bucaksız egzotik ortamlar, 
çöller, kumullar, okyanus sahilleri, safari parkları ve el 
değmemiş bir vahşi doğa deneyimi bekliyor. Safariye 
çıktığınızda arzu ettiğiniz takdirde kabileleri de ziyaret 
etme şansına sahipsiniz. 
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SOSYAL SORUMLULUK TATİLİ 
Sosyal sorumluluk ve hayır için yapılan seyahat konseptlerine 
de yoğun bir talep var. Filantropik yolculuklar, lüks seyahat 
ile bağış ve yardımı birleştiriyor. Özellikle Asya’da doğal 
felaketlerden etkilenen, imkanları son derece kısıtlı kasaba 
ve köylerde okul yapımına ve eğitime katkı amaçlı seyahat 
edenlerin sayısı artıyor. Kamboçya, Vietnam, Laos, Sri Lanka, 
Filipinler, Hindistan, Guatemala ve Kosta Rika bu amaçla en 
çok ziyaret edilen ülkeler. Ayrıca birçok Afrika ve Güney 
Amerika ülkesine, nesli tükenmekte olan hayvanları ve yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya olan doğal güzellikleri görmek 
ve bu değerleri koruma altına alabilecek fonlar yaratmak 
amacıyla farklı seyahatler organize ediliyor. Mısır’da Kızıl 
Deniz’de yunusları, Karayipler’de mercanları, Peru’da 
Amazon yağmur ormanlarını, Rwanda’da dağ gorillerini 
korumak için düzenlenen sosyal sorumluluk seyahatlerine 
katılmak için sırada bekleyen pek çok kişi bulunuyor.

Sürekli bir yerden başka bir yere yetişmeye çalışmak 
zorunda kaldığımız bir dönemin oyuncularıyız hepimiz. Bu 
telaş ister istemez tüm ruh halimizi de negatif etkiliyor. 
Tatil programını yaparken, en azından bu sayılı günleri hiçbir 
yere yetişme telaşı içinde olmadan, tadına vararak, keyifle 
geçirmek isteyen kişiler artık yavaş seyahati tercih ediyor. 3 
gün sürecek bir seyahate çıkarken, saatlerce havalimanında 
beklemek zorunda kaldığınız zaman dilimlerini getirin 
gözünüzün önüne. Bagajınızı teslim etmek sonrasında 

bagajınızı almak için beklemek. Hep bir kuyruk, hep bir stres. 
Bu nedenle keyifle seyahat etmeyi tercih edenler, yavaş 
seyahat konseptine yatırım yaparak ilerliyor. 6 saatlik tren 
yolculuklarını, 2 saatlik uçuşlara tercih eden kişi sayısı hızla 
artıyor. Yolculuğun destinasyon kadar heyecanlı ve ilham 
verici olması kavramı geliştikçe, ‘yavaş seyahat’ ve ‘yavaş 
yemek’ trendleri de yükselişe geçiyor. Yavaş seyahatin 
özünü oluşturan ulaşım araçlarının ise tren, küçük tekneler 
ve bisikletlerle uzun seyahatler olduğu gözlemleniyor.

YEREL LEZZETLERİN PEŞİNDE 
Seyahat meraklılarının en önemli tutkularından biri de 
gittikleri ülkelerin yerel lezzetlerini tadabilecekleri en özel 
mekanları keşfedebilmektir... En iyi peyniri, en iyi zeytinyağını 
ya da en farklı aromaları keşfetmek için yapılan gurme 
yolculuklar, hedef kitlesine lezzet ve serüveni bir arada 
sunuyor. Dünya genelinde pek çok otel ve restoran ‘Tarladan 
Sofraya’ mottosu ile Michelin yıldızlı şefler, bağcılar ve lokal 
meyve-sebze üreticileriyle anlaşarak tadım mönüleri 
ve detaylı yemek programları oluşturuyor. Kozmopolit 
şehirlerde yer alan oteller de bu trendi takip ederek dünyaca 
ünlü şefler ile işbirliği yapıyor. Londra’da The Dorcester & 
Alain Ducasse, New York’ta L’Atelier de Joël Robuchon & 
Four Seasons, Tokyo’da Gordon Ramsay & Conrad Hotel, Las 
Vegas’da Thomas Keller & The Venetian ve Sevilla’da Ferran 
Adria & Hacienda Benazuza El Bulli bu tarz işbirlikleriyle öne 
çıkan kurumlar arasında yer alıyor. 

Dünya gündeminde yer alan en önemli konulardan biri de 
global ısınma. Seyahat severlerin yüzde 54’ü uçakların 
ekolojik zararlarından endişeli. Yüzde 39’unun ise iklim 
değişimleri nedeniyle seyahat alışkanlıklarını değiştirdikleri 
gözlemleniyor. Yüzde 6’sı uçuş miktarını azaltırken, yüzde 
3’ü ise uçakla seyahat etmeyi bıraktı. Sakin ve huzurlu 
destinasyonlarda, geri dönüşümlü objelerle tasarlanan eko-
lodge otellerde konaklamak isteyenlerin sayısı hızla artıyor. 
Fas’ta Kasbah du Toukbal, Afrika’da And Beyond, Wilderness 
ve Singita otelleri eko-lodge trendinin öncüleri arasında yer 
alıyor. Karbon ayak izi düşük çevre dostu ulaşım araçları ile 
seyahat eden bu kitle, uçak yerine tren ve küçük gemileri 

tercih ediyor. Çünkü uçaklar, trenlere göre 10 kat daha fazla 
karbon ayak izi üretiyor. Rovos Rail Pride of Africa, Maharajas 
Express, Venice Simplon-Orient-Express, Royal Scotsman, 
Golden Eagle Trans-Siberian Express, Danube Express,  
Deccan Odyssey,  Shangri-La Express, Eastern & Oriental 
Express, Glacier Express,  Bernina Express,  Hiram Bingham 
South America, Andean Explorer,  El Transcantábrico, Blue 
Train  Africa, British Pullman, Rocky Mountaineer,  Royal 
Canadian Pacific,  Palace on Wheels,  Darjeeling Himalayan 
Toy Train,  Sunlander, Al Andalus Express, Rail Tangula By 
Kempinski, Majestic Imperator ve Northern Belle lüks tren 
yolculuklarının en güzel örnekleri arasında yer alıyor. 

ÇEVREYE SAYGI KONSEPTİ 

YAVAŞ SEYAHAT ZAMANI  
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Kruvaziyerde Türkiye’nin başına talih kuşu konuyor. Çünkü dünya devi İtalyan Costa, MSC 
firmaları ile ABD’li Royal Carrabian, Celebrity, Princess, Holland ABD gibi turist gemileri 

2015’te İstanbul’u başlangıç limanı haline getirecek. 

KRUVAZİYER GEMİLERİ
YENİ LİMANLARI KEŞFEDİYOR

Kurvaziyer turizm, turizmin en çok kazandıran 
dallarından biri olması ile öne çıkıyor. Bu alanda 
Bahamalar-Karayipler en büyük payı alırken, Türkiye, 
üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına karşın 60 

milyar dolarlık dünya kruvaziyer turizm pastasından sadece 
400 milyon dolarlık küçük bir pay alıyor. 
Kruvaziyerde Türkiye’nin başına deyim yerindeyse talih 
kuşu konuyor çünkü dünya devi İtalyan Costa, MSC firmaları 
ile ABD’li Royal Carrabian, Celebrity, Princess, Holland ABD 
gibi turist gemileri İstanbul’u başlangıç limanı haline getirme 
kararı aldı. İlk uygulamalar 2015’te Karaköy Limanı’ndan 
başlayacak. Bu kararın alınmasında Akdeniz’in ünlü limanı 
Pire’de yaşanan sorunların yanı sıra İstanbul’un son yıllarda 

artan cazibesi etkili oldu. Kruvaziyerin en çok geliştiği yer 
olan Karayipler-Bahamalar arasında yıllardan bu yana 
gezinip duran turistler artık Doğu Akdeniz ve buradan 
Karadeniz’i keşfetmek istiyor. 
6 bin 500 yolcu kapasiteli bu gemilerin İstanbul’da 3 gece 
konaklamalarını sağlayacak limanların yapılması halinde bu 
gemilerle gelen zengin turistlerin İstanbul’daki otellerde 
konaklayıp bol bol alışveriş yaparak İstanbul’un ekonomisine 
doping etkisi yapabileceklerine işaret ediliyor. Uluslararası 
gemi şirketlerinin Türkiye temsilciliğini yürüten Golden 
Bay Tour Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı, uluslararası büyük 
kruvaziyer gemilerinin İstanbul başlangıçlı turların deneyip 
Karadeniz limanlarının da öne çıkacağını söylüyor.

[ ELA DEMİRCİLER ]



İTALYA VE YUNANİSTAN ÖNDE
İtalya’dan Yunanistan’a Akdeniz çanağındaki ülkeler 
kruvaziyer gemilerini ağırlama konusunda ciddi yol almış 
durumdalar. Ama Türkiye hala emekleme aşamasında. 
Son dönemde yaşanan bir gelişme ile Türkiye’nin kruvaziyer 
alanında öne çıkması için bir fırsat yaratacak. Uluslararası 
kruvaziyer şirketleri dünyada popüler hale gelen İstanbul’u, 
Roma, Venedik, Pire gibi başlangıç limanı haline getirecek. 
Bu gelişme ile birlikte İstanbul çıkışlı organize edilecek olan 
kruvaziyer turlarının Karadeniz’de Sinop, Trabzon ve Soçi’ye 
uğrayarak yeni bir rota oluşturmaları gündeme gelecek. 
Küçük çaplı gemilerde bu rota kullanılırken önümüzdeki 
dönemden itibaren İstanbul’u üs ilan eden 6 bin 500 kişilik 
gemilerin de bu rotayı izlemeleri gündemde. Ancak bunun 
için bu büyüklükteki gemilerin yanaşabileceği büyük 
limanlar yapılması gerekiyor. 

YENİ ROTA KARADENİZ
Bıyıklı, kurvaziyer turizmin gelişmesi için bu büyük şirketlerin 
çok önemli olduğuna dikkat çekerken, Karadeniz’in de 
kruvaziyer gemilerinin yeni rotası haline geleceğini belirtiyor. 
Kruvaziyer turizmin Türkler arasında da tercih edilmeye 
başladığına işaret eden Bıyıklı, yılda 650 bin Türkün kruvaziyer 
gemilerle dolaştığını da söylüyor. Gemiler İstanbul dışındaki 
limanları sayfiye limanları olarak görürken, Karadeniz’de 
yeni rota oluşturma arayışı içindeler. İstanbul’un başarılı 

araştırmalar yolcuların ortalama yıllık gelirinin 100-110 bin 
dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Yolcuların 
kruvaziyer turizmini tercih etmesinin önemli nedeni 
‘eğlenceli ve hesaplı lüks’ oluyor. 

KUŞADASI VE İZMİR 
Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistlerinin yüzde 30’u 
İstanbul’a, yüzde 25,7’si Kuşadası’na, yüzde 21,7’si İzmir 
limanına geliyor. Norwegian Cruise gemilerini İzmir yerine 
Kuşadası’na yönlendirme kararı almasıyla Kuşadası’na 
geçen yıl gelen 427 geminin 500’ü geçmesi beklenirken, 
2013’te 187 gemi ağırlayan İzmir Limanı’nın bu yıl da bu 
sayıya ulaşması planlanıyor.
TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye’nin kruvaziyer 
turizminde ‘başlangıç noktası’ olabilmesinin Türkiye’ye 
büyük katkı sağlayacağını söylüyor. Kıyı şeritlerimizdeki 
turistik tesis ve kongre merkezlerinin dolmasını sağlayan 
kruvaziyer limanları birçok kentte faaliyete geçirmenin 
önemine dikkat çeken Ulusoy, bu sayede kruvaziyer 
turizmin Türkiye’de daha da gelişeceğini vurguluyor.

2023’E YENİ LİMANLAR HEDEFLENİYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Türkiye Turizm Stratejisi 2023 
hedefinde de yeni limanlar yer alıyor. Buna göre, Samandağı 
Kruvaziyer Limanı, Antalya Kruvaziyer Limanı, Kuşadası 
Kruvaziyer Limanı, Çeşme Kruvaziyer Limanı, Çanakkale 
Kruvaziyer Limanı, İstanbul Galata Kruvaziyer Limanı, İstanbul 
Ataköy Kruvaziyer Limanı, İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer 
Limanı, Samsun Kruvaziyer Limanı, Trabzon Kruvaziyer 

olması halinde İstanbul çıkışlı Sinop, Samsun, Trabzon ve 
Rus limanlarını içine alan yeni rotaların oluşturulabileceğine 
dikkat çekiliyor.

MİLYARLARCA DOLAR GELİR
Kruvaziyer turizmde İtalyan Costa, MSC firmaları ile ABD’li 
Royal Carrabian, Celebrity, Princess, Holland ABD gibi turist 
gemileri dünya limanlarında geziniyor. Akdeniz Çanağı’nda 
Pire, Roma, Venedik, Barselona ve Atina bu gemilerin tur 
programlarının başladıkları limanlar olarak her yıl milyarlarca 
dolarlık turizm geliri elde ediyor. 
Sektörün en büyük üç şirketi Carnival Corporation, Royal 
Caribbean Cruises ve Norwegian Cruise yolcuların yüzde 
79,4’ünü, gelirin yüzde 71,8’ini elinde tutuyor. 2013’te 
dünyada 20,9 milyon kişi kurvaziyer gemilerle gezerken, 
bu yıl 22 milyon, 2018’de de 24,1 milyon kişiye ulaşması 
bekleniyor. Bu yıl dünya kruvaziyer turizminin sadece 
gemiler açısından büyüklüğü 40 milyar dolara ulaşacak. 
Yolcuların ve tayfaların bu yıl limanlarda yapacağı doğrudan 
harcama 18,9 milyar dolar olacak. TÜRSAB tarafından 
hazırlanan Kruvaziyer Raporu’na göre, 2013’te 2,2 milyon 
kruvaziyer turisti Türkiye’ye ziyaret ederek 400 milyon 
dolar bırakırken, bu rakam 2014’te 2,3 milyona turiste 
çıkacak. Oysa komşu Yunanistan’ın sadece Pire Limanı’nın 
turist sayısı 2,6 milyon.

20 BİN AVROYA KADAR ÇIKIYOR
7-12 gün arasında değişen gemi turları kişi başı bin Avro ile 
20 bin Avro arasında değişen fiyatlardan satılıyor. En çok 
tercih edilen rota ise yüzde 37,3 ile Karayipler ve Bahamalar, 
yüzde 19,9 ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz 
bölgesi, Avrupa (Akdeniz hariç) yüzde 9,8 pay alıyor. Alaska 
yüzde 5,4, Avustralya/Yeni Zelanda/Güney Pasifik yüzde 
4,1, Asya yüzde 3,6 ve Güney Amerika yüzde 3,4’lük paya 
sahip. Kruvaziyer yolcularının yaş ortalaması 50. Yapılan 

Limanı, programa alınmış durumda. Çanakkale Kruvaziyer 
Limanı için çalışmalar tamamlandı. Troya Barış Kenti Projesi 
kapsamında her biri 6 bin 500 yolcu kapasiteli 6 adet gemiye 
aynı anda ev sahipliği yapacak limanın 2015 Çanakkale 
Savaşları’nın 100. yıldönümüne yetiştirilmesi planlanıyor. 

BÜYÜK FIRSAT YAKALANDI
İstanbul’u büyük kruvaziyer gemilerinin ilk hareket noktası 
haline getirilmesinde Türkiye’nin Akdeniz çanağında yer 
almasının, artan ünü ile artan uçak seferleri ile kolay ulaşılabilir 
hale gelmesinin etkili olduğunu belirten Prontotour Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Onaran, bu gelişme ile birlikte İstanbul ve 
Türkiye’nin çok büyük bir fırsat yakaladığını söylüyor.
Türk turistler gemi seyahatlerini biraz geç keşfettiğine, son 
4-5 yılda yurtdışı turlarda en hızlı artış sağlayan  bölümün 
cruise olduğunu belirten Onaran, İstanbul’un popülerliğinin 
artması ile birlikte buraya gelmek isteyen turist sayısının 
da arttığını ve bu nedenle turların başlangıç noktası haline 
geleceğini de vurguluyor.
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KRUVAZİYER TURİSTLERİN PROFİLİ
• Türkiye’de sıradan bir turistin günlük harcaması (konaklama 

ve ulaştırma hariç) ortalama 50 dolar, kruvaziyer turistinin 
limanlarda yaptığı günlük harcama ise ortalama 120-150 
dolar civarında. 

• Kruvaziyer turistinin gemide yaptığı harcama 7 günlük bir 
ortalama seyahat için bin 719 dolar. Bu miktarın yüzde 75’i 
bilet parasına gidiyor. Gemide yapılan diğer harcama kalemleri 
ise casino, bar, iniş giderleri ve spa oluyor. 

• Türkiye’ye gelen kruvaziyer turistlerin yüzde 30’unun durağı 
İstanbul olurken onu Kuşadası ve İzmir izliyor. 

• Dünya genelindeki 20.9 milyon kruvaziyer turistin yüzde 
84’ü ABD’lilerden oluşurken, en çok tercih edilen rota yüzde 
37.3 ile Karayipler ve Bahamalar. Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu Akdeniz Bölgesi yüzde 19.1 ile ikinci sırayı alıyor. 

MIAMI LİDER
Dünya genelinde en çok kazanan kruvaziyer limanları 
incelendiğinde ABD’de Florida’nın açık ara lider oluyor. Florida’da 
3 kruvaziyer limanının toplam geliri yaklaşık 1.5 milyar dolar. 
Miami Limanı 605 milyon dolarlık gelirle dünya lideri konumunda. 
Dünya sıralamasında 4’üncü olan, Avrupa’da ise ilk sırada yer 
alan liman ise 493 milyon dolar gelirle Barselona oluyor. 

TÜRKİYE’YE GELEN KRUVAZİYER 
TURİSTLERİNİN YÜZDE 30’U İSTANBUL’A, 
YÜZDE 25,7’Sİ KUŞADASI’NA, YÜZDE 21,7’Sİ 
İZMİR LİMANINA GELİYOR.
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Uzmanlar internet aracılığıyla kurulan duygusal ilişkilerin “sağlıklı ilişki” 
kavramına zarar verdiğini ifade ediyor. 

“SANAL AŞKLAR” 
İLİŞKİ DÜŞMANI

/HABER /HABER

Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı çok sayıda 
çift uzaktan ilişki yürütmeye çalışırken, uzmanlar 
günlük hayatın büyük kısmını kaplayan internet 
aracılığıyla kurulan sanal bağların “sağlıklı ilişki” 

kavramına zarar verdiğini ifade ediyor. ‘Gözden ırak olan 
gönülden de ırak olur’ atasözü uzaktan ilişki yürütmeye 
çalışan çiftlerin sıkça duyduğu cümlelerden… 
Peki, gerçekten de durum böyle mi? Uzaktan ilişki 
yürütmek ve özellikle internet üzerinden kurulan sanal 
bağlar gerçek ilişki olabilir mi?
İlişki kavramının iki bireyin birbirleriyle temasta olma 
hali olarak açıklanabileceğini söyleyen HelpA Akademi 
kurucusu Klinik Psikolog Gülşah Sam Orhan, temas 
olmayan ilişkilerin “ilişik” olarak adlandırıldığını 
kaydetti. Uzaktan yaşanan ilişkilerdeki 
en temel problemin kişilerin “ilişiklik” 
bağıntısından il işki moduna 
geçememesi olduğunu vurgulayan 
Orhan, “Uzaktan yaşanan ilişkilerin 
sebepleri arasında, internetten 
tanışma, iş sebebi tayin sebebiyle 
çiftlerin ayrılması, özellikle 
üniversitede birleşmiş farklı ilden 
gelen gençlerin okul bitince olan 
ayrılıkları gibi nedenler yer alır. 
Sorunların çözümü de konunun 
yapısına göre değişir.” şeklinde konuştu. 

AYRILIK TRAVMASINDAKİ KİŞİLERİN TERCİHİ
İnternetin gelişmesiyle “sanal sevdaların” yaygın hale 
geldiğinin altını çizen Orhan, büyük bir ayrılık travmasından 
çıkmış ve genellikle arayış halindeki kişilerin internet 
ilişkilerine sıcak baktığını vurguladı. Orhan, internet 
ortamında görmeden ilişki halinde olmanın kişilerin kendi 
dışa vurumları açısından oldukça güvenli göründüğünü 
çünkü güvensizlik sorunlarının bir araya gelindiğinde 
başladığına işaret ederek, şunları söyledi: “İnternet 
kişinin kendini en üstün göstermeye çalıştığı bir dışa 
vurum platformdur. Araştırmalar asosyal yapıya sahip 
kişilerin sanal dünyada kendini üstün tanıttığını, bazen 
yalanlara başvurduğunu, hatta sahip olduğu psikopatik 
kişilik bozukluğu sebebiyle söylediklerine kendisinin de 

inandığını gösteriyor. İnternet güvenli ilişki kurmak için 
doğru bir mecra değildir. Uzaktan yaşanan internet aşkları 
bazen büyük facialara zemin hazırlayabiliyor.”

İNTERNET ALDATMASI OLDUKÇA YAYGINLAŞTI
Özellikle eşinden ilgi görmeyen kadınlar arasında internet 
aldatmasının oldukça yaygın hale geldiğini bildiren Orhan, 
“Eşin evde olmadığı saatlerde karşıdaki kişiyle sanal 
âlemde sohbet etme gibi durumlar artık neredeyse her 
gün karşılaştığım konular arasında. Bunun en büyük 
sebepleri arasında ise kadının erkekten evlenmeden önce 
gördüğü ilgiyi sonrasında görememesi, istediği sözleri 
duyamaması, kendini reel hayatta güzel bulmaması gibi 

konular yer alıyor. Bu gibi durumlarda özellikle 
karşıdaki insanın yaşantısından emin olmak 

şart. Evli, psikopatik kişilik bozukluğuna 
sahip, kötü niyetli insanlarla 

karşılaşılma olasılığının çok yüksek 
olduğu göz ardı edilmemeli. Bunun 
yanında iyi insanlarla karşılaşma 
şansı da yok değil” ifadelerini 
kullandı.

EN DOĞRU İLİŞKİ YANINIZDAKİYLE 
YAŞANIR

Gülşah Sam Orhan, tayin veya iş 
sebebiyle yaşanan uzaktan ilişkiler ve 

okul sebebiyle ayrı kalmanın da sağlıklı 
ilişki kurmayı engellediğinin altını çizerek, “En 

doğru ilişki yakınınızdaki bireylerle yaşanır. Eğer bir 
zorunluluk yoksa uzak olduğu veya uzağa gideceği bilinen 
kişilerle ilişkiden kaçınmak en doğru yoldur. Bunun yanında 
internet gibi tehlikesi büyük mecralarda ilişki yaşamaktan 
mümkün olduğunca kaçınmak, böyle bir durumun içine 
girildiyse karşıdaki kişiyi iyi araştırıp sonrasında görüşmek 
en mantıklısıdır. Tayin gibi uzak kalma mecburiyeti olan 
durumlarda, çiftlerin birbirine sürekli zaman ayırması, en 
fazla 3 haftada bir görüşmesi gerekmekte. Çünkü bilinçaltı 
bir bağımlılık veya ilişki bağıntısı 21 gün içinde kopmaya 
başlar. Bu aşamada aradaki bağ bir arayışa döndüğünde, 
evlilik kurumu yara alacak ilişki hüsrana uğrayacaktır.” 
diye konuştu.

“EŞİN EVDE 
OLMADIĞI SAATLERDE 

KARŞIDAKİ KİŞİYLE 
SANAL ÂLEMDE SOHBET 

ETME GİBİ DURUMLAR ARTIK 
NEREDEYSE HER GÜN 

KARŞILAŞTIĞIM KONULAR 
ARASINDA.”
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Türkiye genelinde eğitim öğretim veren ilk ve orta 
dereceli okullarda bu yıl artık karne stresi yaşanmıyor. 
Bunun nedeni ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı 
e-okul sistemi. Aileler artık çocuklarının notlarını 

e-okul VBS sisteminden rahatlıkla görebiliyor. Notları iyi olan 
öğrenciler ve aileleri, yarıyıl tatilini daha mutlu geçirirken; 
notları kötü olan öğrenciler ve aileleri bu dönemi oldukça 
sıkıntılı geçirebilirler. Peki, e-okuldaki notlar ne anlama 
geliyor, iyi karne başarı, kötü karne başarısızlık mı demek? 
Uzmanlardan bu konuda çarpıcı tespitler geldi.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI KARNE HEDİYESİ İLE 
MOTİVE EDİYOR
Sömestr tatilinin gelmesi ile birçok evde karne hediyesi 
heyecanı yaşandı. Peki, ebeveynler bu konuda neler düşünüyor? 
Türkiye’nin izinli veri tabanına sahip online pazar araştırma 
şirketlerinden DORinsight, 6-17 yaş aralığında çocuğu olan 3 bin 
500’e yakın kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Bu 
araştırmaya katılanların yüzde 85’i karne hediyesinin çocuklarını 
motive ettiğini düşünürken, yüzde 66’sı başarısız karneye de 
hediye alacağını söylüyor. Yüzde 75’lik bir çoğunluk, karne 
hediyesine 150 TL ve altı bütçe ayırıyor.

EVDEN KAÇMA OLAYLARI KARNE DÖNEMLERİNDE 
ZİRVE YAPIYOR
Türkiye’de öğrencilerin derslerde gösterdiği başarı karneye 
not olarak yansıyor. Derslerinde yüksek not alan öğrenci 
akademik seviyede başarılı kabul edilirken notları düşük 
olan öğrenciler başarısız kabul ediliyor. Uzmanlar, duygusal 
sorunlar, sınav kaygısı, dikkat eksikliği, hiperaktivite, 
öğrenme bozuklukları, dağınıklık ve motivasyon sorunlarının 
notları direkt etkilediğini ifade ediyor. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Bahar, e-okul sisteminin karne stresini bitirdiğini ifade 
ederek “14-17 yaş grubu lise öğrencilerinin evden kaçma 
oranı karne dönemlerinde zirve yapıyor. Karneyi en son 
gören anne baba çocuk üzerinde stres oluşturuyor. Oysa 
e-okul sisteminde çocuklarının notlarını takip edebilen 
veliler eğitim dönemi içerisinde bir sorun varsa çözüme 
yönelik adımlar atabiliyor. Bu da çocukların sezon sonunda 
korku yaşamalarının önüne geçiyor. Bunun için velilerin 
e-okula yönelik bilgilerinin artırılması gerekir.” dedi.

AİLE SÜRECİ TAKİP ETMELİ
Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu da çocukların eğitim hayatının 
aileler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini; ancak 
bunun öğretmene baskı şekline dönüşmesinin son derece 
sakıncalı olduğunu ifade etti. Kulaksızoğlu, “Çocuğun not 
başarısı ya da başarısızlığı aile için de bir ölçüt olabilir. Anne 
baba eğitimin bir parçasıdır. Çocuklarının başarısı tabi ki 
onları da mutlu eder, burada rekabet olabilir ama çocuğu 
sarsacak, psikolojisini bozacak şekilde bir yarışı tasvip 
etmek mümkün değil.” dedi.

ÇEKİRDEK AİLELER PRESTİJİNİ NOTA BAĞLADI
Rehberlik Uzmanı Abdulrezzak Çil ise Türkiye’de son yıllarda 
yaşanan şehirleşme ve ekonomik değişimlerin aile yapısını 
da etkilediğine dikkat çekti. Çil, günümüzün çekirdek 
ailelerinin sosyal prestijlerini çocuklarının notuna bağladığını 
ifade ederek şunları kaydetti: “İlk, orta ve lise çağlarındaki 
çocukların karne notu başarısında ailelerin tutumlarının çok 
etkili olduğu yapılan çalışmalarda tespit edildi. Notlar artık 
e-okuldan görülebilmekte. Buda karne stresinin önüne 
geçen bir etken. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; veli 
çocuğunun başarısına katkı sağlamak isterken öğretmene 
not baskısı yapmamalı.”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBBİS projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma 
açtığı e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve ailelerin karne stresini bitirdi. 

KARNE STRESİNİ BİTİRDİ
E-OKUL 

YENİ SİSTEMİN 
VELİLERDE BİLİNCİ 

ARTIRDIĞINI 
BELİRTEN EĞİTİM 

BİLİMLERİ UZMANI 
YRD. DOÇ. DR 

MUSTAFA BAHAR, 
NOTLARI SİSTEM 

SAYESİNDE 
ÖNCEDEN GÖRME 
İMKÂNINA SAHİP 

OLAN AİLELERİN 
ARTIK ÇOCUĞA 

MÜDAHALE EDEBİLİR 
HALE GELDİĞİNİ 

İFADE ETTİ.



SIRADAN BİR GÜNÜ HEYECANLI HALE 
GETİRECEK YENİ NESİL TEKNOLOJİK 
GELİŞMELERİ MERAK EDİYORSANIZ, 
DOĞRU YERDESİNİZ…

48 / www.baglantinoktasi.com.tr

[ SELİN AKGÜN ]

Her yeni güne, hayatı kolaylaştıran yeni nesil 
teknolojik tasarımlarla başlıyoruz. Bu bazen bir 
aplikasyon oluyor, bazen inovatif bir ürün, bazen 
de farklı bir hizmet. Ne olursa olsun en büyük ilgiyi 
akıllı telefon, akıllı saat ve bilgisayarlara yönelik 
tasarımlar çekiyor. Çünkü vaktimizin büyük bir 
bölümünü akıllı telefonlarımıza ve saatlerimize 
bakarak geçiriyoruz. Bir yandan maillerimizi takip 
ederken diğer yandan günlük görüşmelerimizi 
yapıyoruz. Fırsat kaldıkça da sosyal medyayı 
takip ediyoruz. Bu günlük rutin temponun içinde 
hedef kitlesine hem iş hem de özel yaşamlarında 
farklı bir yaşam stili sunmayı hedefleyen yepyeni 
tasarımları sizin için araştırdık.

GÜNLÜK 
RUTİNİN DIŞINA 
ÇIKMAYA 
NE DERSİNİZ?

KİMİN ARADIĞINI HER 
ZAMAN GÖREBİLECEKSİNİZ
Raees PK’nın imzasını taşıyan ‘Smart Call’ 
adlı akıllı saat tasarımı, toplantıda, trafikte, 
evinizde ya da spor yaparken biri sizi 
aradığında anında haberdar olmanızı 
sağlıyor. Telefonunuzu sessize aldığınıza 
ya da başka bir yerde unuttuğunuzda bile 
sizi arayan numarayı akıllı telefonunuzla 
bağlant ı  iç inde o lan ak ı l l ı  saat in iz 
vasıtasıyla görebilme şansına sahipsiniz. 
Bu özellik Smart Call kullanıcılarına çok özel 
bir avantaj sağlamakla kalmıyor iş ve özel 
yaşama yönelik zaman yönetimi süre-
cinde de pozitif bir geri dönüş sağlıyor.

SPORTİF ÇOCUKLARA ÖZEL 
Frederic Bruneau ve Nicolas Bruneau’nun birl ikte 
tasarladıkları ve Miiya adını verdikleri bu akıllı saat 
konseptinin hedef kitlesi, sportif çocuklar. Çocuklarını 
küçük yaşlardan itibaren spora teşvik etmeyi arzu eden 
ailelerin büyük ilgi gösterdikleri bu tasarım, spor yapma 
dürtüsünü çocuklara keyifli bir oyunmuş gibi aşılamayı 
hedefliyor. Miiya’da bulunan avatar, çocukların gün 
içindeki hareketini ve aktivitelerini gözlemliyor. Saatin en 
belirgin özelliği ise çocuklar ne kadar sportif olurlarsa o 
kadar sağlıklı olabileceklerine dair bir yönlendirme 
yapı l ıyor  o lması .  Bu da özel  b i r  oyun s is temiy le 
kurgulanıyor. Çocukların bileklerindeki saatte yer alan 
inovatif mekanizma sayesinde, ebeveynlerin akıll ı 
telefonlarına kızlarının ya da oğullarının o gün içerisinde 
nasıl bir aktivite içinde oldukları bilgisi de iletiliyor.
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DOĞRU ZAMANDA KONUŞABİLMEK İÇİN 
Diyelim ki iş gereği yurtdışında yaşayan biriyle önemli bir telefon 
konuşması yapmanız gerekiyor. Ama saat farkını bilmediğiniz için ne 
zaman aramanız gerektiği konusunda problem yaşıyorsunuz. Bu 
konuşmanın sadece iş amaçlı olması da gerekmiyor. Farklı bir ülkede 
yaşayan bir dostunuzu ya da aileden birini aramak için de aynı sorunla 
karşılaşabilirsiniz. Kimseyi uygunsuz bir vakitte arayıp rahatsız etmemek 
isteyen kişilere özel bir tasarıma imza atan Kim Hyo Jin, ‘Reset’ adlı 
çal ışmasıyla bu sorunu ortadan kaldır ıyor.  Modern bir  zaman 
yönetimine sahip olan Reset, size farklı bir ülkedeki kişiyi aramanız için 
en uygun saatleri ekranına yansıtıyor. Yani telefon görüşmesini o ülkenin 
saat dilimine göre yaptığınızda, en uygun zaman aralıkları hakkında sizi 
bilgilendiriyor. Böylece aradığınız kişi sabah karşı ya da gece yarısı ara-
mak gibi bir problemle karşılaşma riskiniz de tarihe karışıyor.
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APPLE’IN 2024 KONSEPTİ
Apple’ın 2025 vizyonunun farklı bir yansıması olan Apple Light iMac, esnek ve çok yönlü bir ekrana sahip. Cristian Tomas 
Moyano’nun tasarladığı bu versiyonun bilgisayar ve notebook dünyasında yepyeni bir dönüşüm yaratması hedefleniyor. Apple Light 
iMac, iMac’lerin boyutunu, MacBook’dan iPad boyutuna taşıyan bir yapıya sahip. Modüler yapısı sayesinde ihtiyaca göre farklı 
biçimlerde kullanılabiliyor. Bu da ürünün kullanıcısına hem inovatif hem de fonksiyonel kolaylıklar sunuyor. Teknoloji ilerledikçe sahip 
olduğumuz tüm teknolojik cihazlar da küçülme trendine giriyor. Masaüstü bilgisayarınızda, notebook’unuzda ya da tabletinizde 
gerçekleştireceğiniz tüm işlemleri Apple Light iMac’te de yapabilecek olmak gerçekten de büyük bir konfor.
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OUTDOOR SPOR MERAKLILARININ SAATİ  
Akıllı saatlere yönelik tasarımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Sunghoon 
Park’ın imzasını taşıyan Cyclone adlı saat ise outdoor sporlarına yönelik 
ilgisi olan kişilere hitap ediyor. Park’ın Nike’ın Mercurial Vapor adlı futbol 
ayakkabısından ilham alarak geliştirdiği Cyclone, sporculara özel tak-
tikler sunuyor. Egzersiz yönetimine yön veren Cyclone, egzersiz yapan 
kişinin vücudunda öne çıkan değişiklikleri yani kalp atışını, kaç kalori 
yaktığını, o gün için daha ne kadarlık bir egzersiz yapması gerektiğini test 
ediyor ve kullanıcısıyla bu bilgileri paylaşıyor. Canlı renkleriyle de hedef 
kitlesini sarıp sarmalayan Cyclone’a şimdiden büyük bir talep var.
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HEM BEDENİNİZİ HEM DE ÇEVRENİZİ 
KONTROL EDİYOR 
Cristian Tomas Moyano’nun tasarladığı Gaia adlı akıllı saat, hedef kitles-
ine çok daha sağlıklı bir bakış açısıyla spor yapabilme şansı sunuyor. 
Nasıl mı? Gayet basit… Gaia’yı bileğinize taktığınız andan itibaren, bu 
akıllı saat sizin spor yaparken en çok hangi konularda ya da anlarda 
zorlandığınızı tespit ediyor. Adeta vücudunuzun bir parçası haline gelen 
bu saat, iç dünyanızın yanı sıra dış dünyanız hakkında da sizi bilgilendi-
riyor. O gün havanın kaç derece olduğunu, yağmur yağma ihtimalinin 
olup olmadığını, hatta hava kirliliği durumunu bile analiz eden bu akıllı 
saat sayesinde spor yapmak çok daha farklı bir keyfe dönüşüyor.



LUMDOO DUO 
ZAMANI  
A k ı l l ı  t e l e f o n l a r ı m ı z  y e r e 
düştüğünde kırılmasın, sert bir 
yüzeye bıraktığımızda çizilmesin 
diye farklı kılıflar alıp duruyoruz. 
Andrea Ponti’nin iPhone 6’lar 
için tasarladığı Lumdoo Duo adlı 
fosforlu kılıf, akşam olduğunda 
parlıyor. Farklı renk seçenekleri-
yle de öne çıkan bu cep telefonu 
kılıfı özellikle gençlerin büyük 
ilgisini çekecek. Özel kalemiyle 
satışa sunulan Lumdoo Duo’nun 
bir diğer özelliği ise kılıfın arka 
yüzünün aynı zamanda bir not 
defteri gibi kullanılabilmesi. Bu 
kılıfa küçük notlar alarak ya da 
res imler  yaparak  çok  daha 
kişiye özel hale getirebilirsiniz.

EVİNİZİN TEKNOLOJİK 
YARDIMCISI NEEO 
Evinizdeki tüm teknolojik cihazları 
kısa bir mesafeden, tek bir cihazla 
yönetebilmek istemez misiniz? 
Ayağa kalkıp her bir teknik objeyi 
manuel olarak çalıştırmaktansa 
uzaktan kumandalı ve rahat bir 
yaşamdan söz ediyoruz. Neeo adlı 
tasarım, kullanıcısına farkl ı  bir 
ö z g ü r l ü k  a l a n ı  v a a t  e d i y o r . 
Kumandayı elinize aldığınız andan 
itibaren sizi tanıyan ve komutlarınızı 
eksiksiz bir şekilde yerine getiren 
Neeo, müzik sisteminizden televizy-
onunuza, ışıklandırma sistemin-
izden sinema sisteminize kadar her 
teknik detayı tek bir tuşla kontrol edi-
yor. Bu hizmeti cep telefonunuzla 
d a  u y u m l u  h a l e  g e t i r e b i l m e 
imkânına sahipsiniz.
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Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları Yenilikçi

demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

SİNCAN POLATLI

06:47

16:02

18:12

07:06

16:21

18:31

06:30

15:45

17:55

07:53

17:08

19:18

SİNCANPOLATLI

09:23 09:43

07:18 07:38

13:28 13:48

18:58 19:18

08:35

06:30

12:40

18:10

09:58

07:53

14:03

19:33

10:57 11:1610:40 12:03

SİNCAN POLATLI

09:37

14:52

06:00

09:20

12:15

14.35

19:00

07:23

10:48

13.43

15:58

20:23

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

09:48

13.20

16.09

18:27

22:50

PENDİKARİFİYE

12:36

15.27

17:45

06:17

09:56 11:06 12:06 13:07

12:32 12.51

19:17

SİNCANPOLATLI

14:19

16:32

22:49

16:11

10:26

14:34

16:47

17:54

23:04

09:06

13:10

15:23

16:38

21:46

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

15:17

06:30

10:30

12:45

14:00

19:10

PENDİK ARİFİYE

11:17

13:32

14:47

13:01

11:47

06:46

10:46

14:16

19:26

13:58

10:11

POLATLI

08:55
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Audi, 2016 yılında sürücüsüz otomobil geliştirme 
hedefine, Amerika’da gerçekleştirdiği test sürüşüyle 
bir adım daha yaklaştı. Markanın mühendisleri 
tarafından özel olarak tasarlanan ve geliştirilen ‘Jack’ 

takma adlı A7 Sportback 3.0 TFSI quattro modelotomobil, 
Amerika’daki Silikon Vadisi’nden sürücüsüz olarak başladığı 
yolculuğunu 900 kilometre sonra Las Vegas’taki CES 2015 
Tüketici Elektroniği Fuarı’nda sonlandırdı.
 
ÜRETİME HAZIR TEKNOLOJİLER KULLANILDI
A7 Sportback, otoyollardaki yolculuğunu sürücüsüz 
olarak gerçekleştirdi. Ancak ABD yasalarına göre, 
direksiyon başında herhangi acil bir duruma karşı bir 
sürücü bulunması gerektiği için, yolculuk sırasında bir kişi 
direksiyon başında hazır bulundu. Jack, yolculuğunu seri 
üretime hazır sensörlerin yanında, Audi’nin hali hazırda 
diğer modellerinde de kullandığı Adaptif Cruise Control 
(ACC) ve Audi Şerit Asistanı (ASA) gibi sürüş asistanları 
yardımıyla tamamladı.
 
ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, SOLLAMA YAPTI
Otomobilin arkasında, önünde, sağında ve solunda 
bulunan sensörler, 360 derece görüş sağlarken, öndeki 

ve arkadaki kameralar da otomobilin çevresiyle olan 
iletişimini sağladı. Yüksek çözünürlüklü 3D kamera da A7 
Sportback’in etrafındaki trafiği algılamasına yardımcı oldu. 
Tüm bu teknoloji, otomobilin sürücüden bağımsız olarak 
hızlanmasını, fren yapmasını, şerit değiştirmesini ve 
önündeki araçları sollamasını sağladı.
Şerit değiştirme sırasında, otomobil önce kendi hızını 
çevresindeki araçların hızıyla karşılaştırdı. Hız ve aradaki 
mesafenin uygun ve güvenli olduğu kararını alınca da şerit 
değişimi yaptı. Yolculuğun, şehir merkezi gibi sürücünün 
devreye girmesinin gerektiği durumlarda sürücüler, ses ve 
görsel uyarılarla uyarıldı.
 
GEÇEN YIL DA PİSTTE YARIŞMIŞTI
Audi’nin geliştirdiği bir diğer sürücüsüz konsept araç olan 
RS7 Concept, geçen yıl Ekim ayında, Alman DTM Yarışları’nın 
sezon finali öncesinde piste çıkmış ve saatte 240 kilometre 
hıza çıkarak, pistteki turunu tamamlamıştı.

SÜRÜCÜSÜZ AUDI İLE 
900 KİLOMETRE

AUDI MÜHENDİSLERİNİN GELİŞTİRDİĞİ A7 SPORTBACK MODEL OTOMOBİL, 
SÜRÜCÜSÜZ OLARAK CALIFORNIA SİLİKON VADİSİ’NDEN ÇIKTIĞI YOLCULUĞUNU, 
900 KİLOMETRE YOL YAPARAK LAS VEGAS’TA DÜZENLENEN CES 2015 TÜKETİCİ 

ELEKTRONİĞİ FUARI’NDA TAMAMLADI.



Ödüllü Crossover Nissan Qashqai, bağımsız test 
organizasyonu Euro NCAP tarafından yapılan 
güvenlik testleri sonucunda rakiplerini geri-
de bırakarak ‘En Güvenli Kompakt Aile 
Otomobili’ seçildi. Nissan’ın övgüye değer 
bu son başarısı, 2014 yılında X-Trail ve 
Pulsar için alınan Euro NCAP ödülü ile 
birlikte güvenilir üretici marka kimliğini 
daha da güçlendirdi. 
Önden çarpma testinde Qashqai’nin 
yolcu kabini, sağlam yapısını korudu. 
Darbe sonrasında sürücü yerindeki cansız 
manken incelendiğinde ise sürücü ve ön yol-
cunun hem diz hem de uyluk bölgesinin zarar 
görmediği görüldü. Qashqai, yandan çarpma tes-
tinde de vücudun her kısmını çok iyi koruduğu için bu 
bölümden maksimum puan aldı. Qashqai, çocuklar ve bebekler 
için de ileri düzeyde koruma sunuyor. Dinamik testlerde kullanılan 
çocuk mankenlerin test sonuçlarından gelen veriler değerlendiril-
diğinde, çocukların zarar görmediği ortaya çıkıyor. Böylelikle 
Qashqai, çocuklar için güvenilirliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. 

YERLİ OTOMOBİL VOLKICAR İTALYA’YA AÇILDI  
Üretimine 2011’de başlanan ve bugüne kadar 107 adet üretilen Türk 
otomobili Volkicar artık İtalya’da. Otomotiv sektöründe dünya devi 
olan ve önde gelen birçok otomobil markasına sahip İtalyanlar, bu 
kez Türk otomobili Volkicar’ı tercih etti. Yerli Volkicar otomobiller 4 
senede 105 adet üretilmiş ve 6 ülkeye ihraç edilmişti. Geçtiğimiz 
hafta yapılan son ihracat ile üretim sayısı 107’ye çıkarken, İtalya’nın 
eklenmesi ile ülke sayısı da 7’ye yükseldi. Daha önce Moldova, Türk-
menistan, Azerbaycan, Lübnan ve Bulgaristan’a satışı yapılan Vol-
kicar, böylelikle ilk kez Avrupa sınırlarına girdi. Volkicar Türkiye’de 
üretiliyor. Volkan Işık’ın tasarladığı bu konsept otomobile Brisa’nın 
lastik markası Lassa da destek oluyor. Lassa, dünyaya, Volkicar için 

özel olarak üretilen yarış lastikleri ile de açılıyor. İtalya’ya satılan iki 
adet Volkicar özel bir anlaşma ile ses getirecek bir projede yer ala-
cak. Volkicar’ın üreticisi Volkan Işık, dört senede emin adımlarla 
ilerlediklerini söyledi ve şu yorumda bulundu: “Otomobil sektörün-
de marka oluşturmanın uzun bir yol olduğunu, sabırlı ve kararlı 
olmak gerektiğini söylemiştik. Volkicar’ın satış adedini yukarılara 
çekmek için ürün çeşitliliğini artıracağız. Bunun üzerinde çalışmala-
rımız devam ediyor.  Volkicar için 2015 hedeflerimiz arasında 10 
ülkeye ulaşmak da var. Sıradaki ülkeler Almanya ve İspanya.” İhraç 
edildiği ülkelerde kendi ekonomi modelini yaratan Volkicar,  ticari 
altyapısı ile de beğeni topluyor. 

2014’ÜN EN GÜVENLİ 
KOMPAKT AİLE OTOMOBİLİ 

Otomotiv sektörünün en önemli etkinliklerinden Detroit Auto 
Show’da Michelin, Pilot Sport Cup 2 ve Michelin Pilot Super Sport 
lastikleriyle sahnedeydi. Dünyaca ünlü markaların otomobillerini 
lastikleriyle donatan Michelin, Detroit Auto Show’da da 8 ayrı oto-
mobil modelinde yer aldı. Fuarda sergilenen 8 ayrı otomobili dona-
tan Michelin lastikleri; Michelin Pilot Sport Cup 2 ve Michelin Pilot 
Super Sport, araçların performansına katkıda bulunarak farkını 
kanıtladı. Dünyaca ünlü otomobil markalarıyla gerçekleştirdiği işbir-
liği çerçevesinde üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı 
lastikler ile Detroit Auto Show’da yerini alan Michelin, Pilot Sport 

Cup 2 ve Michelin Pilot Super Sport modelleri ile BMW X5M, 2016 
BMW X6M, 2016 Cadillac ATS-V, 2016 Cadillac CTS-V, 2015 Corvet-
te Z06, Ford GT, 2016 Shelby GT350 Mustang ve 2016 Shelby 
GT350R Mustang’e eşlik etti.  Michelin Kuzey Amerika Başkan 
Vekili Bob Carroll, “Michelin olarak biz sadece bir lastik şirketi değiliz.  
Küresel anlamda hareketlilik sağlanması için teknoloji üretiyor ve 
işbirliği yaptığımız otomotiv markalarıyla yakın bir ilişki içerisinde 
çalışarak bir teknoloji partnerliği kuruyoruz. Bu inanılmaz araçları da 
donatarak performanslarına katkı sunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz.” dedi.

DETROIT AUTO SHOW’DA MICHELIN ÇIKARMASI 
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Mitsubishi Motors, Avrupa’daki varlığının 40’ıncı yılını kutladı-
ğı 2014’te faaliyet gösterdiği 34 Avrupa ülkesinde 136 bin 928 
adet satış gerçekleştirdi. 2013 yılına kıyasla yüzde 28’lik artı-
şı gösteren bu rakam, Mitsubishi’nin bölgedeki konumunu 
güçlendirdiğini ortaya koydu. Mitsubishi Motors’un elde ettiği 
büyümede, satışları yüzde 33 oranında artan ASX modelinden 
yüzde 26’lık artış kaydeden Pajero gibi efsane modellere, 
satışlarını yüzde 33 artırarak Türkiye’de de segmentinin lide-
ri olan L200’e kadar, tüm modellerin katkısı oldu. Space Star 
ve Attrage modelleri de büyümeyi destekledi. Avrupa pazar-
larında kademeli olarak pazara sunulan Mitsubishi Outlander 
PHEV, rekabete karşı büyük farkla Avrupa’da en iyi satan 

plug-in hibrit otomobil oldu. Modelin en iyi performans gös-
terdiği ülke, 2014 cari yılı içerisinde en yakın rakibinin çok 
üzerinde performansla 2 bin 289 adet satışın yapıldığı ve 
‘Süper Ekonomik Otomobil’ sınıfında yaklaşık yüzde 50 pazar 
payının elde edildiği İsveç oldu. Mitsubishi Motors için bu 
olumlu trendin, bu yıl tamamen yenilenerek pazara sunulacak 
L200 pikap ve diğer model lansmanları ile 2015 yılında da 
süreceği öngörülüyor.

MITSUBISHI AVRUPA’DAKİ 
SATIŞLARINI ARTIRDI

şubat 2015 /57

Qashqai’nin güçlü Euro NCAP performansının ana faktörünü gelişmiş 
güvenlik teknolojileri ağı oluşturuyor. Yenilikçi “Nissan Güvenlik Kal-
kanı” içerisindeki elektronik sistemler hem sürücüye hem de yolcu-
lara yüksek pasif güvenlik seviyesini sağlıyor.

/OTOMOTİV/OTOMOTİV
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[ SELİN AKGÜN ]/BİLİŞİM

ACABA YARIN UYANDIĞIMIZDA TEKNOLOJİ 
DÜNYASI, ‘GERÇEKLEŞMESİ İMKÂNSIZ’ DİYE 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HANGİ İNOVASYONLARI 
HAYATIMIZA SOKACAK?

TEKNOLOJİ 
SINIR TANIMIYOR

Eldiven gibi ele takılan giyilebilir mouse’lardan, kurumlardan 
sonra evlerde de güvenlik sağlamak amacıyla iris tarama-
ya yönelik uygulamalardan, kışın soğuk günlerde ayağınızın 
üşümesini engelleyen akıllı keçelerden, saatlerce ayakta çalı-
şan kişiler için geliştirilen ve bacağa takıldığında sandalye 
işlevi gören enerji tasarruflu mekatronik cihazlardan bahse-
der hale geldik. Teknoloji ve endüstriyel tasarım gerçekten de 
sınır tanımıyor. İnovatif ve şaşırtıcı ürün gruplarına her gün 
yenisi ekleniyor. Bekleyelim ve geleceğin neler getireceğini 
hep birlikte görelim…

/BİLİŞİM

‘Myris’, elde taşınan küçük bir iris tarayıcı olarak 
tasarlandı. Bu ürünün en önemli özelliği ise biyo-
metrik güvenliği, ev bilgisayarlarına getirmesi… 
Myris’i bir USB portuna takıyor ve saniyeden de 
az bir zaman diliminde iki gözünüzü taratıyorsu-
nuz. Myris, iki gözünüzde de 240’ı aşkın noktayı 
tarıyor. Şifreli dijital imza ise masaüstünüzde 
değil, Myris’in kendi içinde saklanan parolalarla 
eşleştirilmiş durumda. İris eşleştiğinde, kullanıcı 
bir tarayıcı aracılığıyla otomatik olarak hesabın-
da bir oturum açıyor. Hiçbir iris bir diğerine ben-
zemiyor. Bu nedenle hatalı eşleşme olasılığı iki 
trilyonda birden düşük.

Çok yönlülüğü ve çalışma kolaylığı ile öne çıkan 
yeni nesil teknolojilerden biri de ‘Waterjet’. Kesi-
lecek cismin şekli, büyüklüğü ve malzemesi ne 
olursa olsun, kolay kullanılabilir yazılımı sayesin-
de yapılacak işi kolaylaştırmayı ilke edinen 
Waterjet, otomotiv, havacılık, taş, cam, seramik, 
kompozit gibi sektörlerde farklı amaçlarla kulla-
nılıyor. Kesebileceği malzeme çeşitliliği sayesin-
de tasarruf da sağlayan bu teknoloji, şimdiden 
pek çok şirketin gözdesi olmuş durumda. 

Türkiye’nin ilk giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olarak öne 
çıkan ‘FlyingFingers’, mouse kullanımını daha sağlıklı ve konforlu 
hale getirmeyi hedefliyor. Eldivene benzeyen bir tasarıma sahip 
olan giyilebilir mouse, ilk aşamada el bileğinde sinir sıkışması 
gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırma düşüncesi ile geliştirildi. Bil-
gisayar ve televizyonu 20 metre uzaklıktan kontrol edebilen bu 
mekanizma, bilgisayar oyunlarını çok daha keyifli bir hale getiri-
yor. Ayrıca hedef kitlesine aynı anda farklı şeyler de yapabilme 
imkânı tanıyor. Bileğinizi yukarı-aşağı ve sağa-sola hareket etti-
rerek kontrol edebileceğiniz cihazın üzerinde, sol ‘click’, sağ 
‘click’, ‘scroll up’, ‘scroll down’ ve ‘geri’ tuşu olmak üzere beş 
buton bulunuyor. FlyingFingers, USB kablo ile şarj ediliyor ve 8 
saate kadar kullanılabiliyor.

EVİNİZDE İRİS 
TARAYICINIZ VAR MI?

SU İLE KESMEYİ TERCİH EDEN 
ŞİRKETLER ÇOĞALIYOR 

BU MOUSE BİLEĞİNİZİ YORMUYOR 
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İsviçre merkezli Noonee şirketi, sağlık sorunlarının çözümüne yöne-
lik robotik araştırmalara imza atıyor. Noonee’nin üzerinde çalıştığı 
son ürünlerden biri de ‘Chairlesschair’. Chairlesschair, bacaklara 
giyilebilen, son derece hafif, enerji tasarruflu mekatronik bir cihaz. 
Etkinleştirilmediği sürece kullanıcılarına kolaylıkla yürüme ve koşma 
imkânı sunan Chairlesschair, kullanıcılarının istedikleri konumda 
oturabilmeleri açısından bir dayanak gibi kullanılıyor. Ürünün en 
büyük avantajı ise bacak ve kaslar üzerindeki stresi hafifletmesi… 
Uzun süre ayakta çalışmak zorunda kalan kişiler için tasarlanan 
Chairlesschair’in orta vadede rehabilitasyon ve fizyoterapi alanında 
kullanılabilir olması hedefleniyor.

SAATLERCE AYAKTA ÇALIŞMAYA SON 

/BİLİŞİM/BİLİŞİM
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San Francisco’da hizmet veren ‘Navdy’ adlı teknoloji şirketi, yolculuk sırasında araç kullanıcılarının yoldan gözlerini ayırmadan kullanabi-
lecekleri, taşınabilir şeffaf ekran modelli bir gösterge taşıyan Navdy cihazını geliştirdi. Daha çok otomobil kullanıcıları için geliştirilen bu 
ürünü Bluetooth, iPhone ya da herhangi bir android telefona bağlamak mümkün. Sürücüler böylece seyahat ederken, Navdy üzerinden 
navigasyon cihazının yönergelerini takip edebilecek, gelen aramaları cevaplayabilecek, arama ve mesajları sesle kumanda edebilecek 
ya da sosyal medya mecralarında durum bildirimi yapabilecek. 

Fransız girişimcilerin imzasını taşıyan ‘Digitsole’, akıllı bir taban keçe-
si olarak tasarlanmış. Digitsole’un dikkat çeken işlevi ise etkileşimli, 
su geçirmez ve ısıtmalı yapısı ile akıllı telefonunuz üzerinden Blueto-
oth bağlantısı ile kontrol edebileceğiniz bir yapıya sahip olması ve 
ayak sağlığınızı gözetmesi…  Android ve İOS işletim sistemiyle çalı-
şan cihazınıza yüklenen Digitsole’u kullanabilmek için ilk adımda 
ayakkabı tabanının uygulama ile bağlantısı kuruluyor ve ısıtma 
fonksiyonu etkinleştiriliyor. Bu sayede ayağınız soğuk kış günlerinde 
hiç üşümüyor. Digitsole uygulaması ile gün içinde attığınız adım 
sayısı, yürüdüğünüz mesafe ve yaktığınız kalori gibi bilgileri de göz-
lemleme şansına sahipsiniz. Ürünü şarj etmek için yapmanız gere-
ken tek şey ise USB kablosunu tabanlığın arkasına takmanız. 

H o l l a n d a ’ d a k i  T w e n t e  T e k n i k 
Üniversitesi’nde master tezini mekanik 
kuşların yapısı, nasıl çalıştıkları ve nasıl 
daha iyi çalışabilecekleri üzerine yazan 
Nico Nijenhuis, robot yırtıcı kuşlar geliştiri-
yor. Nijenhuis, bu kuşlara ‘Robird’ adını 
verdi. Robird’ün üç boyutlu baskısında 
doğan ve şahin fotoğraflarından elde 
edilen model ve renkler kullanılıyor. Kuş-
ların kanat hareketlerinin halen tam ola-
rak anlaşılamadığını ve bu nedenle onları 
taklit eden bir makine üretmenin son 
derece  zo r  o lduğunu  vu rgu layan 
Nijenhuis’in geliştirdiği robotik kuşların 
özellikle havacılık sektöründe ve katı atık 
yönetimin yapıldığı geniş arazilerde, çev-
redeki kuşları uzaklaştırma amacıyla kul-
lanılması öngörülüyor.

ROBOTİK KUŞLAR 
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE 
KULLANILACAK 

GÖZÜNÜZÜ YOLDAN AYIRMANIZA GEREK KALMAYACAK 

TABAN KEÇESİNİN AKILLISI DA ÇIKTI 



/SEKTÖRDEN
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Türk Telekom Grubu tam 
entegrasyon yönünde 2014 
yılı boyunca attığı adımla-

rı tamamladı. Bireysel, kurumsal 
ve toptan satış olmak üzere üç 
ana alanda ürün ve hizmetlerin 
pazara sunulması stratejisi kap-
samında; Türk Telekom Grubu 
perakende satış, pazarlama, 
müşteri hizmetleri ve bu işler-
le doğrudan ilgili finans fonksi-
yonlarını Bireysel ve Kurumsal 
İş Birimleri altında topladı. Yeni 
organizasyonel yapılanma ile 
Türk Telekom Grubu dünyanın en 
büyük entegre operatörlerinden 
biri haline geldi. Yeni organizas-
yon değişikliklerini Türk Telekom, 
TTNET ve Avea’nın tüzel kişilik-
lerini mevcut halleriyle muhafaza 
ederek ve tâbi oldukları mevzuat 
ve regülasyonlara tamamen uya-
rak gerçekleştirdi.
Türk Telekom CEO’su Rami 
Aslan’ın liderliğinde Türk Telekom 
Grubu’nda iş segmentleri bazında 
yeniden oluşturulan yapıda Avea 
CEO’su Erkan Akdemir, Bireysel 
İş Birimi Genel Müdürü görevi-
ni üstlenirken, daha önce Türk 
Telekom Grubu’nda çeşitli üst 
yönetim görevlerinde bulunan 
Mehmet Ali Akarca, Kurumsal İş 
Birimi Genel Müdürü görevine 
getirildi.
Ürün ve hizmetlerin paza-
ra sunulmasıyla ilgili iş birimle-
ri olan, bireysel ve kurumsal iş 
birimleri, Türk Telekom Grubu’nun 
perakende gücünü oluşturacak. 
Bireysel tarafta Türk Telekom 
Grubu, müşterilerinin tüm ileti-
şim ihtiyaç ve beklentilerini mobil, 
sabit ses ve geniş banttan tele-

Türkiye’de eSpor kavramının en 
büyük destekçisi Riot Games 
Türkiye, gnçtrkcll ve Coca-Cola 

Zero işbirliğiyle Türkiye’nin ilk pro-
fesyonel eSpor ligi olan ‘League of 
Legends Şampiyonluk Ligi’nin baş-
ladığını düzenlediği basın toplantı-
sıyla duyurdu.
Dünyada milyonlara hitap eden 
eSpor heyecanını Türkiye’ye taşı-
yan Şampiyonluk Ligi, sezon 
boyunca profesyonel takımların 
çekişmeli mücadelesine sahne 
olacak. İnternet üzerinden canlı 
yayınlanacak Lig boyunca gerçek-
leştirilecek müsabakalar sonucun-
da final mücadelesine hak kazanan 
takımlar, Ağustos’ta gerçekleşti-
rilecek muhteşem finalde Türkiye 
Şampiyonluğu için mücadele ede-
cek. Şampiyon takım ise uluslarara-
sı arenada Türkiye’yi temsil edecek.
Türkiye’nin ilk ‘Profesyonel eSpor 
Ligi’ni hayata geçirmenin eSpor’u 
desteklemek adına ortaya koy-
dukları çabalar için önemli bir 
dönüm noktası olduğuna dikkat 
çeken Riot Games Türkiye eSpor 
Yöneticisi Bora Koçyiğit, şun-
ları söyledi: “Riot Games olarak 
Türkiye’de eSpor kavramını daha 
geniş kitlelerle buluşturmak ve 
yaygınlaştırmak için büyük çaba 
gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 
binden fazla kişinin katılımıyla 
Ülker Sports Arena’da gerçek-
leştirdiğimiz League of Legends 
Türkiye Finali’nden lider ayrılan 
takımın Dünya Şampiyonası’nda 
bölge elemelerine kadar yüksel-
mesi bizim için büyük bir adım-
dı. Bu yıl gnçtrkcll ve Coca-Cola 
Zero işbirliğiyle bu vizyonumu-
zu bir adım daha ileri taşıdık ve 

vizyon, içerik ve eğlenceye uza-
nan geniş bir spektrumda uçtan 
uca çözümler ile karşılayacak. 
Kurumsal tarafta ise, şirketlere, 
KOBİ’lere, küçük ofis/ev ofislere 
kurumsal iş ortağı olarak yük-
sek teknoloji ürün ve hizmetle-
rini güvenilir ve etkin bir şekilde 
sunacak.  Yeni yapının üçüncü 
ayağını oluşturan Toptan Satış 
ise telekom operatörlerine ve 
internet servis sağlayıcıları-
na toptan seviyede en iyi alt-
yapı ile hizmet vermeye devam 
edecek. Bireysel İş Birimi, Grup 
seviyesinde bireysel satış, birey-
sel pazarlama, bireysel müşte-
ri hizmetleri ve bireysel finans 
fonksiyonlarını içerecek. Benzer 
şekilde, Kurumsal İş Birimi, Grup 
seviyesinde kurumsal satış, 
kurumsal pazarlama, kurumsal 
müşteri hizmetleri ve kurumsal 
finans fonksiyonlarından oluşa-
cak. Toptan Satış organizasyonu 
ise Türk Telekom altında ayrı bir 
fonksiyon olarak varlığını sürdü-
recek.
Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, 
yeni organizasyon yapısı ile ilgi-
li şunları söyledi: “Yeni yapımızı 
tasarlarken birinci önceliğimiz 
müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmak oldu; ayrıca operasyon 
ve yatırımlar açısından potansi-
yel sinerjileri en iyi şekilde kul-
lanmak istedik. Daha hızlı, daha 
güçlü ve daha çevik bir operatör 
haline gelerek sektörde stan-
dartları belirlemeye ve Türkiye’de 
inovasyon ve gelişimin liderliğini 
yapmaya devam ederken müşte-
ri memnuniyeti her zaman odak 
noktamız olacak.” 

Türkiye’nin ilk Profesyonel eSpor 
Ligi olan Şampiyonluk Ligi’ni 
hayata geçirdik.”
Turkcell Bireysel Pazarlama Gençlik 
Segment Direktörü Bahar Uçanlar 
ise konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Türkiye’nin en büyük gençlik kulü-
bü gnçtrkcll, oyun dünyasının genç-
ler için ne ifade ettiğini çok iyi biliyor. 
Riot Games iş birliği ile Leauge of 
Legends efsanesine ortak olma-
mızın ardında, bu dünyaya yükle-
diğimiz anlam var. Oyunların kur-
duğu yeni dünyalar, artık bir vakit 
geçirme aracı olmanın çok ötesin-
de. Profesyonelleşen yeni dünyası, 
eSpora yaptığı yatırım ve lig tasa-
rımıyla League of Legends genç-
liğe ilham veriyor, onları daha iyi 
olmak, mücadeleye katılmak için 
harekete geçiriyor. gnçtrkcll’i LoL 
Şampiyonluk Ligi’ne sponsor olmak 
üzere harekete geçiren, işte bu 
ilham verme gücüne sahip olması. 
Bugüne dek pek çok farklı alan-
da gençlere ilham kaynağı olmaya 
çalıştık ve bu kavramı çok önemsi-
yoruz. Amacımız, bir yandan genç-
lerin yaratıcılığını ve yeteneklerini 
desteklemek, bir yandan da eSpor 
dünyasının resmi olarak tanınma-
sına katkıda bulunmak. Bunu da 
yaparken, tabii ki hem profesyonel 
gençlerimizin hem de profesyonel 
olmayan ama bu oyuna gönül veren 
tüm izleyici ve oyuncuların iletişim 
anlamında ihtiyaçlarını karşılamak, 
GSM dışı oyun alanındaki ilgilerini 
desteklemek için tüm teknolojimiz-
le var olacağız. gnçtrkcll olarak ‘iyi 
oynayan kazansın’ diyoruz. eSpo-
ra gönül veren arkadaşlarımız da 
gnçtrkcll’e ‘GG WP’ yanıtı verirse ne 
mutlu bize!”

Türk Telekom Grubu tam entegrasyon yönünde 2014 yılı boyunca attığı adımları 
tamamlayacak üçüncü aşamayı hayata geçiriyor. 

Riot Games, gnçtrkcll ve Coca-Cola Zero işbirliğiyle Türkiye’nin ilk profesyonel 
eSpor ligi olan “League of Legends Şampiyonluk Ligi” başladı. 

TÜRK TELEKOM DÜNYANIN EN BÜYÜK 
OPERATÖRLERİNDEN BİRİ OLUYOR

TÜRKİYE’NİN İLK PROFESYONEL 
E-SPOR LİGİ BAŞLADI

TURKCELL BİREYSEL 
PAZARLAMA GENÇLİK 
SEGMENT DİREKTÖRÜ 

BAHAR UÇANLAR: 
“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 

GENÇLİK KULÜBÜ 
GNÇTRKCLL, OYUN 

DÜNYASININ GENÇLER 
İÇİN NE İFADE ETTİĞİNİ 

ÇOK İYİ BİLİYOR.”

RAMİ ASLAN:
 “YENİ YAPIMIZI 

TASARLARKEN BİRİNCİ 
ÖNCELİĞİMİZ 

MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ 
HİZMETİ SUNMAK 

OLDU.”
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Toplumun her kesimine fırsat eşitliği sunma vizyonuyla 
hayatlara dokunan Avea, görme engellilerin yaşadığı 
sıkıntıları ve onların sosyal hayata entegrasyonlarını 

kolaylaştırmak üzere hayata geçirdiği Sesli Adımlar uygula-
masını güçlü adımlarla büyütüyor…
Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da MetroCity alışveriş 
merkezinde pilot uygulama olarak hayata geçirilen bea-
con tabanlı Sesli Adımlar uygulaması, ECE Türkiye’ye bağlı 
İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de 5 alışveriş merkezinde daha 
hayata geçirildi.
Operatör bağımsız olarak tüm görme engellilere akıllı tele-
fonlar üzerinden ücretsiz olarak sesli konum belirtme, 
mağaza ve tuvalet, çıkış, danışma gibi alan sorgulama hiz-
meti veren Sesli Adımlar uygulamasının hastane, otel ve 
havaalanı gibi kompleks yapılarda da kullanılarak yaygınlaş-
ması hedefleniyor.

OPERATÖR BAĞIMSIZ DÜNYADAKİ İLK UYGULAMA
Avea’nın teknolojik altyapısıyla, BoniBeacon ağı üzerinden 
iBeacon / Bluetooth-Low-Energy Smart Beacon’lar kul-
lanılarak dünyada kendi alanında ilk defa Türkiye’de gerçek-
leştirilen uygulama, operatör bağımsız tüm görme engelliler 
tarafından kullanılabiliyor.
Uygulama, MetroCity Alışveriş Merkezi’nin yanı sıra ECE 
Türkiye bünyesinde İstanbul’daki Neomarin AVM, Maltepe 

AVEA, “SESLİ ADIMLAR” 
UYGULAMASINI BÜYÜTÜYOR
Avea tarafından geliştirilen ‘Sesli Adımlar’ 
uygulaması, görme engellilerin bulundukları noktayı 
sesli söyleyerek onların daha özgür hareket 
etmelerini sağlıyor. 

Park ve Marmara Park AVM, Eskişehir’de Espark AVM ve 
Ankara’da ACity AVM’nin dahil olduğu 6 alışveriş merkezinde 
kullanılıyor.
Görme engelli bireyleri daha da özgürleştirmek amacıyla 
geliştirilen uygulama, hem Türkçe hem de İngilizce dil des-
teği sağlıyor. Bu sayede Türkiye’de bulunan görme engelli 
turistler de Sesli Adımlar uygulamasından faydalanabiliyor. 
IOS işletim sistemine sahip telefonların yanı sıra Android 
işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda da Sesli Adımlar 
uygulaması kullanılabiliyor.

UYGULAMA, OPERATÖR BAĞIMSIZ 
OLARAK TÜM GÖRME ENGELLİLERE AKILLI 
TELEFONLAR ÜZERİNDEN SESLİ KONUM 
BELİRTME VE KONUM SORGULAMA 
HİZMETİ VERİYOR. 

SESLİ ADIMLAR UYGULAMASI AŞAĞIDAKİ 
LİNKLERDEN İNDİRİLEBİLİR:
App Store Linki: https://itunes.apple.com/tr/app/sesli-
ad-mlar/id915304189?mt=8
Google Play Linki: https://play.google.com/store/apps/
details?id=me.boni.sesliadimlar&hl=tr

Vodafone Türkiye, bünyesin-
de yer alan global inovasyon 
şirketi OKSİJEN aracılığı ile 

yenilikçi mobil ve sabit iletişim tek-
nolojileri geliştirmeye devam edi-
yor. Vodafone Grubu’nun ortak-
lıkları ile birlikte 30’u aşkın ülke-
deki 400 milyonu aşkın Vodafone 
abonesi için teknoloji üreten ve 
Türkiye’den yurtdışına teknoloji 
ihraç eden OKSİJEN’in 2014 yılında 
geliştirdiği buluşlarla Türk Patent 
Enstitüsü’ne 37 patent başvurusu 
gerçekleştirildi.
Daha önceki yıllarda  toplam 11 
patent başvurusunda bulunan 
OKSİJEN, 2014 yılında bu sayıyı 
yaklaşık 4 katına çıkararak kendi 
rekorunu kırmış oldu. Bu sonuç, 
aynı zamanda, birinci yılını dol-
duran Dijital Dönüşüm Hareketi 
kapsamında hız verilen teknoloji 
geliştirme çalışmalarında ula-
şılan başarıyı göstermesi açı-
sından da önem taşıyor. 2014 
yılı patent başvuruları Lokasyon 
Bazlı Servisler, Mesajlaşma, 
Makinelerarası İletişim, Mobil 
Finansal Servisler, Bireysel ve 
Kurumsal Mobil Uygulama ve 
Servisler kategorilerinde yapıldı. 
OKSİJEN’in hâlihazırda Lokasyon 
Bazlı Servisler, Mesajlaşma ve 
Mobil Ödeme Sistemleri alanların-
da alınmış 5 patenti ve son baş-
vuruları ile beraber değerlendir-
me süreci devam eden toplam 39 
başvurusu bulunuyor.
Vodafone Türkiye için bilgi nite-
liğindeki fikrin önemli bir şir-
ket varlığı olduğuna dikkat 
çeken OKSİJEN Genel Müdürü 
Murat Ekşioğlu, şunları söyle-
di: “Vodafone’un Fikir Hakları 

Stratejisi doğrultusunda, buluş-
ların tespit edilmesi ve uygun 
bulunması durumunda patent 
başvurusunda bulunulması gibi 
çeşitli yollarla önemli bilgi var-
lıklarımızı tespit ediyor ve koru-
yoruz. Fikir hakkının şirketimize 
sağladığı değere ve katkıya ver-
diğimiz önemin bir gösterge-
si olarak yeni buluşların yaratıl-
masını destekliyor ve Vodafone 
Türkiye’nin Global İnovasyon 
Merkezi OKSİJEN’e ait patent 
başvuruları yaparak bu değerli 
fikirlerin korunmasını sağlıyoruz. 
32 çalışanımızın buluşlarıyla 2014 
yılında 37 patent başvurusunda 
bulunarak kendi rekorumuzu kır-
manın ve şirketimizin dijital dönü-
şüm vizyonuna katkıda bulunma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz.”

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA 
TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYOR 
Vodafone’un tüm operasyonları 
içinde “Global İnovasyon Merkezi” 
seçilen OKSİJEN, Vodafone 
Türkiye’nin dünyaya açılan pence-
resi olarak, bir yandan Türkiye’de 
mobil ve sabit iletişim sektörü-
nün ufkunu genişleten çalışmalara 
imza atarken bir yandan da ulus-
lararası inovasyon standartlarının 
belirlenmesine katkıda bulunuyor. 
OKSİJEN, ağırlıklı olarak Lokasyon 
Bazlı Servisler, Kurumsal ve 
Bireysel Çözümler, Akıllı İletişim 
Çözümleri gibi alanlarda faaliyet 
gösteriyor. Bu kapsamda, iç ve dış 
mekân konumlandırma teknolo-
jilerinden makinelerarası iletişi-
me, mobil ticaretten yakınsamaya 
kadar geniş bir yelpazede teknoloji 
çözümleri geliştiriyor.  

Vodafone Türkiye’nin bir yıl önce ilan ettiği Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında 
hız verilen teknoloji geliştirme çalışmaları meyvesini veriyor. 

VODAFONE’UN İNOVASYON ŞİRKETİ 
OKSİJEN’İN PATENT BAŞARISI

OKSİJEN GENEL 
MÜDÜRÜ MURAT 

EKŞİOĞLU: 
“32 ÇALIŞANIMIZIN 

BULUŞLARIYLA 2014 
YILINDA 37 PATENT 

BAŞVURUSUNDA 
BULUNARAK KENDİ 

REKORUMUZU 
KIRDIK.”
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Hafifçe 
yaralamak

Riyazi

Resimde 
gördüğünüz 1975 

doğumlu, AssisTT’in 
CEO’su

Asal

Türk Silahlı 
Kuvvetleri (ksc)

Budala (mec)

Krakerden hallice 

Su kabı

Bir nota 

Yılan sesi
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Gösterişli

Niteliksiz

Bir olayın 
başlangıcı

Temiz

Gam

Yabancı

İnleme işi (esk)

Sıvama aracı Çünkü

Rütbesiz asker

Doküman 
Yönetim Sistemi (ksc)

Yeryüzünün denizle 
örtülü olmayan 
bölümü, toprak

Ekip 

Gizli

Abartılı övgü (mcz) 

Fakat

Kararlı

Generalle aynı 
rütbede olan deniz 

subayı

Seyrekleştirme

 Bilgiçlik taslayan

Havada bulunan 
su buharı

Bir araya getirmek 

Deniz veya göl 
suları ile çevrilmiş 
küçük kara parçası

Kuruntuya düşme

Sıcak, kızgın

Ters, zıt

Mağara

İsim

Murabba 

Bir şeyin yapılmasını 
önleyen şey

Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 

Üniversitesi (ksc)

Bir Güney Avrupa 
ülkesi

Biçim

Bir tür at arabası

Boyun eğen

 Sarmal biçimde 
olan

Gelir getiren mülk 

Her halde Otlak

Eğilimli olan

Bir bağlaç

Uzun sopa 

Kuzu sesi
Beyaz 

Başlıca içeceğimiz 

Sıcak bir rüzgâr 
türü

Doğu Anadolu’da 
bir ırmak 

Yardım
Şekersiz Türk 

kahvesi 

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mobil internet 21.5 x 27.5 cm.pdf   6   23.01.2015   19:53


