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TÜRKİYE AKILLANIYOR!
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 
BAKANLIĞI, TÜRK TELEKOM GRUBUNUN İŞ 
ORTAKLIĞI İLE BAŞLATILAN ‘AKILLI KENTT’ 
PROJESİ İLE DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM 
VADEDİYOR.

Her şey cep telefonlarının akıllanması ile başladı. Cep 
telefonlarını, saatler, gözlükler, beyaz eşyasına kadar evler, 
arabalar, binalar takip etti. Geldiğimiz nokta ise artık 
şehirlerin akıllanması oldu. 
İnsanı ile kurumları ile tüm Türkiye’nin teknolojik 
gelişmelere açık olması artık akıllı eşyaların sadece 
cebimizde olmasını imkânsız kılıyor. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, ‘Akıllı KenTT’ konsepti ile tüm 
bir şehirde insan yaşam kalitesini artıracak düzenlemeler 
yaparak, ilk adımı Karaman’da attı. Türk Telekom Grubunun 
iş ortaklığı ile başlatılan proje yeni ve daha kaliteli bir yaşam 
vadediyor diyebiliriz. 
Bundan böyle Karaman’da ne gibi değişiklikler olacak 
derseniz işte sorumuzun yanıtı: 
Karaman’da trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji 
tasarrufuna kadar şehrin tüm ihtiyaçları Akıllı KenTT 
Operasyon Merkezi’nden yönetilecek. Şehir, vatandaşlar 
için daha yaşanabilir hale gelirken, ekonomik ve çevresel 
olarak da büyük kazançlar sağlanacak. Akıllı KenTT projesi 
Türkiye çapında gelişmekte olan belediyelerin hayatını 
kolaylaştıracak.
Akıllı KenTT’i Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan’dan dinleyecek olursak: “Örneğin herhangi bir 
sağlık problemi yaşandığında, ambulansın sistemine trafiğin 
sistemini uyarlayan bir sistem geliştirildi. Trafikle ilgili 
geliştirilen uygulamayla, dünyadaki uygulamalar dikkate 
alındığında özellikle akıllı kavşaklarda kaza oranlarının 
yüzde 65 azaldığı söyleniyor. Şimdi Karaman’da akıllı kavşak 
uygulamasını başlattık. Trafiğin akışına göre sistem kendini 
entegre edip, ne zaman yanacağının kararını kendisi veriyor.”
Kulağa oldukça iyi gelen Akıllı KenTT projesinin ayrıntılarını 
kapak haberimizde bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek ümidiyle…

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.
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RENAULT YOLDAN ÇIKMAYI SEVDİ
Renault Kadjar modeli ile araziye çıkıyor. Yaz aylarında 
ülkemiz pazarına da sunulacak olan Kadjar, markanın 
Çin’de üreteceği ilk araç olacak.

ÜNLÜLERİN YENİ YAŞAM TUTKUSU:  MOTOSİKLET
Büyükşehir trafiğinden kurtulmak ve özgürlüğün tadına varmak 
için motosiklet kullanmaya başlayan birçok ünlü isim var ülkemizde. 

YILDIZI PARLAYAN İŞ 
ALANLARI 
Dikey çiftçi, organ 
imalatçısı, siber polis, rüya 
gerçekleştirici, dijital 
detoks terapisti ya da 
mahremiyet danışmanı… 
Şu an size bir bilimkurgu 
filmi seyrettiğiniz ya da 
fantastik bir roman 
okuduğunuz imajını veren 
bu sözcükler, aslında 
geleceğin iş fırsatları 
olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DE İSTENMEYEN E-POSTA 
ORANI YÜZDE 140 ARTTI
İstenmeyen e-postalarda online ürün satışlarını sırasıyla, 
kötücül yazılım taşıyan iletiler, kurumsal teklifler, arkadaşlık 
ağları ve cinsel içerikli e-postalar takip ediyor.

14 ŞUBAT 
ÖNCESİ ESKİ 
SEVGİLİYİ 
ARADIK
Sevgililer Günü 
öncesinde 
kullanıcıların 14 
Şubat öncesinde en 
çok aradığı konular 
arasında aşk 
testleri ve eski 
sevgililere ilişkin 
ifadeler yer aldı.

HER ŞEYİN 
AKILLANDIĞI BİR 
DÜNYAYA DOĞRU
“Bu da mı oldu?” 
dedirtecek inovatif 
tasarımlara her geçen 
gün yenisi ekleniyor. 
Artık şaşırmayı bir 
kenara bırakıp, bu 
yeniliklerin tadını 
çıkarmaya başlamanın 
tam zamanı…

F VE Q 
KLAVYEDEN 
SONRA ‘E 
KLAVYE’MİZ 
OLDU
Boğaziçi 
Üniversitesi’nden 
Türkçeye özel, 
ergonomik ve 
performans odaklı 
yeni bir klavye önerisi 
geldi.

ÇAĞRI 
MERKEZLERİ 
2014’TE 1.9 
MİLYAR ADET 
“ALO” DEDİ
Çağrı merkezleri, 
geçtiğimiz sene 
içerisinde 577 milyon 
kez vatandaşı aradı. 
1.289 milyar kez de 
vatandaş tarafından 
aranarak toplamda 
yaklaşık 1,9 milyar 
kez “ALO” diyerek 
sektöre hizmet verdi.

TÜRKLER UCUZ UÇUŞ FIRSATLARINI KAÇIRIYOR!
Tüm destinasyonlar göz önünde alındığında ortalama 20 hafta 
öncesinden rezervasyon yapılması gerekiyor ancak Türkler sadece 
39 gün öncesinden rezervasyon yaparak uygun biletleri kaçırıyor.

UZUN YOLCULUKLARI KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN
Uzun yolculuklar kimileri için zulüm kimileri için keyif olabiliyor. 
Yolculuklarda sırt, bel, boyun ağrıları ile birlikte yolculuğu zehir 
edebilecek bir takım sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Uzun yolculukları 
keyfe dönüştürmek aslında çok kolay...

ŞEHİRLERİMİZ AKILLANIYOR
Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, ‘akıllı kenTT’ projesini 
Karaman’dan başlattı

DENİZ ÜZERİNDEKİ PİST BİTTİ İLK UÇAK İNİYOR
Dünyada tamamı deniz üzerinde yapılan üçüncü havalimanı 
olan Ordu-Giresun Havalimanı’nın açılması için geri sayım başladı. 
Bu ay başlayacak deneme uçuşlarından sonra mayıs ayında 
tarifeli uçuşlara açılacak.
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OYUN SEKTÖRÜ 2014’Ü 
NASIL KAPATTI?
Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu’nun hazırladığı rapora 
göre Türkiye’deki oyuncu sayısının yaklaşık 22 milyon 
olduğu açıklandı. Türkiye’nin oyun sektöründe henüz 
doyuma ulaşmadığını vurgulayan NTT Game Türkiye - 
Avrupa Operasyon Müdürü Serhan Kazar, “TÜDOF 
raporuna göre 2014 yılı için Türkiye’de dijital oyunlara 
harcanan paranın 400 milyon doları bulduğu söyleniyor. Bu 
açıdan baktığımızda Türkiye’nin henüz doyuma ulaşmamış 
bir pazar olduğunu görüyoruz. Örneğin 50 milyon nüfuslu 
Güney Kore’de bu rakam 2.2 milyar dolar.” dedi

ÖZEL HAYATINIZ GÖZLER ÖNÜNDE
F-Secure Labs’in yaptığı bir araştırmaya göre, dünyadaki en 
popüler 100 URL’nin sadece yüzde 15’i kullanıcılar tarafından 
erişiliyor. Geri kalan yüzde 85’lik kısım, sizin ziyaret ettiğiniz siteleri 
takip eden üçüncü parti yazılımlar tarafından takip ediliyor. En 
önemlisi, bu üçüncü parti sitelerin büyük çoğunluğu sizi takip 
ederken, alışkanlıklarınız ve ziyaret ettiğiniz siteler hakkında 
profilinizi oluşturmaya başlıyor. Farkında olmasanız bile bu takipçi 
siteleri her gün milyonlarca kişi kullanıyor. Sizin hakkınızda 
toplanan bilgilerden ise reklamcılık ve pazarlama sektöründe 
faydalanılıyor.

ASSİSTT, ALO GIDA HATTINA 
HİZMET VERİYOR 
Türk Telekom Grup Şirketi ve çağrı merkezi sektörünün 
l ider ler inden AssisTT,  Gıda Tarım ve Hayvancı l ık 
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İşletmesi ile 
sözleşme imzaladı. AssisTT, Alo Gıda 174 çağrı merkezini 
arayan vatandaşlara gıdayla ilgili ihbar, talep, şikâyet, 
memnuniyet, öneri ve bilgi edinme başvurularının kaydı, 
yönetimi ve sonuçlandırılması konularında hizmet 
vermeye başladı.  AssisTT Alo Gıda 174 hatt ından 
vatandaşların talep, şikâyet, öneri ve bilgi edinme 
başvurularını karşılayacak.
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E-TİCARETTE TV REKLAMLARININ 
ETKİSİ DE ÖLÇÜLEBİLİYOR
Dijital pazarlama optimizasyonu şirketi Metrics34, e-ticaret 
şirketlerinin televizyon reklamlarının getirilerini ölçmelerini 
sağlayan TV-Takibi uygulamasını kullanıma sundu. 
Metrics34’ün Almanya merkezli iş ortağı intelliAd tarafından 
geliştiri len ve Türkiye’de i lk kez sunulan uygulama 
sayesinde, e-ticaret siteleri TV’de yayınlanan reklamlarının 
verimliliği ölçülebiliyor. Konu ile ilgili bilgi veren Metrics34 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karaçam, son dönemde 
e-ticaret sitelerinin reklam mecrası olarak televizyondan 
yoğun biçimde yararlandıklarına dikkat çekti. 
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ŞAŞIRTAN LEZZET DOSTLUKLARI
Yemeksepeti, meşhur yemekleriyle gönüllere taht kurmuş 
kentlerde en çok ne sipariş edildiğini araştırdı. Araştırma 
gösteriyor ki, Anadolu’nun birbirinden eşsiz lezzetleri, 
doğdukları coğrafyalardan çok uzakta da büyük ilgi 
görüyor. Karadeniz sofraları Güneydoğu lezzetlerine de 
kucak açıyor; Tokat’ta bez sucuğa çiğköfte eşlik ediyor; 
Mersinliler Maraş’ın dondurması ile masum kaçamaklar 
yapıyor; Balıkesir, ‘tatlı dediğin peynirli olur’ diyerek 
Mersin’e künefe ile arka çıkıyor. Lezzetin kitabını yazmış 
Adana, Tekirdağ ve Antep gibi iller de, küresel lezzetleri 
evlerine misafir ediyor.

/HABER TURU

2014, TÜRKTRAKTÖR’ÜN REKOR YILI OLDU
Türkiye tarım sektörünün lider ismi TürkTraktör, 2014 yılı finansal 
sonuçlarını açıkladı. Kesintisiz 8 yıldır sürdürdüğü sektör liderliğini 
koruyan traktör devi, yakaladığı satış başarısıyla rekor üstüne 
rekor kırdı. Yurtdışı pazarda 15.866, yurtiçinde ise 30.027 adet 
traktör satışı gerçekleştiren TürkTraktör, toplam 45.893 adetle 
çarpıcı bir başarıya imza attı. Yeni açtığı Erenler Fabrikası ve 
Ankara Fabrikası ile yıllık 50 bin adetlik traktör üretim kapasitesine 
ulaşan ve bugüne kadar 700.000’den fazla traktör üreten 
TürkTraktör, 2014 yıl ı  içerisinde ise 45.823 adetlik üretim 
gerçekleştirdi. 

HUAWEİ’DEN TÜRK TARIMINA 
BİLİŞİM DESTEĞİ
Türkiye’nin en önemli bilişim odaklı tarım projesi TARSEY 
(Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi); Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı’nın liderliğinde, 
hayata geçti. Huawei’nin teknolojik altyapısını üstlendiği 
proje Türk tarımının geleceği açısından büyük önem taşıyor. 
Projenin önemli amaçlarından biri tarım istatistikleri 
konusuna kalıcı bir çözüm getirebilmek için, dönemsel 
tahmin çalışmalarını bir yana bırakıp sürekli ve gerçek 
zamanlı verilerle bir bilgi sistemi kurulması olarak açıklandı.

RUSYA’DA GOOGLE - YANDEX SAVAŞI
Rusya’nın en büyük arama motoru Yandex, Google 
hakkında “haksız avantaj sağlayarak rekabet kurallarını ihlal 
ettiği” iddiasıyla Rusya Rebaket Kurumu’na başvurdu. 
İddiaya göre Google, bilgisayar üreticileri Android 
yazılımlarda “Google Play” uygulamasını önceden kurmak 
istediklerinde “Google’ı önceden saptanmış arama motoru 
olarak ayarlamalarında ısrar ediyor.” Yandex, bu durumun 
rakibine haksız avantaj sağladığını öne sürüyor. İddialarla 
ilgili Google’dan henüz bir açıklama gelmese de, şirketin 
üreticilerin önceden yazılımını kurmadıkları takdirde, rakip 
şirketlerin hizmetlerini kurabileceğini söyleyerek kendisini 
savunması bekleniyor. Şikâyete konu olan Google Play, 
Android işletim sistemi için en güvenli ve en fazla ürüne 
erişimi sağlayan uygulama olarak öne çıkarılıyor.

İNTERNETE HTTP/2 DOPİNGİ GELİYOR
İnternet taramalarını hızlandırması beklenen yeni bir protokol 
onaylandı. Her internet adresinin başına gelen HTTP’nin 2’nci 
sürümüne geçiş gerçekleştiğinde internette sörf daha hızlı hale 
gelecek.  HTTP/2’ye geçiş gerçekleşt iğinde son 15 y ı ldır 
gerçekleşen ilk büyük güncelleme de hayata geçmiş olacak. IESG 
kısa adlı İnternet Mühendisliği Yönetim Grubu’nun üst düzey 
üyelerinden biri olan Mark Nottingham Çarşamba günü yazdığı 
blogda protokolün kabul edildiğini bildirdi. Nottingham yeni 
standardın uygulanmadan önce edit  edi leceğini ekledi. 
Geliştiricileri, sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlayacak ve 
şifrelemeyi artıracak olan yeni standardın ileriye doğru büyük bir 
adım olacağına inanıyor.

KAR ETKİLİ OLDU, 3 AYDA 22 BİN 
LASTİK SATILDI
Karlı geçen kış döneminin ardından hayati önem taşıyan ve riskleri 
azaltan kış lastiği satışlarını açıklayan açık pazar online alışveriş 
sitesi n11.com’da, 3 ayda 22 bin adet lastik satıldı. Sadece Aralık 
ayında 11 bin adet lastik adedine ulaşılırken kış lastiği satışları, en 
fazla İstanbul ve Ankara’da yoğunlaştı. Bursa 3. sırada yer aldı. 
Kocaeli, Konya, Kayseri ve İzmir ise satışların yoğunlaştığı diğer 
iller olarak öne çıktı. Kar yağışının etkili olduğu günlerde lastik 
satışları da artış gösterdi. 

E-GAMESHOW OYUN YAZILIM 
VE DONANIMLARI FUARI GELİYOR
“Yaşamın sırr ı  oyunda gizl i”  düsturuyla yola çıkan 
E-Gameshow, dijital oyun konusunda yaratıcı bir fikri ya da 
projesi olan ve bunun için desteğe ihtiyacı olan amatör ya 
da profesyonel kişi, kurum ya da kuruluşlar ile bu alana 
yatırım yapmayı düşünen girişimcileri bir araya getirmeyi 
hedefliyor. E-Game Show, bu sene 20-24 Mayıs 2015 
tarihleri arasında Ankara Congresium ATO Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Katılımcılar 
E-Game Show 2015 Oyun Yazı l ım ve Donanımlar ı 
Fuarı’nda, yeni teknolojiler, mobil ve sosyal bilgisayarlar, 
video oyun konsollarının yanı sıra taşınabilir tüm sistemleri 
de görüp inceleyebilecekler.

RADYO DİNLEME ORANI EN ÇOK 
AB SEGMENTİNDE ARTIYOR
URYAD A.Ş ve Nielsen tarafından her ay yapılan Radyo Dinleyici 
Ölçümü Araştırması’nın Ocak 2015 sonuçları açıklandı. Araştırma 
sonuçlarına göre Ocak ayında Türkiye’deki hanelerde radyo 
dinlenme oranı yüzde 4,50 arttı. Tüm segmentlerde en çok 
dinlenen radyolarda Kral FM, TRT FM ve Radyo Seymen ilk üç 
sırada yer alıyor. Araştırmanın Ocak 2015 verilerine göre AB 
segmentinin radyo dinleme oranındaki artış dikkat çekiyor. Kasım 
2014 verileriyle karşılaştırıldığında radyo dinleme oranları yüzde 
5,5 ile en çok AB grubu içinde artış gösterdi. Aynı dönem içinde 
radyo dinleme oranları C1 grubu içinde yüzde 3,6, C2 grubu içinde 
yüzde 5,1, DE grubu içinde yüzde 4,1 artış gösterdi. 
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yüzeyine yapılmıştı. Yapımı tamamlanmakta olan ordu-
Giresun Havalimanı, dünyanın 3. Avrupa’nınsa tek deniz üstü 
limanı unvanını kazanmak üzere.

AÇILIŞ İÇİN HAZIRLIKLAR TAM
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Alt Yapılar 
Genel Müdürlü tarafından ihalesi yürütülen ve tamamı deniz 
üzerine inşa edilen Ordu-Giresun havalimanı gün sayıyor. 
Mart ayından itibaren deneme uçuşlarının başlanacağı 
havaalanının mayıs ayından itibaren tarifeli uçuşlara açılması 
bekleniyor. Cengiz İnşaat ve İÇTAŞ ortaklığıyla yapılan 
havalimanının proje yetkilileri, projenin Türkiye’deki inşaat 
sektörünün geldiği seviyeyi göstermesi acısından en iyi 
örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, bu kadar prestijli 

11.5 METRE DALGAYA DAYANIYOR
Güvenliği en üst düzeyde tutan Alt Yapı Yatırımlar Genel 
Müdürlüğü ve Cengiz ve İçtaş Ortaklığı teknik kadroları 
minyatür havalimanını, Karadeniz’de 100 yılda bir olabilecek 
ve boyu 11.5 metreye ulaşabilecek dalgalara karşı teste 
tabi tuttu. Tüm güvenlik testleri başarılı  olduktan sonra da 
havalimanının inşaatı başladı. İnşaat aşamasında ortalama 
650 kişinin istihdam edildiği Ordu Giresun Uluslararası 
Havalimanı’nın terminal binaları ise başka bir firma tarafından 
yapılıyor. Terminal binalarının da tamamlanmasıyla 
birlikte Ordu Giresun Havalimanı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından hizmete açılacak.

Denizin üzerine havaalanı inşa etmek günümüzün 
en zorlu mühendislik projelerinin başında geliyor. 
Arazi yapısının dağlık veya çok yetersiz olduğu özel 
coğrafyalarda kullanılan bu sistem, ağırlığı binlerce 

tonu bulabilen uçakları taşımayı başarması gerektiğinden 
doğaya tam bir meydan okuma olarak görülüyor. Dünyada 
okyanustaki küçük adalar veya bazı deniz aşırı tatil 
beldelerinde denize inşa edilen alanlar bulunuyor. Ancak 
bunlar küçük uçakların inmesine uygun ve hava şartları 
bozulunca çoğunlukla devre dışı kalıyor. Tarifeli büyük yolcu 
uçaklarının dört mevsim boyunca sürekli iniş yapabileceği, 
terminalleri ve bağlantı yolları bulunan deniz üstündeki 
havaalanı projeleri dünyada ilkleri temsil ediyor. Daha 
önce Japonya’da Kansai ve Hong Kong havalimanları deniz 

bir projeyi zamanından önce tamamladıkları için mutlu 
olduklarını açıklaması yaptı.

İKİ ŞEHRİ BİRLEŞTİRECEK
Samsun Havalimanı’nın Ordu’ya, Trabzon Havalimanı’nın ise 
Giresun’a uzak olması nedeniyle iki kent halkının yaşadığı 
sıkıntı, yeni havalimanı ile ortadan kalkacak. Toplam 173 
milyon lira harcamayla yapılan havalimanın 3 kilometre 
uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde pisti bulunuyor.

1 MİLYON KAMYON TAŞ TAŞINDI
Havalimanının 7 bin 235 metre uzunluğundaki koruyucu 
mendireği, 100 yıllık dalga yükseklikleri dikkate alınarak 
denizden 7.50 metre yükseklikte inşa edilirken, pist ve diğer 
dolguların tamamı projeye uygun taş ocaklarından getirildi. 
Çalışma boyunca 1 milyon kamyona sığabilen 40 milyon ton 
ocak taşı kullanıldı. Tamamı deniz üzerine yapılan ve 2 milyon 
250 bin metrekare deniz alanını kaplayan havalimanının 
olumsuz koşullardan etkilenmemesi için projenin imzalandığı 
tarihten itibaren 8 aylık süreçte teknik detaylar araştırıldı. 
Öncelikle denizin zemini için 50 adet sondaj çalışması 
yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda deniz dibi yüzeyinin üç 
boyutlu topografik haritası çıkarıldı. Daha sonra ise dolgu 
yapılacak alana uygun taş ocakları tespit edildi. Tüm bu 
çalışmaların ardından yarım futbol sahası büyüklüğündeki 
laboratuvarlarda havalimanının minyatürü inşa edildi.

Dünyada tamamı deniz üzerinde yapılan üçüncü havalimanı olan Ordu-Giresun 
Havalimanı’nın açılması için geri sayım başladı. Bu ay başlayacak deneme 

uçuşlarından sonra mayıs ayında tarifeli uçuşlara açılacak.

DENİZ ÜZERİNDEKİ PİST BİTTİ 
İLK UÇAK İNİYOR

MÜHENDİSLİKTE BİR DEVRİM
Deniz üstüne inşa edilen 
havalimanları konusunda ilk örnek 
Japonya Kansai Uluslararası 
Havaalanı oldu. Mühendislikte bir 
devrim olarak gösterilen çalışma 
çok sayıda da ödül aldı.
Japonya Kansai Uluslararası 
Havaalanı, Osaka Körfezi’ndeki 
yapay dolgu bir ada üzerinde 
yapılan inşaatı ile dillere destan bir 
havaalanı. 1100 hektar üzerine 
kurulu Kansai Havaalanı başlarda 
tartışma oluştursa da, Kobe depre-
minden neredeyse hasarsız çıkması 
sonucu insanların güvenini kazandı. 
Hava trafiğinin yoğun olmasından 
dolayı Japonya’da benzeri 
havaalanlarının ve yapay adaların 
sayısının artması bekleniyor. Kan-
sai Havaalanı inşaatına mühendislik 
alanında bir devrim gözüyle 
bakılıyor. Öyle ki, American Society 
of Civil Engineers (Amerikan İnşaat 
Mühendisleri Topluluğu- ASCE) 
2001 yılında verdiği ödüllerde, 
inşaat mühendisliğinde 20. yüzyıla 
damgasını vuran 10 milenyum yapı 
arasında, 2. sıraya Kansai 
Havaalanı’nı koydu.
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ULAŞTIRMA BAKANI 
LÜTFİ ELVAN, ‘AKILLI 
KENTT’ PROJESİNİ 
KARAMAN’DAN 

BAŞLATTI

ŞEHİRLERİMİZ 
AKILLANIYOR

“AKILLI BİR 
KENT KURUYORUZ. 

AKILLI KENT TASARRUF 
SAĞLAYACAKTIR, 

BELEDİYENİN, VALİLİĞİN, 
TÜM KAMU KURUM VE 

KURULUŞLARIN DAHA ETKİN 
VE VERİMLİ ÇALIŞMASINI 

SAĞLAYACAKTIR.”
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Türkiye’nin ilk entegre akıllı şehir projesini Karaman’da 
başlattı. Türk Telekom Grubu’nun ortaklığı ile 
gerçekleştirilen projenin tanıtımı Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımı ile, Türk 
Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, Grup Bireysel İş Birimi 
CEO’su Erkan Akdemir ve Grup Kurumsal İş Birimi CEO’su 
Mehmet Ali Akarca’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında Türk Telekom Grubu ve iş ortakları 
tarafından geliştirilen uygulamalarla, Karaman’da 
trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji 
tasarrufuna kadar şehrin tüm ihtiyaçları 
Akıllı KenTT Operasyon Merkezi’nden 
yönetilecek. Şehir, vatandaşlar 
için daha yaşanabilir hale gelirken, 
ekonomik ve çevresel olarak da 
büyük kazançlar sağlanacak. Akıllı 
KenTT projesi Türkiye çapında 
gelişmekte olan belediyelerin hayatını 
kolaylaştıracak.

BAKAN ELVAN: AKILLI BİR KENT 
KURUYORUZ
Türk Telekom’un Karaman’da gerçekleştirdiği 
basın toplantısında konuşan Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan şunları söyledi: “Türkiye’de 
ilk kez entegre bir akıllı kent uygulamasını Karaman’da 
başlatıyoruz. Akıllı bir kent kuruyoruz. Bu akıllı kent tasarruf 
sağlayacaktır, belediyenin, valiliğin, tüm kamu kurum ve 
kuruluşların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacaktır. 
Daha az para harcayarak daha çok iş yapma imkânını ortaya 
koyacaktır. Bir akıllı kentten sadece belediyelerimiz, kamu 
kurum ve kuruluşları istifade etmeyecek, vatandaşlarımız 
istifade edecek. Örneğin herhangi bir sağlık problemi 
yaşandığında, ambulansın sistemine trafiğin sistemini 
uyarlayan bir sistem geliştirildi. Trafikle ilgili geliştirilen 

uygulamayla, dünyadaki uygulamalar dikkate alındığında 
özellikle akıllı kavşaklarda kaza oranlarının yüzde 65 azaldığı 
söyleniyor. Şimdi Karaman’da akıllı kavşak uygulamasını 
başlattık. Trafiğin akışına göre sistem kendini entegre edip, 
ne zaman yanacağının kararını kendisi veriyor.”

ŞEHİRLER TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİSİYLE 
AKILLANIYOR
Dijitalleşme adımlarını, kamu hizmetlerine ve şehir hayatına 

taşıyarak, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini 
belirten Türk Telekom Grubu CEO’su Rami 

Aslan da şunları söyledi: “Bugün Türk 
Telekom Grubu olarak, dijitalleşme 

adımlarını, kamu hizmetlerine ve şehir 
hayatına taşıyarak, Türkiye’de bir 
ilki daha gerçekleştiriyor ve Sayın 
Bakanımızın desteğiyle Türkiye’nin 
ilk entegre akıllı şehir projesini hayata 
geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 

Karaman, artık sadece tarihi ve 
kültürel önemiyle değil şehircilik ve 

teknoloji altyapısıyla da Türkiye’nin en 
ileri şehirlerinden biri olarak gündeme 

gelecek.  Uygulamalarımız Karamanlıların 
hayatını daha verimli ve daha kolay sürdürme 

imkânı sağlıyor, onlara akıllı bir yaşamın anahtarını sunuyor. 
Karaman’dan sonra tüm illerin uygulamak isteyeceği Akıllı 
KenTT Projesi, teknoloji ve dinamizmin iş birliği ile ülke 
ekonomisi için itici güç olacak.”

SOKAK AYDINLATMALARINDA YÜZDE 30 ORANINDA 
TASARRUF 
Türk Telekom Grubu’nun geliştirdiği akıllı uygulamalarla, 
Karaman’da trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden 
enerji tasarrufuna kadar büyük faydalar sağlanacağının 
altını çizen Aslan, “Türkiye, Sayın Bakanımızın vizyonu 

ŞEHİR, 
VATANDAŞLAR 

İÇİN DAHA 
YAŞANABİLİR HALE 

GELİRKEN, EKONOMİK VE 
ÇEVRESEL OLARAK DA 
BÜYÜK KAZANÇLAR 

SAĞLANACAK.

doğrultusunda, teknolojiyle kalkınma yolunda önemli 
adımlar atıyor. Türk Telekom Grubu olarak, Türkiye’nin ilk 
akıllı şehri Karaman’da, sadece sokak aydınlatmalarında 
elektrik kaybını önleyerek hem doğaya karşı 
sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, hem de her yıl yüzde 
30’a yakın tasarruf imkânı sağlayacağız.” dedi.

KARAMAN BİR İNOVASYON MERKEZİ HALİNE GELECEK
Türk Telekom Grubu’nun başlattığı entegre akıllı şehirlerle 
dijital dönüşüm hareketi çerçevesinde, güvenlik, verimlilik, 
ekonomi, çevresel duyarlılık ve yaşam kalitesi gibi hedefler 
belirlendi. Bu hedeflere göre, güvenlik kapsamında, acil 

durumlarda daha hızlı reaksiyon verme, suç oranını azaltma, 
trafik kaza sayılarını azaltmak hedefleniyor. Verimlilik başlığı 
altındaki hedefler, su, enerji ve iş gücü gibi kaynakların etkin 
ve verimli kullanılmasını sağlayarak maliyetleri düşürmek, 
bulut üzerinden hizmetler sunarak yatırım maliyetlerini 
azaltmak, tekrarlı işleri engellemek için birimler arası 
koordinasyonu tek merkezden sağlamayı içeriyor. Ekonomik 
hedefler arasında, akıllı şehir uygulamasıyla yeni gelir alanları 
oluşturmak ve istihdamı artırmak, şehri cazibe merkezi 
haline getirerek, yatırımcıları, uygulama geliştiricileri şehre 
çekmek, vatandaş, kamu kurumları, üniversiteler, firmalar 
ve STK’larla birlikte inovasyon merkezi oluşturmak ve yerel 
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çözümleri yeni pazarlara sunarak yeni gelir elde etmek yer 
alıyor. Yaşam kalitesi başlığında ise, şehrin sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve CO2 emisyonunu azaltmak, vatandaşa yeni 
ve inovatif hizmetler sunmak, mevcut hizmetlerin kalitesini 
artırmak, şehir yönetimine vatandaşın katılımını sağlama 
hedefleri bulunuyor. 
Türk Telekom Grubu’nun büyük oranda yerli teknoloji ile 
geliştirdiği uygulamalar birbiriyle entegre çalışarak, çok 
kapsamlı bir şehir yönetim mekanizması sunuyor. Örneğin 
bir yangın alarmı harekete geçtiğinde lokasyonu anında 
belirleniyor, itfaiye araçları doğru adrese yönlendiriliyor, 
yolda trafik ışıkları itfaiye araçlarına otomatik olarak yeşil 
yakıyor. 

AKILLI KENTT NEDİR?
Akıllı KenTT, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak kent 
sakinlerinin hayatlarını kalıcı şekilde kolaylaştırmak için 
hayata geçirilmiştir. Bunun için farklı kanallardan (altyapı, 
taşıtlar ve vatandaşlar üzerinden) toplanan verileri işleyip 
anlamlandırarak ileriye dönük yeni öngörüler oluşturur. 
Akıllı KenTT vatandaşların; 
 Şehir hakkındaki bilgilere kolayca ulaşmalarını,
 Kentte kolayca dolaşmalarını, 
 Şehir operasyonlarının daha verimli yapılmasını, 
 Güvenliklerini artırmayı, 
 Yakıt ve enerji tasarrufu yapılmasını, 
 Doğal afetlerden daha az etkilenmesini hedefler.
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Türk Telekom tarafından geliştirilen akıllı uygulamalarla, 
trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden enerji tasarrufuna 
kadar Akıllı KenTT’lerin tamamı, Akıllı Şehir Operasyon 
Merkezi’nden yönetiliyor. Şehirler vatandaşlar için daha 
yaşanabilir hale geliyor. Akıllı KenTT’ler ekonomik ve 
çevresel olarak da büyük kazançlar sağlıyor.
Türk Telekom’un Akıllı KenTT konsepti kapsamında 
vatandaşlara ve şehre sunduğu hizmetler şu şekilde:
Akıllı Durak: Vatandaşlar otobüsün ne zaman durağa 
geleceğine telefonlarından veya Akıllı Duraklardaki 
ekranlardan rahatça ulaşabiliyor. Duraklarda uzun süre 
bekleme dönemi sona eriyor. 
Akıllı Otopark: Hangi otoparkın boş olduğuna cep 
telefonundan ulaşılıp boş otoparka gidilebiliyor. 
Böylece otopark arama süreleri azaltılarak 
şehir trafiği rahatlıyor.
Akıllı Kavşak: Kavşaklarda kırmızı 
ışıkta beklemeyi en aza indiren 
sistem, en yoğun caddelere öncelik 
vererek trafik yoğunluğunu en aza 
indiriyor. 
Öncelikli Geçiş: Trafikte geçiş 
önceliği olan araçlara sistem 
otomatik olarak yeşil ışık yakıyor.
Tedes: Tedes ile trafik kurallarına 
aykırı araç kullanımları tespit 
edilerek trafiğin daha güvenli akması 
sağlanıyor.
Akıllı Aydınlatma: Aydınlatma lambaları 
çevre aydınlık seviyesine göre otomatik 
olarak ayarlanıyor. Böylece önemli bir enerji 
tasarrufu sağlanıyor. 
Akıllı Sulama: Şehirdeki park ve bahçelerdeki sulama 
merkezi olarak kontrol edilerek su ve gübre tasarrufu 
sağlanıyor.
Uzaktan Sayaç Okuma: Elektrik ve su sayaçları merkezi 
olarak okunarak kayıp kaçak miktarları takip edilebilir hale 
getirilmesive azaltılması.
Akıllı Atık Toplama: Çöp konteynerlerinin doluluk oranlarının 
uzaktan izlenerek atık toplama operasyonunun optimize 
edilmesi.
Geri Dönüşüm Otomatı: Geri dönüştürülebilir atıklar, atılma 
anında otomatik olarak ayrıştırılıyor ve atık haznesinin 
doluluk oranı merkezden izlenebiliyor. Daha az sefer 
yapılarak kutuların boşaltılması sağlanıyor.
Görme Engelli Navigasyonu:  Görme engelli vatandaşlara 
kamusal alanlarda yol tarifi görme engelli navigasyonu ile 
yapılıyor. Görme engelli vatandaşlar belediye binası içinde 
istedikleri yere cep telefonları üzerinden sesli navigasyon 
ile gidebiliyor.
Akıllı Ölçüm: Sıcaklık ve neme duyarlı alanlarda  (ecza 
deposu, soğuk hava depoları vb)  sıcaklık ve nem 
değerlerinde yaşanacak değişimler erkenden fark edilerek 
önlem alınıyor. Belediye, şehir içerisindeki gürültü seviyesini 

AKILLI KENTT İLE NELER SUNULUYOR?

takip edebiliyor ve müdahale etmesi gereken durumların 
farkına varabiliyor.
Kronik Hasta Takip: Kronik hastalığı olan hastaların 
tansiyon, nabız, şeker gibi hayati değerleri merkezden anlık 
olarak takip edilebiliyor. Vatandaşların sağlık durumlarında 
yaşanacak problemler erkenden tespit edilebiliyor
Panik Buton: Acil durumlarda tek düğmeye basılarak 
ambulans anında çağrılabiliyor.
Akıllı Güvenlik: Şehrin merkezi yerlerine kameralar 
yerleştirilerek görüntüler vatandaşlar ile paylaşılabiliyor. 
Görüntüler anlık olarak analiz edilerek şüpheli kişilerin 
otomatik olarak tespit edilmesi Akıllı Güvenlik ile sağlanıyor.
Sevgi Zinciri: Kayıp kişilerin ve kayıp hayvanların geçtikleri 
lokasyonlardaki izleri merkezden takip edilerek bulunmaları 

kolaylaşıyor.
Kablosuz Internet: Şehir merkezinde ücretsiz 

WiFi hizmeti sağlanıyor.
Akıllı Bina: Ofis ve ev çözümleri akıllı 

sistemlerle uzaktan yönetilebilir hale 
geliyor. 
İnteraktif Kiosklar: Şehrin farklı 
yerlerine şehir ile ilgili bilgi veren 
ekranlar yerleştirilerek belediyenin 
faaliyetleri vatandaşa doğrudan 

aktarılıyor.
Akıllı KenTT Yönetim Platformu: Tüm 

sistemlerin orkestra şefi konumundaki 
Akıllı KenTT Yönetim Platformu ile Akıllı 

kent bileşenleri merkezi olarak denetleniyor 
ve şehrin genel koordinasyonu sağlanıyor. 

Bu sayede vatandaş memnuniyetinin artması 
hedefleniyor.
 

ENTEGRE 
AKILLI ŞEHİRLERDE, 

GÜVENLİK KAPSAMINDA, 
ACİL DURUMLARDA 

DAHA HIZLI REAKSİYON 
VERME, SUÇ ORANINI 

AZALTMA, TRAFİK KAZA 
SAYILARINI AZALTMAK 

HEDEFLENİYOR.
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RAHAT KIYAFETLER SEÇİN:
Seyahatinizin uzunluğuna göre rahat kıyafetler 
seçerek daha huzurlu ve keyifli seyahat edebil-
irsiniz. Uzun yolculuklar sırasında üzerinize 
fazla yapışan, sert ve naylon kumaştan 
kıyafetler yerine daha bol ve pamuklu 
kıyafetleri tercih edin. 
Dar ve sert kumaşlı pantolonlar yer-
ine daha bol ve esnek eşofmanlar ya 
da pamuklu kumaştan pantolonları 
tercih ederek rahat bir yolculuk 
geçirebilirsiniz.

RAHAT AYAKKABILAR GİYİN:
Yolculuklarda insanların huzurunu 
kaçıran bir diğer neden de ayakların 
şişmesi ve ayakkabıların içine sığmamaya 
başlaması oluyor. Bu gerçekten yola çıkarak 
yolculuklarda spor ayakkabılar tercih ederek 
ayaklarınızın rahat etmesini sağlayabilirsiniz. Kadın 
yolcuların da yolculuk esnasında topuklu ayakkabılar yerine 
düz ayakkabılar giymeleri öneriliyor.

KEYİF ÇANTASI HAZIRLAYIN:
Yolculuğa çıkmadan önce kendinize keyifli vakit geçir-

menize destek olacak; boyun tutulmasını 
önlemek için seyahat yastığı, kulaklıkla 

müzik dinleyebileceğiniz müzik 
çalar, aklınıza gelecek değişik 

fikirleri not edebileceğiniz bir 
not defteri, kalem ile beyin 

jimnastiği yapabileceğiniz 
bulmaca ve keyifle 

okuyacağınız dergi ve kita-
plar koyabilirsiniz.

HAYAL KURUN:
Yolculukların en keyifli taraflarından biri seyahat halindeki 
taşıtın camından dışarı bakarak hayal kurmaktır. Çünkü 
özellikle uzun süren yolculuklarda çeşitli ilçelerden ve kimi 
zaman köylerden geçen aracın camından farklı yerleşim 
yerlerini izleyip, farklı insanları gözlemleyip hayal kura-
rak vakit geçirebilirsiniz. Bu durum özellikle planladığınız 
işlere yoğunlaşıp, çözemediğiniz problemlerinizi çöz-
meniz bakımından zihninizin esnek ve hızlı çalışmasını 
sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar insanların büyük bir 
kısmının sorunlarını seyahatler esnasında boş kaldıkları 
zamanlarda çözdüklerini ortaya koyuyor.

VAKİT AYIRAMADIĞINIZ İŞLERİ DÜŞÜNÜN:
Kimi zaman vakit bulamadığınız işlerinizi düşünmek için 
yolculuklar en iyi fırsatlar oluyor. Yolculuk esnasında zaman 
ayıramadığınız işlerinizi de halledebilir bilgisayarınızdan 
sevdiklerinize mailler atabilirsiniz. Yolculuk esnasında 
kısa hikâye denemeleri yaparak kendinizi, ruhunuzu 
geliştirebilirsiniz.

ÇOK ABUR CUBUR YEMEYİN:
Yolculuk esnasında yapılan en büyük 

yanlışlardan biri fazla abur cubur yemek. 
Bu durumun önüne geçmek için ken-

dinize beyaz leblebi, badem gibi 
zararsız atıştırmalıklar alabilirsiniz. 
Ayrıca elma gibi meyveler yiyer-
ek de atıştırma isteğinizin önüne 
geçip midenizin de yorulmasını 
önleyebilirsiniz.

YÜRÜYÜŞ YAPIN:
Özellikle uzun yolculuklar 

esnasında insanların en büyük 
şikâyetleri olan bel, bacak, boyun 

tutulmasının önüne geçmek için zaman 
zaman ayağa kalkarak kısa yürüyüşler 

yapabilirsiniz. Böylece can sıkıntınızı gidermenin 
yanı sıra kan dolaşımınızı hızlandırarak yolculuğunuzun 
daha konforlu geçmesini sağlayabilirsiniz. Yapılan 
yürüyüş ayaklarınızın şişmesinin de önüne geçecektir. 
Zaman zaman gevşeme hareketleri de yaparak gerilen 
kaslarınızın gevşemesini sağlamalısınız.
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Uzun yolculuklar kimileri için zulüm kimileri için keyif olabiliyor. Yolculuklarda sırt, 
bel, boyun ağrıları ile birlikte yolculuğu zehir edebilecek bir takım sıkıntılarla 
karşılaşabiliyoruz. Uzun yolculukları keyfe dönüştürmek aslında çok kolay...

UZUN YOLCULUKLARI 
KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN

[ NİL DEMİRCİLER ]

Dünyada ve Türkiye’de her yıl milyonlarca insan bir 
yerden bir yere gitmek için uzun ya da kısa seyahatler 
yapıyorlar. Kimileri için bu yolculuklar keyif olurken 
kimileri için de zulüm olabiliyor. Birçoğumuz da 

büyükşehirlerde her gün işine gitmek için trafik nedeniyle 
uzun seyahatler yapmak zorunda kalıyoruz. Bu seyahatler 
esnasında sırt, bel ve boyun ağrıları yaşamanın yanı sıra 
uzun süre oturmanın getirdiği bir takım sıkıntılara bir de can 
sıkıntısı eklenince yolculuk kâbusa dönüşebiliyor. 
Yolculuklarınızın rahat ve keyifli geçmesi için küçük öneriler 
hazırladık:

YOLCULUKTA BUNLARI ASLA YAPMAYIN:
 Uzun süre aynı yerde oturup kalmayın.
 Çok şekerli ya da acılı gıdalar tüketmeyin.
 Kalın giysiler giymeyin. Kat kat giyinin ve sıcak oldukça 

üzerinizdekilerden çıkarın.
 Sıvı tüketimini abartmayın.
 Fazla dik koltuklarda uyumayın.
 Sentetik giysiler giymeyin.
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Uçak bileti, otel ve araba kiralama fiyatlarını aynı 
platformda karşılaştıran uluslararası seyahat arama 
motoru Skyscanner, en ucuz uçak bileti için en doğru 
rezervasyon zamanlarını ortaya koymak üzere, son üç 

yılda gerçekleşen 250 milyonun üzerindeki seyahat verisini 
inceleyerek ‘Rezervasyon İçin En Uygun Zaman’ raporunu 
hazırladı. Bilet fiyatlarının yıl içinde gösterdiği değişiklikler 
baz alınarak hazırlanan rapora göre, tüm destinasyonlar göz 
önünde alındığında ortalama 20 hafta öncesinden 
rezervasyon yapılması gerekiyor ancak 
Türkler sadece 39 gün öncesinden 
rezervasyon yaparak uygun biletleri 
kaçırıyor. Rapor, Türkiye’de 
en uygun fiyatlı bilet için 
rezervasyonun, uzun mesafede 
yüzde 59; kısa mesafede ise 
yüzde 35 tasarruf sunan kasım 
ayında yapılabileceğini ortaya 
koyuyor.

FIRSATLARI YAKALAMAK 
MÜMKÜN
Skyscanner’ın yayınladığı 
‘Rezervasyon İçin En Uygun Zaman’ 
raporuna göre, en uygun uçak biletlerini 
yakalamak için 20 hafta öncesinden aramalara 
başlanması gerekiyor. Ancak Türkler sadece 39 gün 
öncesinden rezervasyon yaparak uygun biletleri kaçırıyor. 
Seyahat planlamasında ‘son dakikacı’ olmak yerine fırsatları 
yakalamak ise mümkün. Rapora göre bütün destinasyonlar 
göz önünde bulundurulduğunda en uygun ay şubat. Ancak 
gidilen mesafe ya da destinasyona göre rezervasyon yapmak 
için uygun zamanlar da değişebiliyor.  Kısa ve uzun mesafe 
yolculuklarda rezervasyon için en uygun ay kasım olurken, bu 
ayda rezervasyon yapılarak uzun mesafeli uçuşlarda yüzde 
59 ve kısa mesafe uçuşlarda ise yüzde 35’e kadar tasarruf 
edilebiliyor. Rapora göre uçak biletleri için en pahalı ay ise 
ağustos. Bu ayda Türkiye’de uçak bileti fiyatları kısa mesafeli 
uçuşlarda yüzde 44 oranında ve uzun mesafeli uçuşlarda ise 
yüzde 116 oranında normal fiyatlara göre artış gösterebiliyor. 

ÜLKELERE GÖRE EN UYGUN ZAMANLAR
Skyscanner’ın ‘Rezervasyon İçin En Uygun Zaman’ 
raporunda, ülkelere göre en uygun rezervasyon 
zamanlamaları ve bu zamanlamalara göre ne kadar tasarruf 
edileceği de belirtiliyor. Rapora göre, Birleşik Krallık ve 
Rusya’ya 20 hafta önceden seyahat planlaması yapıldığında 
ülkelere göre sırasıyla yaklaşık 175 TL ve 105 TL’lik tasarruf 
edilebiliyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’ya, 19 
hafta öncesinden seyahat aramaları yapıldığında yaklaşık 
120 TL’lik tasarruf sağlanabiliyor. Egzotik kültürüyle dikkat 
çeken ve son zamanlarda Türk seyahatseverlerin gözdesi 
haline gelen Tayland’a uçak biletlerinin 18 hafta önce 
bilet alınması durumunda ortalama 160 TL daha az ücret 

ödeniyor. Amerika seyahatlerinde ise 30 hafta önceden 
bilet aramalarına başlamak gerekiyor. 30 hafta öncesinden 
aranmaya başlayan biletlerde ortalama 345 TL’ye kadar 
tasarruf edebiliyor. 

EN UYGUN FİYATLARI TAKİP EDİN  
Skyscanner’ın son raporu seyahatseverleri uygun bilet 
fiyatları konusunda bilgilendirmekle kalmıyor, aynı zamanda 

çeşitli önerilerle de seyahatseverlerin hayatını 
kolaylaştırıyor. Rapora göre, bilet almadan birkaç 

ay önce araştırmaya başlamak ve değişen 
uçak bileti fiyatlarından haberdar 

olmak büyük önem taşıyor. Seyahat 
arama platformları aracılığıyla 

seyahatseverler hiçbir hizmet 
bedeli ödemeden milyonlarca uçak 
bileti fiyatını karşılaştırıp en uygun 
olana anında ulaşabiliyor. Ayrıca 
yoğun sezonlardan kaçınarak ve 
gün içerisinde çok geç veya çok 

erken saatlerde seyahat ederek de 
bilet fiyatlarında tasarruf edilebiliyor. 

TÜRKLER ‘SON DAKİKA’CI
Seyahat severlere önerilerde bulunan 

Skyscanner Türkiye Pazarlama Müdürü Murat 
Özkök şunları söylüyor: “Rezervasyon İçin En Uygun 

Zaman raporumuzla seyahatseverlere çeşitli önerilerde 
bulunarak onların daha uygun şekilde seyahat etmelerini 
sağlamaya çalışıyoruz. Bilindiği gibi, uçak bilet fiyatları artan 
havayolu şirketi sayısı, ekonomik gelişmeler ve kullanıcı 
davranışlarındaki değişiklikler gibi birçok etkene göre 
değişiklik gösterebiliyor. Rapora göre seyahatten ortalama 
20 hafta önce rezervasyon yaparak en uygun bilet fiyatlarına 
ulaşılabiliyor, ancak Türkler ortalama 39 gün önceden 
rezervasyon yaparak bu oranın çok gerisinde kalıyor. Bu da 
Türk seyahatseverlerin son dakikacılık özelliklerini bir kez 
daha ortaya koyuyor.” dedi.

UÇAK BİLETLERİ 
İÇİN EN PAHALI AY 

AĞUSTOS. BU AYDA UÇAK 
BİLETİ FİYATLARI, KISA 

MESAFELİ UÇUŞLARDA YÜZDE 
44, UZUN MESAFELİ 

UÇUŞLARDA İSE YÜZDE 116 
ORANINDA ARTIŞ 
GÖSTEREBİLİYOR.
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Tüm destinasyonlar göz önünde alındığında ortalama 20 hafta öncesinden 
rezervasyon yapılması gerekiyor ancak Türkler sadece 39 gün öncesinden 

rezervasyon yaparak uygun biletleri kaçırıyor.

TÜRKLER UCUZ UÇUŞ 
FIRSATLARINI KAÇIRIYOR!
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Türkiye’deki çağrı merkezi sektörünün yüzde 90’ını 
temsil eden, 44 üyeli Çağrı Merkezleri Derneği’nin 
IMI Conferences işbirliğiyle gerçekleştirdiği, Türkiye 
çağrı merkezi sektörü hakkında yapılmış en güncel 

ve kapsamlı çalışma olan “Türkiye Çağrı Merkezleri Sektör 
Araştırması” sektör büyüklüğü ve gelecek vizyonu hakkında 
en kapsamlı sonuçları ortaya koyuyor. Sektörde faaliyet 
gösteren 212 firma ile yürütülen çalışma, geçtiğimiz senenin 
rakamsal verilerini de detaylı bir şekilde analiz ediyor.
Çağrı Merkezleri Derneği adına açıklama yapan Metin Tarakçı, 
her sene gerçekleştirdikleri araştırma sayesinde 
sektörün derinlemesine analizini yaptıklarını ve 
geleceğine ışık tutacak verileri derlediklerini 
belirtti. Metin Tarakçı araştırmanın sunduğu 
çarpıcı sonuçlar hakkında şunları söyledi: 
“Sektörümüzün hızla büyüyebilmesi, 
doğru yatırım kararlarının verilebilmesi 
ve iş ortaklarımıza doğru mesajların 
iletilebilmesi için mevcut durumun ve 
geleceğe yönelik beklentilerin net bir 
şekilde ortaya koyulabilmesi gerekiyor. 
Yaptığımız bu çalışma gösteriyor ki çağrı 
merkezlerine duyulan ihtiyaç her sene artarak 
devam ediyor. Gelen arama ve yapılan çağrı 
adedindeki artışlar, Türkiye’de çağrı merkezleri satış, 
pazarlama, servis ve müşteri memnuniyeti artırmadaki en 
önemli kanallardan biri haline gelmiştir.”

BİLGİ ALMAK, İŞLEM YAPTIRMAK VE ŞİKÂYET İÇİN 
ARIYORUZ
Araştırmaya katılan çağrı merkezlerinden elde edilen 
verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde vatandaşın 1.289 
milyar çağrısına cevap veren sektör, buna karşın 577 
milyondan fazla çağrı yaptı. Gelen aramaların içeriklerinin 

Çağrı merkezleri, geçtiğimiz sene içerisinde 577 milyon kez vatandaşı aradı. 
1.289 milyar kez de vatandaş tarafından aranarak toplamda yaklaşık 

1,9 milyar kez “ALO” diyerek sektöre hizmet verdi.

de analiz edildiği çalışmaya göre; şirketlerin en çok ürün/
hizmet bilgisi, işlem, teknik destek ve şikâyet amacıyla gelen 
çağrılara cevap verdikleri görülüyor. Öte yandan iç kaynak 
çağrı merkezleri şikâyet yönetimini daha fazla yaparken, dış 
kaynak çağrı merkezleri daha çok tele satış/tele pazarlama 
amacıyla çağrılar yapıyor. 

SATIŞ-PAZARLAMA, BİLGİLENDİRME VE TAHSİLAT İÇİN 
ARANIYORUZ 
Araştırma sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl vatandaş çağrı 

merkezleri tarafından 577 milyon kez arandı. Bu 
aramaların konusu ise daha çok satış-pazarlama, 

bilgilendirme ve tahsilat amaçlı oldu. 

KAMU SEKTÖRÜNDE ÇAĞRI MERKEZİ 
KULLANIMI HIZLA ARTACAK 
Araştırma sonuçlarının kamunun 
çağrı merkezi kullanımı ve potansiyeli 
hakkında da detaylı bilgiler sunuyor. 

Araştırmaya 14 önemli kamu kurumu 
katılırken bunlardan 11 tanesi iç 

bünyesinde çağrı merkezi barındırıyor 
ve geri kalan 3 tanesi de çağrı merkezi 

hizmetini dışarıdan alıyor. Araştırmaya katılan 
kamu kurumlarından elde edilen verilerek göre çağrı 

merkezleri kamu kurumlarında ağırlıklı olarak vatandaş 
hizmetleri, şikâyet yönetimi ve back ofis hizmetleri için 
kullanılıyor. 80 bin olan sektördeki toplam istihdamın en çok 
telekomünikasyon ve finans iş kollarında yapılmakla birlikte 
kamu iş kolundaki istihdam geçtiğimiz yıl yüzde 8,9 oranda 
ciddi bir artış göstermiş ve 7.099 kişiye ulaşmış. Gelecek 
dönemde ise devletin vatandaş odaklı hizmet anlayışının 
e-devlet stratejileriyle birlikte gelişeceği ve çağrı merkezi 
kullanımını önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. 
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ÇAĞRI MERKEZLERİ 
2014’TE 1.9 MİLYAR ADET 

“ALO” DEDİ

VATANDAŞLAR 
EN ÇOK ÜRÜN/
HİZMET BİLGİSİ, 

İŞLEM, TEKNİK DESTEK 
VE ŞİKÂYET AMACIYLA 
ÇAĞRI MERKEZLERİNİ 

ARADI.

ÇAĞRI MERKEZLERİ 
DERNEĞİ HAKKINDA:
Çağrı Merkezleri Derneği, Türkiye’de 
çağrı merkezleri sektörünün gelişimini 
sağlamaya, faaliyet ve etki alanını 
genişletmeye yönelik iş/güç birliğini 
hedefleyen referans kuruluş olmak 
üzere, Kasım 2008 tarihinde 9 
kuruluşun ortak girişimiyle kuruldu. 
Çağrı Merkezleri Derneği, kısa sürede 
toplam 43 kurumun üyeliğiyle, sek-
törün yaklaşık yüzde 85’ini temsil 
eder konuma geldi. Çağrı Merkezleri 
Derneği, çağrı merkezlerinin faaliyet 
alanlarını kamuoyuna daha iyi 
tanıtmayı, sunulabilecek katma 
değerleri iş dünyasına anlatmayı, 
mesleki sorunları paylaşmayı, değişik 
paydaşlar arasında bir iletişim ve uzlaşı 
platformu olmayı ve sektör problem-
lerine çözüm getirmeyi amaçlıyor.
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en uygun dağılımının yazım performansını artırdığı gibi; aynı 
zamanda sağlık ve konfor açısından da daha rahat kullanım 
sağladığını belirtti. 
Mahmut Ekşioğlu, klavyede harf yerleşim düzeninin 
optimal olmaması durumunda kullanıcının yazım 
performansı açısından sorun yaşayabileceği gibi, aynı 
zamanda özellikle el ve bileklerde karpal tünel sendromu, 
tenosinovit gibi kas-iskelet sistemi hastalıkları riski ile karşı 
karşıya kalabileceğine dikkat çekerek, “Bu hastalıklara 
maruz kalan kişiler hem çalışamaz duruma gelir ve hem 
de ıstırap çekerler. Bu da ülke ekonomisi ve yaşam kalitesi 
açısından önemlidir.” dedi.

E KLAVYE ON PARMAK YAZANLAR İÇİN ÇOK AVANTAJLI
Proje kapsamında, farklı yaş gruplarından yetişkinlerle 
yürütülen araştırmalar sırasında, ergonomik ölçütlerin 
deneysel çalışmalarla belirlendiğini anlatan Ekşioğlu, 
laboratuvar deneyleri ile her parmağın tek tek tuş basım 
hızının bulunarak hız kapasitelerinin tespit edildiğini belirtti. 
Ekşioğlu şöyle devam etti: “Parmakların ikili kombinasyonları 
ile ilgili deneyde ise iki tuşa ardı ardına basmak için geçen 
ortalama süreleri ölçtük. Ayrıca, Türkçedeki harf ve harf 

ve hem de matematiğe dayanan ve aynı zamanda doğrulama 
testleri yapılmış ilk ve tek bilimsel klavyedir. Biz ülkemiz için 
E klavyeyi geliştirmekle kalmadık, dünyaya da ergonomik ve 
optimal klavyeler geliştirme yöntemimizi hediye ediyoruz. 

Bizim yöntemimizi kullanarak diğer birçok dünya 
dili için ergonomik ve optimal klavyeler 

kolayca geliştirilebilecektir.” şeklinde 
konuşan Mahmut Ekşioğlu, Türkçe için 

geliştirilen ilk klavye olan F Klavye’nin, 
1950’lerin Türkçesine ve şartlarına 

göre geliştirilmiş olduğunu ve Q 
klavyeye göre daha başarılı bir 
klavye olduğunu da belirtti. 

F KLAVYENİN BİLİMSEL 
YÖNTEMİ BİLİNMİYOR

F Klavye’nin geliştirilmesinde 
kullanılan bilimsel yöntemin ne 

olduğuna dair literatürde hiç bir 
veriye rastlamadıklarını sözlerine 

ekleyen Ekşioğlu, “1950’ler ergonomi 
ve optimizasyon tekniklerinin Avrupa 

ve ABD´de uygulanmaya konduğu başlangıç 
dönemleriydi. Ayrıca, F Klavye’yi oluşturmada kullanılan 
Türkçe harf sıklıkları, Türkçe Ulusal Derlemi’ne göre değil; 
1950’lerin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre tespit 
edilmiş ve harf çiftlerinin sıklıkları kullanılmamış. Yazım 
yükü parmaklara kapasitelerince dağıtılmamakta ve 
işaret parmaklarına aşırı yüklenilmektedir. Sonuç olarak, 
F Klavye, Dvorak klavye yerleşim ilkelerinin kısmen 
uygulanması ve deneme-yanılma yoluyla oluşturulmuş bir 
klavye görünümündedir.” tespitini dile getirdi.

Şimdilerde bilgisayarla tanışan yeni nesil, klavyede 
Q formatını kullanarak yazı yazmayı öğreniyor. Eski 
nesiller ise Türkçede sıksıkla kullanılan kelimelerin 
referans alınarak oluşturulduğu F Klavyeyi kullanabiliyor. 

O sebeple çeşitli sıkıntılar da yaşıyor F Klavyeciler. Çünkü 
günümüzde teknoloji firmaları tüm dünyanın kullandığı Q 
klavyeli ürünlerle piyasaya çıkıyor. 
Boğaziçi Üniversitesi de Q ve F klavye dışında, Türk diline özel, 
ergonomik ve performans artırıcı yeni bir klavye geliştirildi. 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut 
Ekşioğlu’nun liderliğinde yaklaşık üç yıldır yürütülen bilimsel 
araştırmalar sonucu geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından 
da desteklenen klavye geliştirme projesinde patent alma 
aşamasına gelindi. 

MEVCUT KLAVYE MESLEK HASTALIKLARINA YOL 
AÇABİLİYOR
Projenin çıkış noktasının klavye üzerindeki harflerin 
ergonomik yerleşimini araştırmak olduğunu aktaran Doç. 
Dr. Mahmut Ekşioğlu, iyi bir klavye tasarımında en önemli 
ölçütün harflerin klavyedeki dağılımı olduğunu belirtti. 
Ekşioğlu, harflerin parmak kapasite ve hareketlerine göre 

çiftlerinin ardışık kullanım sıklıklarını belirledik. Bu verileri 
geliştirdiğimiz optimizasyon modelimizde girdi olarak 
kullandık. Modelin çözümü ile elde ettiğimiz 152 klavye 
yerleşiminden en iyi üç aday klavye yerleşimini, ikisi 
deneysel, üç ayrı doğrulama testine tabi tuttuk 
ve F ve Q klavyelerle performans ve 
sağlık ölçütü açısından karşılaştırdık. 
Bu testlerden birinde sensörlerle 
donanmış bir çift ‘hareket yakalayıcı 
veri eldiveni’ kullandık ve tendon 
hareket mesafelerini ölçtük. E 
klavye, tipik bir Türkçe metni, F 
ve Q klavyeden önemli derecede 
daha az tendon hareketi ile 
yazmayı sağladı. Tendon hareket 
miktarı fazlalığının el-bilek 
kas iskelet hastalıkları için bir 
risk teşkil ettiği bilinmektedir. E 
klavye, optimizasyon sonuçları ve 
Dvorak klavye tasarım ilkelerine göre 
karşılaştırma, tendon hareket deneyi ve 
yazım hızı deneylerinde F ve Q klavyeden 
daha başarılı bulundu.”
Birçok dünya dili için ergonomik ve optimal klavye yerleşimleri 
oluşturma çabalarının yıllardan beri araştırmacılar tarafından 
yürütülmekte olduğunu belirten Ekşioğlu, günümüze kadar 
geliştirilen klavyelerin hiçbirinde ergonomik ölçütlerin 
deneysel verilere dayanmadığını ifade etti. 

E KLAVYE DENEYE VE MATEMATİĞE DAYANIYOR
“Türkçe için biz bunu başarmış durumdayız. Büyük bir 
özgüvenle söyleyebilirim ki, E klavye, dünyada hem deneye 

Boğaziçi Üniversitesi’nden Türkçeye özel, ergonomik ve performans odaklı 
yeni bir klavye önerisi geldi. 

F VE Q KLAVYEDEN SONRA 
‘E KLAVYE’MİZ OLDU

KLAVYELER NEDEN 
HARFLERLE 
ADLANDIRILIYOR?
Bilgisayarlarda 
kullandığımız 
klavyelerin harflerle 
adlandırılması, 
klavyelerin sol ilk 
baştaki harfi baz 
alınmasından 
kaynaklanıyor. Buna 
göre Türkçe için 
hazırlanan ilk klavyenin 
ilk harfi F, dünyanın her 
yerinde kullanılan 
klavyenin ilk harfi de Q. 
Boğaziçi Üniversitesi 
de orta sütunu E ile 
başlayan yeni bir 
klavye oluşturdu. Buna 
da E Klavye adı verildi. 

ON PARMAK 
YAZIM İLKELERİ GÖZ 
ÖNÜNE ALINARAK 

HAZIRLANAN E KLAVYE, 
HIZLI YAZIM PERFORMANSININ 
YANI SIRA SAĞLIK VE KONFOR 

AÇISINDAN DA 
KULLANICILARA AVANTAJ 

SAĞLAYACAK.
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[ MİRAY BAYSAL ]

BÜYÜKŞEHİR TRAFİĞİNDEN KURTULMAK VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINA VARMAK İÇİN 
MOTOSİKLET KULLANMAYA BAŞLAYAN BİRÇOK ÜNLÜ İSİM VAR ÜLKEMİZDE. 

ÜNLÜLERİN YENİ YAŞAM TUTKUSU: 

MOTOSİKLET
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PINAR ALTUĞ

Eski manken, oyuncu ve aynı 
zamanda da sunucu olan 
Pınar Altuğ, güneşi görür 
görmez kendisini motoruyla 
buluşan isimlerin başında 
geliyor. Pınar Altuğ, banka, 
market gibi kısa mesafeli 
yerlere bile hep Vespa’sıyla 
gidiyor. Böylece İstanbul 
trafiğine takılmamanın 
özgürlüğünü, işlerini hızlıca 
yapabilmenin konforunu 
yaşıyor. 

EMRE ALTUĞ

Pop şarkıcısı ve oyuncu Emre Altuğ, bahar 
ve yaz aylarında otomobil kullanmak yerine, 
BMW marka motosikletini tercih ediyor. Eski 
eşi ile birlikte de sık sık motosiklette 
görüntü veren ünlü sanatçı, 2013 yılındaki 
sevgililer gününde yer aldığı sahneye 
motosikletle çıkarak bir şova imza atmıştı. 
Emre Altuğ, elindeki gülleri eski eşi Çağla 
Şikel’e atarak sevgisini gözler önüne 
sermişti.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

Motosiklet, ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda 
bisikletten daha hızlı ve konforlu olduğu için tercih edilse 
de şimdilerde birçok kişi için adeta bir yaşam biçimi 
oldu. Büyükşehirlerde yaşayanların korkulu rüyası 

olan trafiğe meydan okuyan motosikletler, biçim ve 
motor güçlerine göre çok farklı özelliklere sahip. 
Bu çok seçeneklilik arasından insanlar, ekonomik 
durumlarına göre tercihlerini kullanabiliyor.   
Peki, hangi ünlü isimler motosiklet kullanıyor? 
Bu sorunun yanıtını aramaya başladığımızda 
birbirinden çok farklı isimler çıktı karşımıza. İşte 
tam manasıyla motosiklet tutkunu olan ünlüler:
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HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici de motosiklete 
gönül veren popüler isimler arasında. 
Güneşli havalarda ve boş zamanlarda 
Yamaha FZR’sine binip keyif yaparak deşarj 
olmayı çok seven ünlü klarnet ustasının 
evinin önüne park ettiği motorunun çalındığı 
da çıkan haberler arasında. 

ATİLLA SARAL

Eski manken ve bugünün 
oyuncusu Atilla Saral, neredeyse 
iki oda bir salon ebadında olan 
Honda Goldwing motosikletiyle 
güneşli günlerde gezmenin 
keyfini yaşayanlardan. 

TUĞBA ÖZAY

Eski manken Tuğba 
Özay, çocuk denilecek 
yaşlardan beri 
motosiklet 
kullananlardan. Tam bir 
hız tutkunu olan Özay, 
Suzuki marka hız 
motoruyla birçok 
erkek sürücüyü geride 
bırakıyor. Motosiklete 
binmekten büyük keyif 
aldığını her fırsatta 
söyleyen ünlü manken, 
bu tutkusunu 
çevresindeki en sevdiği 
kişiye de aşılamak 
istediğini söylüyor. 

CEM ÖZER

Şovmen Cem Özer’i 
yılın 365 günü 
Bebek’te Suzuki 
Burgman’ı ile görmeniz 
mümkün. 
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TAMER KARADAĞLI

Ünlü sanatçının adı neredeyse motosikletle 
anılır oldu çünkü kendisi tam bir Harley 
Davidson hayranı… Bu hayranlığını yaşam 
biçimi haline getiren Karadağlı son olarak, bir 
motosiklet turu sırasında geçirdiği kaza ile 
gündeme gelmişti. 

AYŞE ŞULE BİLGİÇ

Ünlü şarkıcı Kıraç’ın 
eşi ve Pepee 
karakterinin 
tasarımcısı Ayşe 
Şule Bilgiç, hamileliği 
nedeniyle motosiklet 
aşkına ara vermişti. 
‘Rüzgârın Kızı’ olarak 
tanınan Ayşe Şule, 
doğumdan sonra 
motosiklet aşkına 
geri döndü. 

HALİL SEZAİ

Ünlü şarkıcı Halil Sezai şarkıları ve ilginç saç 
ve giyim tarzı ile olduğu kadar, Rewoco 
marka, 35 bin dolarlık motosikletiyle de 
adından söz ettirenlerden… Sezai, gece 
gezmelerinde sık sık pahalı motoru ile 
görüntüleniyor. 

SERDAR BİLGİLİ

Serdar Bilgili, 
tatillerinin büyük 
bölümünü Bodrum’da 
teknesinde geçirir. 
Karaya ayak bastığında 
ise otomobil yerine 
sevimli motosikleti 
Piaggio MP3’ünü 
kullanmayı tercih 
ediyor. 
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İş hayatında giderek artan teknolojiye ayak uydurma 
zorunluluğu çalışanları tekno strese sokuyor. 
Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul; çalışma saatlerinin 
normal mesai saatleri dışına çıkması ve artan sayıdaki 

elektronik iletileri cevaplama zorunluluğunun tekno strese 
yol açtığını belirtiyor.
Tekno stresin; stres, baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk, 
sosyal ilişkilerden uzaklaşma, beyin yorgunluğu ve 
tahammülsüzlüğe neden olduğunu açıklayan Psikiyatrist Dr. 
Sabri Yurdakul, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: 
“Akıllı telefonlar, internet, akıllı televizyonlar, tabletler 
derken giderek hızlanan teknolojiye ayak uyduramayan 
insanın yaşadığı stres baş ağrısı, halsizlik, uykusuzluk, sosyal 
ilişkilerden uzaklaşma, beyin yorgunluğu ve tahammülsüzlük 
olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli akan mail trafiği, giderek 
artan ve yaşamın her alanını kaplayan sosyal medyayı takip 
etme zorunluluğu, beğenildim, beğenilmedim, takip edildim, 
edilmedim kaygılarının öne çıkması ile günümüz insanı 
sürekli baskı altında yaşamaktadır.” 

ÖZEL YAŞAMI ETKİLENİYOR
Tekno stresin iş adamlarında baş ağrısı, psikolojik yorgunluk, 
sinirsel tansiyon, kötü beslenme, gevşemek için alkol, 
uyanık kalmak için sigara kullanma ihtiyacı yarattığını 
söyleyen Dr. Sabri Yurdakul şunları kaydetti:  “İş hayatında 
giderek artan teknolojiye ayak uydurma zorunluluğu, 
çalışma saatlerinin normal mesai saatlerinin dışına çıkarak 
artık gece ve gündüz dinlememesi, giderek artan sayıdaki 
elektronik iletileri cevaplama zorunluluğu ve sadece çevresi 
ile değil tüm dünya ile rekabet etme çabası giderek artan 
bir stres yaratmaktadır. Kişi kendisine ve ailesine zaman 
ayıramamakta, cinsel isteği azalmakta, giderek kendisine ve 
dostlarına daha az zaman ayırmaktadır.”

GENÇLER DE TEHLİKE ALTINDA
Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, gençler için de benzer 
durumun ortaya çıktığını ve gençlerin, bilgisayar ve akıllı 
telefonlar nedeniyle ders çalışmak istemediğini, ders için 
aileyle sürekli kavga ettiğini, sosyal medyada yeterince 
beğenilmeme ya da takip edilmeme kaygısıyla stres altına 

Y kuşağı dijital ekranlardan kopamıyor ya da 
vazgeçemiyor. Ancak sürekli ekrana bakmak 
çocuklarda bir takım göz problemlerine neden 
olabiliyor. Dünyagöz Etiler’den Op. Dr. Elvan Yalçın, 

sürekli dijital ekranlara bakan çocuklarda fark edilmeyen 
göz rahatsızlıklarının ortaya çıkabileceğini, bu rahatsızlıkların 
çocukların hem sosyal, hem de zihinsel gelişimlerini olumsuz 
etkilediğini belirtti.
Dijital ekranlar, bilgisayarlar ve oyunlar göz yorgunluğunun 
ana kaynakları arasında yer alıyor. Çocuklar bunlarla 
saatlerce vakit geçiriyor ve gözlerinin yorulduğunu hesaba 
katmıyor. Ayrıca ailelerine de şikâyet etmiyorlar. 
Görme bozukluklarının görülme sıklığı yaşa bağlı olarak artar, 
ancak sürekli sabit bir ekrana bakmak çocukların gözlerinde 
sorunlara yol açabiliyor. Uzun süre sabit bir ekrana bakan 
çocuklarda da en sık rastlanan rahatsızlıklarının başında 
gizli kaymalar geliyor. Uzun süre yakın ekran çalışması 
genetik yatkınlığı olan çocuklarda miyopinin ortaya çıkışını 
tetikleyebiliyor veya daha hızlı ilerlemesine neden olabiliyor. 
Bu konuda yapılan çalışmalara göre, genel olarak dijital 
ekranlarla aşırı yakın çalışma gözü ovalamayı arttırabilir, bu 
da astigmat ve miyopinin ortaya çıkışını veya ilerlemesini 
tetikleyebiliyor. Ekran karşısında uzun zaman geçirmek 
gözde kuruluk ve alerjinin daha fazla olması anlamına geliyor, 

bu da gözü ovalamayı artırıyor.
Eğer çocuğumuzun gözünde 

bilmediğimiz bir kırma kusuru 
da varsa ve aşırı bilgisayar 

başındaysa gözde gizli 
kaymalar, baş ağrısı, göz 

girdiğini belirtti. Ayrıca gençlerin daha çok sayıda insanı takip 
edip onların da kendisini takip etmesini sağlama ihtiyacı 
hissettiğini vurgulayan Dr. Sabri Yurdakul, “Bu nedenle 
gençler, uykusuz kalmakta, yeterince desteklenmediği 
durumlarda dışlanmış hissetmekte ve giderek tekno-
stresin etkilerine daha çok maruz kalmaktadır.” şeklinde 
konuştu.

SOSYAL MEDYAYI TAKİP ETME ÇABASINI MAKUL 
BİR SEVİYEYE ÇEKİN
Tekno-stresin ortadan kaldırılmasında teknolojiyi gerekli 
ve yeterli kullanmaya çalışmanın önemli olduğunun altını 
çizen Dr. Sabri Yurdakul, tekno stresten kurtulmak için şu 
tavsiyelerde bulundu: “Tüm sosyal medyayı izleyeceğim 
çabasını daha makul bir seviyeye getirmeleri, arkadaşlarla 
chatleşmeyi ya da WhatsApp’da yazışmayı takıntı haline 
getirmeyi bırakmaları gerekir. Spora ve arkadaşlara zaman 
ayırmak, teknolojiyi gerekli olduğu kadar kullanmak, kendine 
zaman ayırmak her yaştan tekno-stres kurbanlarına 
kurtuluş umudu olacaktır.”

ağrısı oluşabilir. Sık arpacık çıkarma, gözde kızarıklık buna 
eşlik edebilir. 
Op. Dr. Elvan Yalçın, dijital ekranların gözü yormasının en 
büyük nedeninin uzun süre ekrana odaklanmak olduğunu, 
çocuklarda meydana gelebilecek göz sorunlarının önüne 
geçebilmek için de her yarım saatte bir çocukların ekrandan 
uzaklaştırılması gerektiğini ve genel olarak okul öncesi günde 
toplam 1 saatlik bilgisayarın yeterli olacağını belirtiyor. Ayrıca 
Op. Dr. Yalçın, “0-16 yaş grubundaki çocukların gözlerini 
korumak için; doğumdan hemen sonra, ilk bir yaş, iletişimin 
kurulabildiği ve görmenin alınabildiği 2-4 yaş içerisinde, 

okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz 
muayenesi yapılması gereklidir.” diyor.

Psikiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, tekno stresin; stres, baş ağrısı, halsizlik, 
uykusuzluk, sosyal ilişkilerden uzaklaşma, beyin yorgunluğu ve 

tahammülsüzlüğe neden olduğunu açıkladı.

Sürekli dijital ekranlara bakan çocuklarda fark edilmeyen göz rahatsızlıkları 
ortaya çıkabiliyor. Bu rahatsızlıklar çocukların hem sosyal, hem de zihinsel 

gelişimlerini olumsuz etkiliyor. 

DİKKAT 
TEKNO STRES 

DEPRESYONA SOKUYOR!

ÇOCUKLARDA 
DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU 

ÖNEMLİDİR

GENEL OLARAK DİJİTAL EKRANLARLA 
AŞIRI YAKIN ÇALIŞMA GÖZÜ OVALAMAYI 
ARTTIRABİLİR, BU DA ASTİGMAT VE 
MİYOPİNİN ORTAYA ÇIKIŞINI VEYA 
İLERLEMESİNİ TETİKLEYEBİLİYOR.
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Yakın gelecekte mesleğimiz sorulduğunda, 
‘videografik vekiliyim, duygu tasarımcısıyım, 
merak eğitmeniyim, kişisel dijital küratörüm’ gibi 
yanıtlar vermeye başlayacağız. Tüm bu meslekler 

ileri teknolojiyle, iletişimle ve dijitalleşmeyle bağlantılı. 
Türkiye’nin fütürist iş tasarımları sunan ilk şirketi 
olarak öne çıkan M-Gen Gelecek Planlama Merkezi’nin 
kurucusu Ufuk Tarhan, hem farklı bir kariyer sahibi 
olmak isteyen gençlere hem de iş değiştirip yepyeni bir 
alana kaymak isteyen orta ve üst düzey yöneticilere 
ilginç bir yol haritası sunuyor. Dijitalleşme, sanallaşma, 
yapay-zekâ, robotlaşma, hologram, nano ve genetik 
gibi yapılanmaların hız kazanacağı bir dönemin eşiğinde 
olduğumuzu ifade eden Tarhan, “30-40 yıl içinde uzay 
çağına adım atacağız. 130 yaşında insanların hâlâ aktif 
olduğu bir dünyayı hayal etmek artık hiç de uçuk değil. 
Bu alanlar, yepyeni mesleklerin doğmasına 
neden olacak. Bir mesleğe yönelik 
eğitim alırken, o mesleği hangi alanda 
icra edeceğinizi de belirlemeniz 
gerekecek. Örneğin, ‘endüstri 
mühendisiyim’ demek yeterli 
olmayacak. ‘Rüzgâr türbinleri 
konusunda uzman endüstri 
mühendisiyim’ diyebilmeniz 
zorunlu hale gelecek. Bu 
nedenle yakın gelecekte 
üniversite diplomaları yetersiz 
kalacak. Her meslek dalı için 
yüksek lisans ve doktora yapılması 
şartı aranacak. T insanların devri 
başlayacak. Yani tasarımcı, teknolojiyi 
iyi anlayan ve alanında terbiyeli kişiler öne 
çıkacak. Terbiyeli demek, bir şeyin her şeyini, ya 
da her şeyin bir şeyini en ince ayrıntısına kadar bilmek 
anlamına geliyor.” diyor. 

T TİPİ ÇALIŞANLARIN YILDIZI YÜKSELECEK
Geleneksel iş-yapış tarzının tarihe karışacağı yepyeni bir 
döneme şahitlik ediyoruz. Mühendislik ya da doktorluk 
gibi geleneksel mesleklerin icra ediliş tarzları baştan 
sona değişecek. Uygulama yazılımcılığı yepyeni kulvarlar 
açacak. Holografik, augmented programlar yapabilenlerin 
yıldızı yükselecek. Yakın gelecekte; mobil cihazlar 
üzerinde yazılım-uygulama geliştirip, kurgulayabilenlere 
havada-karada işsizlik yok. Fütürist iş modeli, deneyim 
tasarımcılığı olmazsa olmaz meslekler arasına girecek. 
Senaristlik, transmedia hikâye anlatıcılığı, oyun 
kurguculuğu, format tasarımcılığı, içerik küratörlüğü 
ve deneyim kurguculuğu en popüler meslekler 
arasına girecek. Enerji, siber, nano, genetik, robot ve 
uzay alanlarının her birinde ve alt kırılımlarında belli 
bölümlere hâkim hukukçular, avukatlar, sertifikasyon 

ve akreditasyon uzmanlarına talep artacak. Tematik 
tatil, eğlendirebilme, oynatabilme, gezdirebilme hatta 
bunu sanal olarak da yaptırabilme ve bütünleştirebilme 
ayrıştırıcı meslekler yaratacak. 
M-Gen Gelecek Planlama Merkezi’nin kurucusu Ufuk 
Tarhan, gelecekte iş-yapış stilini değiştirecek trendler 
hakkında şu bilgileri veriyor: “Üretim sektöründe istihdam 
olanakları hızla düşecek. Hizmet-servis sektörleri 
yükselişe geçecek. Büyük şirketlerde temel konuların 
başında birer ikişer tane yönder kalacak. Diğer tüm 
kadrolaşma gerektiren işler outsource edilecek. T tipi 
yani bir şeyin her şeyini çok derinlemesine bilen ama bu 
bildiğini her alanda, her modelde, her yerde icra edebilen, 
yapabilen ve her kurum-kişiye sunabilenler başarılı 
olacak. Şirketler daha çok gençleri istihdam edecek. 

Deneyimli uzmanlardan da danışmanlık hizmeti 
satın alınacak. Görüntüleme cihazları ile 

sanal gerçeklik ve sanal buluşma gibi 
deneyimler tasarlayıp, pazarlamak 

geçer akçe olacak.”

DİJİTAL, ROBOT VE ENERJİ 
DEVRİMLERİ DÖNÜŞÜM 
BAŞLATACAK
Gelecekte çok daha başarılı 
bir kariyere sahip olmak 

isteyen kişilerin geleneksel 
becerilerin dışına çıkıp, ezber 

bozacak stratejilere yönelmeleri 
gerektiğini vurgulayan Ufuk 

Tarhan, bu stratejileri şöyle özetliyor: 
“Mutlaka fütürist bir bakış açısına ve 

gelecek zekasına sahip olmak gerekiyor. 
Dünya müthiş bir evrim geçiriyor. 5-15 yıl içinde 

her şey farklılaşacak. Dijital, robot ve enerji devrimleri 
her şeyi dönüştürecek. Bu nedenle hibrit olabilmek 
gerekecek. Belirsizlik ortamlarında, zorunlu geçiş ve 
transformasyon koşullarında durmadan, ilerleyebilme 
becerisine sahip olmak şart. Otodidakt öğrenebilmek 
yani öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor. Teknoloji ve yeni 
farkındalıklar iş ve yaşam biçimlerini değiştirmeyi 
zorunlu kılıyor. İyi kürasyon yapamayanlar, karmaşa ve 
gereksiz detaylarda, kaynak israfı içinde başarısız ve 
işlevsiz olmaya mahkûm olacak. Her boyutta tasarımcı 
bakış açısına sahip olmak önem kazanacak. Hem 
lider hem de yöneticilik vasfına sahip olan yönderlerin 
yıldızı yükselecek. Sorumluluk alabilen, alçak gönüllü, 
multidisipliner düşünebilen ve yaratıcı çalışanlara talep 
artacak. Gelecekte ofisler ya da ‘ofis denen yerler’, akıllı 
sistemlerle donanmış, bugün ‘iş-dışı, iş için uygun değil’ 
diye kabul ettiğimiz pek çok değişik fonksiyonu içeren 
paylaşım, buluşma mekânları, ‘infotainment-öğrenme/
eğlenme/buluşma’ noktaları olacak.”
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GELENEKSEL 
İŞ-YAPIŞ TARZININ 

TARİHE KARIŞACAĞI YEPYENİ 
BİR DÖNEME ŞAHİTLİK 

EDİYORUZ. MÜHENDİSLİK YA DA 
DOKTORLUK GİBİ GELENEKSEL 

MESLEKLERİN İCRA EDİLİŞ 
TARZLARI BAŞTAN SONA 

DEĞİŞECEK.

Dikey çiftçi, organ imalatçısı, siber polis, rüya gerçekleştirici, dijital detoks 
terapisti ya da mahremiyet danışmanı… Şu an size bir bilimkurgu filmi 

seyrettiğiniz ya da fantastik bir roman okuduğunuz imajını veren bu sözcükler, 
aslında geleceğin iş fırsatları olarak öne çıkıyor.

YILDIZI PARLAYAN 
İŞ ALANLARI 
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M-GEN GELECEK PLANLAMA MERKEZİ’NİN KURUCUSU UFUK TARHAN, 
GELECEKTE ÖNEM KAZANACAK 45 İŞ KOLUNDAN EN DİKKAT ÇEKİCİ 

OLANLARINI BAĞLANTI NOKTASI İÇİN DEĞERLENDİRDİ.

Taşeron-fason yöneticiliği: Kurumlar sabit, ücretli 
çalışanlardan çok, kendi uzmanlık alanlarında bağımsız 
hizmet sağlayıcı kişi ya da küçük butik kurumlarla 
çalışacak.

Değişim yöneticiliği: Bu pozisyondaki kişiler, güncel 
operasyonlarına devam ederken, kurumların gelecek 
hedeflerini oluşturmak ve bunlara ulaşmak için 
değiştirilmesi gereken alanları planlamak, iletişimini ve 
hazırlıklarını yapmak, teknolojik gereksinimlerini saptayıp, 
tedarik etmekle uğraşacak.

Yönetici menajerliği: Yönetici menajerleri her türlü kurum 
için en önemli kaynak olarak öne çıkacak. Bugünkülerden 
daha da üstün özelliklere sahip, yaratıcı insanlardan 
bahsediyor olacağız. Bu kişilerin en doğru işlerde 
olmalarını sağlayan, onları portföylerinde bulunduran 
menajerleri olacak.

Hot-line işletmeciliği: Teknik sorunları yerinde 
saptayıp, onaran tamircilerin yerini, uzaktan 
onarım yapan akıllı yazılımlar ve 3 boyutlu 
hologramlar alacak. 

Akıllı tedarik yöneticiliği: Tedarik zinciri 
yöneticiliği, inovasyondan üretime, 
ambalajlamadan stoklama, taşıma, faturalama, 
pazarlama ve satışa kadar tüm süreçlerde 
etkin ve sorumlu olacak. Tedarik zinciri 
yöneticiliği, akıllı tedarik yöneticiliğine dönüşecek.

Sanal market işletmeciliği: Bugünün perakende 
sektörü yöneticilikleri büyük ölçüde sanal market 
işletmeciliği ve yöneticiliği ile yer değiştirecek. 

Robotik sorunlar avukatlığı: Üretim ve hizmet alanlarında 
satın alınan robotların kullanımında karşılaşılan sorunların 
çözümünde robotları üreten, satan, kullanan kişi ya 
da kurumların hak ve sorumlulukları alanında çalışan 
sektörel uzman avukatlar olacak. 

Yapay zekâ pazarlamacılığı: İnsan düşünce sisteminin 
elektronik cihazlara aktarılması sonucu ortaya çıkacak 
ürünlerin satıcıları öne çıkacak.

5 duyu reklam tasarımcılığı: Yapay zekâ ile koku 
almak, dokunuş hissetmek vb. duygular da uzaklara 
iletilebilecek. 5 duyuyu hissettirebilecek teknoloji ile 
sunulan reklam spotlarının tasarımcılığı en popüler, 
yaratıcılık gerektiren alanlardan olacak. 

Soru bankası tasarımcılığı: Yenilikleri tetikleyecek soru 
sorabilmek ayrı bir uzmanlık alanına dönüşecek. Sektörel, 
tematik soru bankaları gelişecek. Bunların tasarımcıları 
en arananlardan olacak. 

Duygu tasarımcılığı: Genetik ve nano teknolojilerin 
gelişmesi ile yapılacak işe, yaşanılacak duruma uygun 
duyguların belirlenmesi ve gerekli kimyasal drog 
reçetelerinin, yapay zekâ, sanal ortam uygulamalarının 
kurgulanması mümkün olacak. Bunu ihtiyaca göre duygu 
tasarımcıları yapacak. 

Genetik ekonomi: Genetik teknolojiyle ilintili her şey, tıpkı 
bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri, 
iş alanları oluşacak. Oluşmaya başladı bile. Bu tür 
sınırsız ürünün satış piyasasının yönetilmesi, yepyeni bir 
ekonomik yapı ve boyut yaratacak. 

Bilgi madenciliği: Sınırsız bilgi üretme, yayma kapasitesi 
nedeniyle insanların, “Neyi bilmek, neyi bilmemek 
gerekli, gerekli olmayanlar nasıl elenecek, asıl ve öncelikli 
olanlara nasıl erişeceğim?’’ gibi sorularına yanıt vermeye 

yarayacak sistemlerle uğraşanlara ‘bilgi 
madencileri’ denecek. 

Alternatif besin 
mühendisliği: Beslenme 

için gerekli maddelerin 
konsantre ve karma 
tabletlere ve sıvılara 
dönüştürülmesiyle 
uğraşacaklar. Genetik 

ve nano teknolojinin tüm 
nimetlerinden yararlanarak 

insanların beslenme 
ihtiyacına yanıt verecek 

alternatifler geliştirecekler.

Franken food denetçiliği: Genetiği ile oynanmış 
ürünlerin sağlığa zarar vermemesi için oluşacak denetim 
mekanizmaları ve bunları uygulayanlara franken food 
denetçisi adı verilecek.

Siber teknoloji mühendisi: İnsansı robotik sistemler, 
yapay zekâ ve bunların entegrasyonu üzerinde çalışacak 
hayati mesleklerden biri olacak. 

Enformasyon-bilgi mühendisi: Bilgi madencilerinin 
işlediği, derlenmiş bilgilerin uygun kişilere, uygun içerik ve 
formatlarda iletilmesi için çalışan kişiler, enformasyon-
bilgi mühendisi olarak öne çıkacak.

Nano yapı mühendisi: Nano teknolojinin inşaat sektörüne 
kazandıracağı ürünleri maksimumda geliştiren, kullanan, 
bugünün inşaat mühendislerinin yerini alacak olan dala, 
nano yapı mühendisliği denecek. Geleceğin mimar 
ve mühendislerine benzer işleri yapanlar sadece 
yaratıcılıklarını kullanacak. Çünkü tüm hesap ve çizimleri, 
üstelik boyutlu prova verecek şekilde robotik sistemler 
gerçekleştirecek.
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GELECEKTE HANGİ İŞLERİ YAPARAK 
PARA KAZANACAĞIZ?
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SPARKS &HONEY ADLI ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİN GELECEĞİN MESLEKLERİ 
ARAŞTIRMASINI İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE ÇEVİREN M-GEN GELECEK PLANLAMA 

MERKEZİ, 19 YENİ MESLEK HAKKINDA İPUCU VERİYOR. 

1-Verimlilik danışmanları: Farklılaşma ve teknolojik 
değişimler, verimliliğin yeniden tanımlanmasını zorunlu 
kılıyor. Bireylerin ergonomi, sağlıklı yaşam, zaman 
yönetimi gibi isteklerini de hesaba katarak kendilerini 
ve yaşamlarını yeniden yapılandırmalarına yardımcı olan 
uzmanlar öne çıkacak.

2-Kişisel dijital küratör: Kişisel ve kariyer gelişim için 
öğrenilmesi ya da kullanılması gereken teknolojileri, 
uygulamaları, donanım, yazılım ve benzeri bilgi 
kaynaklarını öneren uzmanların yıldızı yükselecek.

3-Mikrobiyal dengeleyici: Çok daha gelişmiş, sağlıklı 
bir yaşam için gerekli ekosistemi, mikrobiyal (mikro 
organizmalarla ilgili) beslenme programını öneren, 
eğitimli uzmanlarla karşılaşacağız.

4-Kurumsal karıştırıcı: Şirketlerdeki hiyerarşiyi 
değiştirerek ‘start-up’ kültürü ya da 
organize kaosu yaratan uzmanlara 
hazırlıklı olun.

5-Merak eğitmeni: Yalnızca 
merakı kışkırtacak esinlenme ve 
içeriği tavsiye eden değil, aynı 
zamanda keşfetme sanatını 
da öğreten uzmanlara merak 
eğitmeni denecek.

6-Alternatif para birimi 
spekülatörü: Alternatif para, 
arbitraj ve yatırım fırsatları gibi 
konularda yeni fırsatlar yaratan 
uzmanların sayısı artacak. 

7-Kentsel çoban: Esnek, mikro çiftçilerle 
karşılaşacağız. Şehrin alışkın olmadığımız farklı 
yerlerinde gelişecek doğal alanlarının, küçük ölçekli 
bahçe ve arsalardaki tarım alanlarının bakımını üstlenen 
kentsel çobanlar talep edilecek.

8-Baskı uzmanı: Mikro-üretim ihtiyaçları için elinden 
her şey gelen, dolum ve tamir yapan 3D baskı uzmanları 
yetiştirilecek.

9-Dijital ölüm müdürü: Kişinin ölümünden sonra dijital 
ortamlardaki varlıklarının ne olacağını belirlemek üzere 
içerik üreten, eleyen ve yöneten uzmanlar da olacak. 

10-Kişisel tutanak arşivcisi: Her yaşımızın, her 
hareketimizin arşivlendiği bu çağlarda kişisel 
içeriğin bir anlam ifade etmesini sağlayacak şekilde 
kategorizasyonunu, ayıklanmasını, kullanılabilir hale 
gelmesini sağlayan uzmanlara kişisel tutanak arşivcisi 
denilecek.

11-Dijital detoks terapisti: Teknoloji kaynaklı stres 
yaşayanları cihazlarından ayırarak arınmalarına yardımcı 
olacak analog ortamlar yaratan uzmanların popülerliği 
artacak.

12-Çoklu fonlama uzmanı: Kickstarter, Indigogo gibi 
fonlama platformlarının hangi projelere yatırım yapması 
gerektiği hakkında tavsiyeler verecek uzmanlar 
yetişecek. 

13-Yetenek kültürü geliştiricisi: Tıpkı bir finansal 
danışman gibi müşterilerine acil ve hayati pozisyonları 
işaret eden, bunlar için yetenek bulma, geliştirme 
konusunda yardımcı olan uzmanlara yetenek kültürü 
geliştiricisi unvanı verilecek.

14-Sayısal kişisel trainer: Yaşamsal tercihlerin 
optimum yapılmasını sağlamak için 

yalnızca diyet küratörlüğü değil, 
bireysel durumunu ve fitness 

rutinlerini, bilgilerini de 
analiz eden sağlık koçları 

hayatımıza girecek.

15-Videografik vekili: 
Tıpkı deney tavşanları 
gibi ama koltuğunda 
oturarak, bir bireyin 

kişisel deneyimlerini, 
anlarını Google Glass/

GoPro gibi aygıtlarca 
kaydeden, kesitler alan ve 

bunları derleyen uzmanlar, 
videografik vekili olarak 

tanımlanacak.

16-Okuldışı eğitim danışmanı: Yaşamın doğallığında, 
farklı biçimlerde öğrenmeyi teşvik eden ve yönlendiren 
uzmanların sayısı artacak. 

17-Mahremiyet danışmanı: Kişisel, fiziksel ve online 
ortamlardaki güvenlik açıklarını saptayan ve önlemler 
alınması için önerilerde bulunan uzmanlar, mahremiyet 
danışmanlarının öncüleri olacak.

18-Test sürücüleri: Cihazlar gelişiyor ve 
karmaşıklaşıyor. Ticari ve askeri alanların dışında hızla 
artan talepler için, özellikle kentsel deneyimi olan uzman 
test sürücülerine ihtiyaç duyulacak.

19- Uzaktan iletişim uzmanı: Uzak mesafe görüşme 
ya da video konferans kanalı ile yapılan mülakatların 
etki ve verimini artıracak görsel, teknik ve davranışsal 
tavsiyelerde bulunan uzmanlara büyük görevler 
düşecek.
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BU MESLEKLERE DİKKAT 
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olduğu görüldü. Manzaralı selfie’ler her ne kadar az olsa da en 
çok manzaralı selfie paylaşılan bölge ise yeşilin binbir tonuyla 
bezenmiş dağlarıyla Karadeniz oldu. Karadeniz Bölgesi yüzde 
9 oranında manzaralı selfie’leriyle birinci olurken, Marmara ve 
Güneydoğu bölgeleri yüzde 7 ile ikinciliği paylaştılar.

KADINLAR DAHA SEKSİ, ERKEKLER DAHA MANZARALI
Erkeklerin paylaştıkları selfie’lerin kadınlarınkine 
göre daha çok manzaralı dış mekânlarda ve 
arkadaşlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. 
Kadınların ise daha çok iç mekânda, 
özenli ve tüm vücudu kapsayan 
selfieler paylaştığı görüldü. Kadınlar 
erkeklere oranla 12 kat fazla seksi 
nitelikte selfie fotoğraf paylaşırken, 
bu konuda daha çekingen olduğu 
görülen erkeklerin sadece yüzde 
1’i seksi özelliklere sahip selfie’leri 
sosyal medyada paylaştı.
Erkeklerin yüzde 8’i manzaralı selfie 
çekerken, bu oran kadınlarda yüzde 
3’te kaldı. Gülümseyen selfie’lerde ise 
kadınlar erkekleri geride bıraktı. Kadınların 
yüzde 56’sı selfie’lerde gülümserken, bu 
oran erkeklerde yüzde 47’de kaldı. Grup halindeki 
selfie’lerde ise insanların tek selfie’lere oranla daha çok 
gülümsediği görüldü.

KADINLAR MARAMARA VE AKDENİZ’DE ÖNDE
Erkekler Türkiye genelinde kadınlara oranla daha fazla selfie 
çekerken, bu oranların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha 

belirgin olduğu görüldü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde selfie 
paylaşanların yüzde 60’ı erkek, yüzde 29’u kadın olurken, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise selfie paylaşanların 
yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 24’ünü kadılar oluşturdu. 
Kadınların sadece Marmara ve Akdeniz bölgelerinde erkekleri 
geçtiği görülürken, İç Anadolu Bölgesi’nde ise sadece 1 puan 
farkla erkekler öne geçti.

SELFİE’LERDE YALNIZIZ 
Araştırmada tekli selfie’lerin birden fazla 

kişinin bulunduğu selfie’lere oranla 
daha çok olduğu görüldü. Araştırma 

dâhilinde tekli selfie’lerin oranı 
yüzde 59 olurken, çoklu selfie’lerin 
oranı ise yüzde 41 oldu. Bu kritere 
göre en sosyal selfie’ler yine 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 
çıktı. Güneydoğu’daki çok kişi 

barındıran selfie’ler yüzde 55 iken, 
tekli selfie’ler yüzde 45’te kaldı. 

Selfie’lerde aile üyelerine en çok yer 
veren bölge ise yüzde 10 oranıyla yine 

Güneydoğu oldu.
Araştırmaya göre en güler yüzlü selfie’ler 

Güneydoğu ve Ege bölgesinden, en doğallar 
ise Doğu Anadolu’dan çıktı. En somurtkan selfie’ler ise İç 
Anadolu, Marmara ve Akdeniz’den çıktı. Güneydoğuluların 
selfie’lerinde yüzde 66 oranında, Egelilerin ise yüzde 60 
oranında gülümsediği görüldü. En çok özenerek selfie çeken 
bölge yüzde 65 oranıyla Marmara olurken, en az özenen 
bölge ise yüzde 46 ile Karadeniz oldu.
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Son yılların mobil iletişimdeki en büyük trendlerinden 
bir tanesi hiç kuşkusuz selfie’ler. “Selfie” kelimesi 
öylesine çok tartışmaya konu oldu ki, sonunda geçen 
yıl hem İngilizcede hem de “özçekim” olarak Türkçede 

resmen sözlüklere dâhil edildi. HTC de son yılların modası olan 
selfie konusunda, Somera ile işbirliği yaparak bir araştırma 
gerçekleştirdi. “Türkiye’de Selfie Araştırması” adı ile sunulan 
araştırma, bu alanda yapılan en kapsamlı yerel projelerden biri 
olarak öne çıkıyor. 
Araştırmada son üç ayda İnstagram’da paylaşılan 70 bin 
#selfie etiketli paylaşım taranırken, bunlardan anlamlı 
bulunan yaklaşık 3 bin 500 tanesi analistler tarafından 
değerlendirmeye alındı.  Çalışmaya 7 bölgeden tüm iller 
dâhil edilirken, analizde coğrafi bölgeler ve cinsiyetler 
arası farklar öne çıkarıldı. Araştırmaya göre Türkiye’de 
erkeklerin selfie’ye olan ilgisi ön plana çıkarken, en güler 
yüzlü selfie’lerin Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nden 
paylaşıldığı ortaya çıktı.

ERKEKLER SELFİE’Yİ SEVDİ
Genelde selfie’lerin ağırlıklı olarak iç mekânlarda 
çekildiği, çekenlerin de güler yüzlü ve özenli olduğu 
görülen araştırmada, Türkiye’de erkeklerin de 

en az kadınlar kadar selfie-sever oldukları ortaya çıktı. Selfie 
çekenlerin yüzde 49’unu erkekler, yüzde 38’ini kadınlar, 
yüzde 13’ünü ise hem kadın hem de erkeklerin ortak olduğu 
selfieler oluşturdu. Buna göre erkekler son üç ayda kadınlara 
göre yüzde 11 daha çok selfie çekti. 

ARKADAŞLAR, AİLE VE SEVGİLİDEN ÖNDE
Birlikte çekilen selfie’ler içinde en çok arkadaşlarla birlikte 
olanların paylaşıldığı ortaya çıktı. Birlikte olan selfie’lerin 
yüzde 48’i arkadaşlarla çekilirken, yüzde 26’sı sevgiliyle, 
yüzde 23’ü ise aileyle çekildi. Toplam selfie’ler içinde 
sevgiliyle çekilen selfie’lerin oranı yüzde 3’te kalırken, 
sevgiliyle en çok selfie paylaşılan bölge yüzde 5 ile Marmara 
Bölgesi, sevgiliyle en az selfie paylaşılan bölge ise yüzde 1 ile 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

SELFİE’LERDE İÇERDEYİZ
Araştırmada incelenen selfie’lerin yüzde 66 oranında 
iç mekânda yüzde 34 oranında ise dış mekânda çekildiği 

gözlemlendi. Selfie’lerin yüzde 96’sının manzarasız, 
ancak yüzde 4’ünün bir manzaranın önünde 
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ARAŞTIRMAYA 
GÖRE TÜRKİYE’DE 

ERKEKLERİN SELFİE’YE 
OLAN İLGİSİ ÖN PLANA 

ÇIKARKEN, EN GÜLER YÜZLÜ 
SELFİE’LERİN GÜNEYDOĞU 

ANADOLU VE EGE 
BÖLGESİ’NDEN 
PAYLAŞILDIĞI 

ORTAYA ÇIKTI.

Son üç ayda İnstagram’da paylaşılan 70 bin #selfie etiketli paylaşım taranırken, 
bunlardan anlamlı bulunan yaklaşık 3 bin 500 tanesi analistler tarafından 

değerlendirmeye alındı.  

GÜNEYDOĞU VE EGE’DEN

HTC TÜRKİYE’NİN ‘SELFIE’SİNİ ÇEKTİ:

EN GÜLER YÜZLÜ SELFIE’LER



14 Şubat Sevgililer Günü birçok çift için büyük önem 
taşıyor. Bu gün için özel planlar ve hazırlıklar yapanların 
da araştırma yapmak için ilk başvurduğu adreslerden 
biri hiç kuşkusuz ki internet. Yandex buradan hareketle, 

şubat ayının ilk iki haftasında Sevgililer Günü’yle ilgili en çok 
nelerin aradığını ve aynı dönemde bir önceki ay içerisinde 
yapılan aramalara göre hangi anahtar kelimelerde artış 
olduğunu gösteren bir analiz yaparak kullanıcıların bu özel 
gün ile ilgili İnternet’te neleri araştırdığını ortaya koydu.

AŞKINI İNTERNETTE ÖLÇENLER
Ocak ayının başından bu yana yapılan aramaları analiz eden 
Yandex, Sevgililer Günü yaklaştıkça kullanıcıların yaptığı bazı 
aramalarda çok ilginç değişiklikler olduğunu ortaya çıkardı. 
Arama sayısı en çok artan anahtar kelimeler arasında, 1 ay 
öncesine göre yüzde 90 artış gösteren “Aşk testi” ifadesi 
en çok dikkat çekenler arasında yer alıyor. Benzer şekilde 
“Aşk ölçer” ve “Aşk ölçüm” gibi ifadelerin aramaları da bu 
dönemde büyük oranda artmış durumda. Kullanıcıların 14 
Şubat yaklaştıkça internet üzerinde bu tip test ve anketlere 
daha çok yöneldiği anlaşılıyor.

14 ŞUBAT ÖNCESİ “ESKİ SEVGİLİ” ARANDI
Yandex’in yaptığı analizde ortaya çıkan bir diğer ilginç sonuç 
ise “eski sevgili” ifadesinde yaşanan önemli artış. 
Yandex’te Sevgililer Günü ile ilgili aramalarda, 
“14 Şubat” ve “Sevgililer Günü”nden 
sonra en çok “eski sevgili” ve “eski 
sevgilim” ifadelerinin aranmış olması 
dikkat çekiyor. Yapılan analizde 
“Eski sevgili” aramalarının ocak 
ayının başından itibaren yüzde 
44’lük bir oranda arttığı görülüyor. 
Eski sevgili ifadesiyle birlikte en 
çok arananlar arasında “eski 
sevgiliye not”, “eski sevgiliye şiir”, 
eski sevgiliye kapak sözler”, “eski 
sevgili facebook”, “eski sevgiliye 
mektup” bulunuyor. Bunların yanı sıra bu 
dönemde en çok arananlar arasında “rüyada 
eski sevgili görmek”, “eski sevgiliyi unutma 
yolları”, “eski sevgilimi nasıl etkilerim”, “eski sevgiliyi nasıl 
pişman ederim” gibi enteresan aramalar da yer alıyor.

ROMANTİK SÖZLERİ HEDİYELERE TERCİH ETTİK
Beklenebileceği şekilde, Sevgililer Günü yaklaşırken 
hediyelerle ilgili yapılan aramalarda da büyük oranda bir artış 
olduğu gözlendi. Sevgililer Günü hediyesi ile ilgili aramaların 
bir önceki aya göre 10 kat arttığı söylenen analizde, Yandex 
üzerinden “tek taş” ve “yüzük” gibi ifadelerin de aynı 
dönemde 2 kat daha fazla arandığı belirtiliyor. 

Hediye ile ilgili yapılan aramalarda yaşanan artışa rağmen 
Türkiye’de Sevgililer Günü öncesinde en çok arananlar 
arasında “aşk sözleri”, “romantik sözler” ve “romantik 
şiirler” ifadelerinin yer aldığı görülüyor. Kullanıcıların maddi 

hediyelerden daha çok, romantik şiir ve sözleri 
aradığı bu dönemde, romantizm içerikli 

aramalarda yüzde 39, aşk sözleri ile ilgili 
aramalarda ise yüzde 43’lük bir artış 

gözlendi.

İNTERNETTE AŞK ARAYIŞI 
YÜZDE 12 ARTTI
Türkiye’nin birçok bölgesinde 
kar yağışı sebebiyle evlerinden 

çıkamayan çok sayıda kişinin 
internette aşk arayışına yöneldiği 

belirlendi. Arkadaşlık platformu 
Siberalem’in verilerine göre bu 

dönemde internette aşk arayanların sayısı, 
karlı haftalarda geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 12 arttı. Verilere göre 16 Şubat 
Pazartesi gününden itibaren hem Siberalem.com’u hem de 

Siberalem’in mobil uygulamaları iOS ve Android’i kullananların 
sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 artış gösterdi. Veriler, 
kar nedeniyle evde kalmayı tercih eden ya da işe gidemeyen 
birçok kişinin Siberalem’de daha çok vakit geçirme olanağı 
bulduğunu ortaya koydu. Siberalem’e yeni üye olan ya da 
uzun bir aradan sonra yeniden Siberalem’e girenlerin sayısı 
önemli oranda arttı. Ayrıca normalde internette aşk trafiğinin 
akşam saatlerine göre daha yavaş olduğu gündüz saatlerinde 
de Siberalem’de trafik geçen hafta oldukça yoğundu.
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YANDEX’TE 
SEVGİLİLER GÜNÜ İLE 
İLGİLİ ARAMALARDA, 

“14 ŞUBAT” VE “SEVGİLİLER 
GÜNÜ”NDEN SONRA EN ÇOK 

“ESKİ SEVGİLİ” VE “ESKİ 
SEVGİLİM” İFADELERİNİN 

ARANMIŞ OLMASI 
DİKKAT ÇEKİYOR.

Sevgililer Günü öncesinde kullanıcıların 14 Şubat öncesinde en çok aradığı konular 
arasında aşk testleri ve eski sevgililere ilişkin ifadeler yer aldı.

14 ŞUBAT ÖNCESİ ESKİ 
SEVGİLİYİ ARADIK E-TİCARETTE SEVGİLİLER GÜNÜ BEREKETİ...

E-ticaret yazılımı sektöründe 10 yıldır hizmet veren IdeaSoft 
14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında e-ticaret şirketlerinin 
satış hacimlerini analiz etti. IdeaSoft tarafından 5 bin e-ticaret 
şirketinin verileri kapsamında yapılan analizlere göre; Türkiye 
genelinde faaliyet gösteren e-ticaret şirketlerinin 1-12 Şubat 
günleri arasındaki satış hacmi ocak ayıyla karşılaştırıldığında 
ortalama yüzde 26 artış gösterdi. 

Anadolu’dan e-ticaret sitelerine yoğun ilgi
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden farklı olarak perak-
ende ürün çeşitliliğine ve alternatiflerine hızlı erişimi olmayan 
Anadolu’dan e-ticaret sitelerine yoğun ilgi oldu. Yapılan anali-
zlere göre Sevgililer Günü alışverişi olarak adlandırılabilecek 
1-12 Şubat arasındaki dönemde Anadolu’dan gelen siparişlerin 
genel satışların yaklaşık yüzde 55’ini oluşturduğu görüldü. 
Kadınlar en çok tesbih, erkekler iç giyime yöneldi
Anadolu’dan oluşturulan siparişlerin kategori kırılım analizlerine 
göre kadınlar sevdiklerine en çok tesbih, yüzük ve parfüm gibi 
ürünleri alırken, erkekler ise hediye tercihlerinde en çok iç giyim, 
kozmetik-kişisel bakım ve mücevher-takı ürünlerine yöneldiler. 



/ GÜVENLİK

46 / www.baglantinoktasi.com.tr

2014 ŞANTAJ VE CASUSLUK YILI
Labris Networks tarafından hazırlanan rapor, 2014 yılında 
casusluk ve fidye amaçlı kullanılan kötücül yazılımların 
zirve yaptığını ortaya koydu. E-posta ve web üzerinden 
yayılan fidye amaçlı kötücül yazılımlar kullanıcıların 
dosyalarını şifreleme, hesaplarını ele geçirme gibi işlemler 
için kullanılabiliyor. Bu yazılımları kontrol eden kişiler daha 
sonra şifreleri kaldırmak için para talebinde bulunuyor. ABD 
başta olmak üzere tüm dünyada etkili olan Crypto Locker, 
2014 yılında fidye amaçlı kullanılan kötücül yazılımların en 
önemli örneği oldu. 
2014’te adını en çok duyuran casus yazılımlar ise Caredo 
ve Reign’di. Özellikle Caredo, başta Fas olmak üzere Kuzey 
Afrika ülkelerinde diplomatik ve hükümete ait merkezleri 
hedef alarak önemli zararlar verdi. Bunun yanı sıra 
Belgacom’un hack’lenmesi, Doğu Avrupa ülkelerinde etkili 
olan ve Rusya’nın arkasında olduğu iddia edilen APT28 ve 
Çin destekli olduğu belirtilen Operation SMN gibi espiyonaj 
kampanyaları, kötücül yazılımların kullanıldığı öne çıkan 
olaylar arasında yer aldı. 2014 yılında yaşanan bu olaylarla 
birlikte siber casusluğun artık normalleştiği yorumunun 
yapıldığı raporda, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin artık bu 
duruma karşı güçlerini birleştirme kararı aldığından da 
bahsedildi.

TARİHİN EN BÜYÜK DDOS SALDIRISI
Labris Networks’ün hazırladığı detaylı rapora göre 
2014 yılı tarihin en büyük DDoS saldırısına sahne oldu. 
Kasım ayında düzenlenen 500 Gbps büyüklüğündeki 
saldırı kayıtlara en büyük DDoS saldırısı olarak geçti. 
DDoS saldırılarının yanında son kullanıcıların kişisel 
verilerini sızdırmaya yönelik çok sayıda saldırı da 2014 
yılının gündemine oturdu. Milyonlarca kullanıcısı olan 
servislerin ele geçirilmesi sonucunda kişisel dosyalar ve 
hesaplara ait bilgiler ele geçirildi. Yapılan bazı saldırıların 
arkasında ülkelerin olduğu iddiaları ise uluslararası 
krizlere yol açtı. Kara, deniz ve havadan sonra siber 
dünyayı da bir savaş alanı olacağını geçmişte belirtmiş 
olan ABD, Son saldırısı ile bu anlamda en belirgin 
örneklerden birine maruz kaldı. 
Labris Networks 2014 Siber Güvenlik Raporu’na göre 
geçtiğimiz yıl sorun yaşanan alanlar arasında açık kaynaklı 
yazılımlar da yer aldı. Özellikle OpenSSL platformunda 
ortaya çıkan Heartbleed adlı açık SSL sunucularından 
kişisel verilerin sızdırılmasına yol açtı. 

İstenmeyen e-postalarda online ürün satışlarını sırasıyla, kötücül yazılım 
taşıyan iletiler, kurumsal teklifler, arkadaşlık ağları ve cinsel içerikli 

e-postalar takip ediyor.

TÜRKİYE’DE İSTENMEYEN 
E-POSTA ORANI 

YÜZDE 140 ARTTI

Labris Networks, 2014 Siber Güvenlik Raporunu ve 
2015 Öngörülerini açıkladı. Labris SOC’den elde edilen 
verilerle oluşturulan raporda Türkiye özelinde ve tüm 
dünya genelinde yaşanan olaylar derleniyor. 2014 yılı 

boyunca yapılan incelemelerde Türkiye’de özellikle spam 
konusunda önemli sorunların yaşandığı ortaya çıktı. İletilen 
tüm e-postalarda istenmeyen eposta oranının yüzde 84’e 
ulaştığının belirtildiği raporda, spam e-posta miktarının bir 
önceki seneye göre yüzde 140 arttığı da ortaya kondu. 
İstenmeyen e-postalarda en çok karşılaşılan konunun 
online ürün satışları olduğu söylenirken, yeni yürürlüğe giren 

e-ticaret kanunu ile spam e-posta miktarının azalabileceği 
de belirtildi. İstenmeyen e-postalarda online ürün satışlarını 
sırasıyla, kötücül yazılım taşıyan iletiler, kurumsal teklifler, 
arkadaşlık ağları ve cinsel içerikli e-postalar takip ediyor.
2014 boyunca Labris SOC’da gözlenen kişisel bilgisayar 
tabanlı kötücül yazılımların yüzde 96’sının Windows 
platformunu hedef aldığı, mobil tabanlı kötücül yazılımların 
ise yüzde 97’sinin Android platformunu hedeflediği bilgisi 
de raporda yer alıyor. Tehditlerin ürettiği alarmların da 
bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında bir artış gösterdiği 
vurgulanıyor.

SİBER SUÇLARI CAYDIRMAK İÇİN 6 ÖNEMLİ ADIM 
Siber suçlar, pek çok kişiye ve kuruma özellikle de finansal 
açıdan zarar veriyor. Peki bu problem nasıl çözülebilir? 25 yıldır 
dünya çapında proaktif korumada öncü konumda bulunan 
ESET, ‘suçlular için siber dünya nasıl daha az çekici hale gelir‘ 
sorusuna cevap bulmaya çalıştı. 
ESET‘in Kuzey Amerika ofisinde görev yapan Kıdemli Güvenlik 
Uzmanı Stephen Cobb, ülkelerin ve uluslararası toplumun bu 
konuda gündemine almasını gerektiğini düşündüğü 6 yaklaşım 
ortaya koydu. Stephan Cobb, “Suçun daha az çekici hale get-
irilmesi ile beraber siber suçlular için risklerin artması, men-
faatlerinin azalması, sosyal küçümseme ve ahlaki yaptırımların 
derinleşmesine katkı olsun diye suç faaliyetlerini ortaya 
çıkarmak gerekir.“ diyor. Cobb, şu önerileri getiriyor: 

1. Ulusal öncelikler yeniden ayarlanmalı: Ayrılan kaynaklar, bu 
suçları işleyen kişilerin tespitine, tutuklanmasına ve siber 
suçluları kovuşturmaya yönelik değerlendirilmeli. 

2. Siber suç failleri daha hızlı yakalanmalı: Bu failleri caydırmak 
için kullanılan ölçekler arasında,  bu suçları işleyenlerin 
cezalandırılması ve bu suçluların alacakları cezaların 
ağırlaştırılıp uygunlanması, suçlu bulundukları halde bu 
suçluların hızlandırılmış şekilde cezalarının sonuçlandırılması 
bulunmalı.

3. Siber etikler öğretilmeli: Siber dünyaya ilişkin etik yaklaşımın 
ilköğretim çağlarından müfredatlara dahil edilmesi, hem 
kısa dönemli etkide hem de uzun dönemde siber suçların 
önüne geçmeye önemli katkı koyacaktır. 

4. Gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatların arttırılması: Siber 
becerisi yüksek kişilerin fazlalılığı karşısında siber suçlar 
caydırılırken, bu alanda iş imkanlarının arttırılması gerekir. 
Bu şekilde siber becerisi yüksek kişiler farklı alanlara yön-
lendirilmeli. 

5. Problem ölçümlenmeli: Siber suçların biçim, haçim, uygu-
lama ve sonuçlarını görmek ve değerlendirebilmek adına 
objektif ve tutarlı ölçümleme yapılmalı, buna kaynak 
ayrılmalı. 

6. Uluslararası baskı oluşturulmalı: Bir ülke eğer siber suçlara 
arkasını dönüp görmezden geliyorsa, uluslarası toplum 
tarafından yaptırım uygulanmalı.

LABRİS NETWORKS TARAFINDAN 
HAZIRLANAN RAPOR, 2014 YILINDA 

CASUSLUK VE FİDYE AMAÇLI KULLANILAN 
KÖTÜCÜL YAZILIMLARIN ZİRVE YAPTIĞINI 

ORTAYA KOYDU.
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Keşfedilen açıklar nedeniyle büyük zararlar yaşatan açık 
kaynak kodlu yazılımlara güvenin sarsıldığının belirtildiği 
raporda sık kullanılan bu tip yazılım ve protokollere saldırıların 
devam edeceği öngörülüyor.

SALDIRILAR DAHA KOMPLEKS HALE GELECEK
Harpp DDoS Mitigator siber savaş ürün ailesiyle DDoS 
saldırılarına karşı güvenlik sağlayan Labris Networks, 
2015’te DDoS saldırılarının çok daha kompleks hale 
geleceğini, birçok kurumun mevcut koruma sistemlerinin 
ve ISP tabanlı koruma önlemlerinin, gittikçe akıllanan 
DDoS saldırılarına karşı koyacak güçte olmadığını 
belirtiyor.
Labris Networks tarafından hazırlanan rapor, kamu, 
askeri ve özel kuruluşların tamamının riskler karşısında 
farkındalığını artırmayı hedefliyor. Güvenlik risklerine karşı 
çözümlerin yalnızca ürün değil; ürün, hizmetler ve bilginin 
bütünleşik olarak kullanılmasını gerektirdiğini belirten Labris 
Networks, bu üçlünün güvenliği, kurumların iş verimliliğini 
artırırken optimize etmesinin önemini vurguluyor.

2015’TE BİZLERİ NELER BEKLİYOR
20 ülkede 3 bin 500’den fazla kurum ve kuruluşun güvenliğini 
sağlayan, tüm dünyada Ortak Kriterler EAL4+ sertifikasına 
sahip 12 şirketten biri olan Labris Networks tarafından 
hazırlanan raporda 2015 yılına dair öngörüler de paylaşıldı.
2015 yılında kötücül yazılım hazırlamanın çok daha kolay hale 
geleceği yönünde uyarılarda bulunan Labris Networks, siber 
suçluların kötücül yazılımlar için yapım kitleri ve kılavuzları 
çıkarmaya başladığını ve artık temel bazı bilgilere sahip olan 
birçok kişinin rahatlıkla spesifik amaçlara yönelik saldırılar 
yapabileceğini belirtti.
Kişisel bilgisayar kullanımının yerini artık mobil cihazlara 
bıraktığı bu dönemde şimdiye kadar sadece mobil cihazları 
hedef alan büyük saldırılar olmadığına dikkat çekilen 
raporda mobilde de şantaj amaçlı kullanılan yazılımların daha 
sık karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Son dönemde popüler 
olan “Nesnelerin İnternet’i” (IoT) konseptinin de güvenlik 
sorunlarını beraberinde getirdiğini belirten Labris Networks, 
akıllı televizyon, otomobil, saat, bileklik gibi cihazlara yönelik 
saldırıların da olabileceğini söylüyor.
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2014 YILI TARİHİN EN BÜYÜK DDOS SALDIRISINA SAHNE OLDU. 500 GBPS 
BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SALDIRI KAYITLARA EN BÜYÜK DDOS SALDIRISI OLARAK GEÇTİ.
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“BU DA MI OLDU?” 
DEDIRTECEK İNOVATİF 
TASARIMLARA HER GEÇEN 
GÜN YENİSİ EKLENİYOR. 
ARTIK ŞAŞIRMAYI BİR 
KENARA BIRAKIP, BU 
YENİLİKLERİN TADINI 
ÇIKARMAYA BAŞLAMANIN 
TAM ZAMANI…
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[ SELİN AKGÜN ]

Giyilebilir akıllı teknolojilere 
yönelik tasarımlar artık cidden 
sınır tanımıyor. Eğer görme 
engelliyseniz, akıllı ayakkabınıza 

vereceğiniz koordinatlarla istediğiniz 
yere herhangi birinin yardımını almadan 
gidebilme şansına sahipsiniz. Epilepsi 
rahatsızlığınız varsa krizin ne zaman 
geleceğini size bildiren akıllı saatiniz 
aracılığıyla önceden önlem alabilmek 
elinizde… Bileğinize taktığınız bir 
bileklik aracılığıyla ev ve iş yerinizdeki 
tüm teknolojik ekipmanları sadece 
bileğinizi oynatarak çalıştırabilme 
lüksünüz de bulunuyor. İnovatif 
tasarımlar sadece giyilebilir akıllı 
teknolojilerle de sınırlı değil. Artık 
her şeyin akıllısı var. Tasarımcılar 
hedef kitlelerine akıllı elektrikli 
bisiklet, telsiz ya da duşa kabin gibi 
sonsuz seçenekler sunuyor. Yaşamı 
kolaylaştıran ve yepyeni deneyim 
alanları yaratan bu tip örnekler 
gelecekte hızla çoğalacak. Bize de 
bekleyip neler olacağını gözlemlemek 
düşüyor.

HER ŞEYİN 
AKILLANDIĞI 
BİR DÜNYAYA 
DOĞRU

/İNOVASYON 

BU SAATLER AKILLI KAYIŞLA ÖNE ÇIKIYOR 
Montblanc, ürettiği mekanik saatlere çok daha teknolojik bir boyut katabilmek için tasarımlarının orijinal modellerine dokunmadan saat 
kayışlarını akıllı hale getirdi ve e-Strap adını verdiği akıllı bir kayış geliştirdi. Karbon fiber kayışın üzerinde kullanıcının bildirim ve veri takibi 
yapabileceği küçük bir ekran bulunuyor. Bluetooth 4.0 teknolojisi ile akıllı telefonunuza bağlanabilen e-Strap, gelen arama, mesaj, 
e-posta, sosyal medya ve hatırlatma bildirimlerini bu ekranda gösteriyor. E-Strap’te yer alan izleyici sensörler ile egzersiz takibi 
yapabiliyor ve bu verileri akıllı telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Akıllı kayışların farklı renk ve ebatlarda olduğunu da hatırlatalım.

EV VE ÇALIŞMA ORTAMINIZIN HAVA 
VE IŞIK KALİTESİNİ ÖLÇÜYOR 
Kanada’nın Vancouver şehrinde kurulan TZOA adlı şirketin 
geliştirdiği Tzoa, BlueTooth üzerinden Android ve iOS 
işletim sistemine sahip akıl l ı  telefonunuz i le bağlantı 
kurarak, ortamdaki hava ve ışık kalitesini gerçek zamanlı 
ölçen akı l l ı  bir  c ihaz.  Tzoa’nın üzerindeki  sensörler, 
ö l ç ü m l e r i  r a k a m s a l  o l a r a k  a k ı l l ı  t e l e f o n l a r d a k i 
uygulamasına gönderiyor. Hava ve ışık kalitesinin önemli 
olduğu çalışma alanlarında yaygın bir şekilde kullanılması 
beklenen Tzoa, giyilebilir teknolojinin en son ürünlerinden 
biri olarak Ağustos 2015’te piyasaya sunulacak.
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AKILLI ŞORTUNUZ 
İŞBAŞINDA 
Sürekli spor yapan biriyseniz, 
vücudunuzun spor yaparken verdiği 
sinyalleri en iyi şekilde değerlendirmeniz 
gerekiyor. Sporcunun hızını ve kalp 
ritmini ölçmenin yanı sıra kasların 
çalışma seviyelerini gerçek zamanlı 
ölçerek kullanıcısına bildiren Mbody, 
vücut kaslarına duyarlı ilk akıllı şort 
olarak öne çıkıyor. Dışarıdan 
bakıldığında spor bir şort görünümüne 
sahip olan MBody, egzersiz sırasında 
sağ ve sol bacak kaslarının elektriksel 
etkinliklerini ölçüyor. Böylece kasların 
çalışma seviyelerini belirliyor. Kas 
etkinliği ölçümünün yanı sıra hız ve 
pedal çevirme hızı gibi başka 
değişkenleri de ölçebiliyor. Bu akıllı şort, 
Mshort ve ölçüm cihazı Mcell olmak 
üzere iki farklı bileşenden oluşuyor. 
Mbody tarafından toplanan veriler Mcell 
aracılığı ile Android işletim sistemi ile 
çalışan akıllı telefona gönderiliyor.
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ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK 
Trafik sorunuyla boğuşulan şehirlerde ulaşımı kolaylaştırmak adına yepyeni konseptler geliştiriliyor. Bu konseptlerden en dikkat çekeni 
de akıllı bisikletler… Tayvan merkezli Gogoro’nun tasarladığı elektrikli bisiklet, sade tasarımı ve renkli ışıklandırması ile dikkat çekiyor. 
Çevre dostu yapısıyla öne çıkan Gogoro, hedef kitlesinin sürüş esnasında boş bataryaları dolu bataryalarla değiştirebilmeleri adına 
şehirde şarj istasyonları kurmayı hedefliyor. Böylece Gogoro kullanıcıları elektrik azaldığında bu istasyonlara giderek boş bataryayı 
bırakıp dolu bataryayı alma şansına sahip olacak. Saatte 95 kilometre hıza ulaşan Gogoro’nun mobil uygulaması da bulunuyor. Bu 
uygulama üzerinden elektrikli bisikletinizin LED ışıklarını ayarlayıp şarj oranını da görme şansına sahipsiniz.
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OYUNDAKİ HER DETAYI BİREBİR 
YAŞAYACAKSINIZ 
Eğer fanatik bir oyun severseniz, Virtuix Omni ile sanal gerçekliği 
yaşamak sizin için bambaşka bir deneyime dönüşebilir. Fakat 
alışılagelmiş deneyimleri de bir kenara bırakmanız gerektiğini 
hatırlatmamız gerekiyor. Sanal gerçeklik oyun platformu Virtuix 
Omni, iki yıl süren araştırmaların sonunda dikkat çeken bir 
tasarımla piyasaya sunuldu. Omni, kaygan ve çukurumsu 
platformunun yanı sıra özel olarak geliştirilen ayakkabıları ile 
platform üzerinde hareket eden oyuncuya gerçek bir yürüyüş 
ve koşu hissi veriyor. Virtuix Omni’yi farklı kılan bir diğer 
özel l ik ise kişiy i  platform üzerinde sabit  tutan ve ani 
hareketler sırasında güvenliğini sağlayan bir kemere sahip 
olması… Böylece kullanıcı platformdan uzaklaşmadan 
sanal  oramda yürüme, koşma, oturma, at lama gibi 
hareketleri de gerçekleştiriyor. Virtuix Omni’nin en önemli 
parçası ise göze takı ldığında gerçeğe yakın bir oyun 
deneyimi sunan Oculus Rift adlı gözlüğü…

BİLEĞİNİZDEKİ TEKNOLOJİ 
Akıllı telefonunuzu, ev aletlerinizi, bilgisayarınızı, oyun 
konsolunuzu ya da diğer akıllı teknoloji ürünlerinizi sadece el ve 
kol hareketlerinizle dokunmadan kontrol edebilmeye ne 
dersiniz? Kanadalı şirket ThalmicLabs’in imzasını taşıyan Myo 
Armband, adlı bileklik tasarımında yer alan elektromiyogram 
sensörler aracılığıyla kaslarınızda meydana gelen elektriksel 
etkinleri analiz ediyor ve bu hareketlerden ne yapmak 
istediğinizi anlıyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte 
üretilen Myo ile bilgisayar ve televizyonunuzdaki videoları 
oynatabilir, ses seviyesini ayarlayabilir hatta slayt geçişi bile 
yapabilirsiniz. 
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EPİLEPSİ HASTALARINA ÖZEL 
Günlük hayatta pek çok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bu 
sorunlar ister istemez stresli bir hayatı da beraberinde 
getiriyor. Vücudunuzun tolere edemeyeceği bir stresle baş 
etmek zorunda kaldığınızda sizi uyaran ve önlem almanızı 
sağlayan bir akıllı saatiniz olsa, hayat çok daha kolay olmaz 
mıydı? MIT profesörü Dr. Rosalind W. Piccard, bu konuya 
yönelik çalışmalara 2007’de başlamış bir isim. Piccard, bir 
öğrencisiyle birlikte bireyin uyku düzenini ve etkinliklerini 
analiz eden akıllı bir saat tasarladı. Bu saatin en önemli 
özelliği ise kullanıcısının stres seviyesini ölçerek, olası bir 
epilepsi krizini önceden tespit etmesi… Elektriğin aşırı ve 
kontrolsüz bir şekilde vücuda yayılması sonucunda ortaya 
çıkan epilepsi krizi, elektrodermal etkinlik adı verilen bir 
t ekno lo j i  a rac ı l ı ğ ı y la  tesp i t  ed i l eb i l i yo r .  Ku l lan ı c ı 
heyecanlandığında ya da stres seviyesi yükseldiğinde 
vücuttaki ter dalgalanmasını analiz eden bu akıllı saat, stres 
seviyesi normalin üstüne çıktığında titreşimle kullanıcısını 
uyarıyor. Kriz esnasında kullanıcının yakınlarına cep telefonu 
üzerinde mesaj da gönderiliyor.
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YAĞMUR ALTINDA 
HİSSİ VEREN BİR 
DUŞAKABİN 
SİSTEMİ
Sanki deniz kenarında bir 
yerde duş alıyormuş hissi 
yaşamak isteyen kişiler için 
tasarlanan ‘Rain Soft 
Shower’, ılık yaz 
yağmurlarını evinize 
getiriyor. Naser Nasiri ile 
Taher Nasiri tarafından 
tasarlanan bu ürün, dikey 
bir dizayna sahip ve hedef 
kitlesine çok farklı bir 
deneyim yaşatmayı 
hedefliyor. Duşunuzu 
aldıktan sonra Rain Soft 
Shower, duş alanını kısa bir 
süre boyunca ısıtıp var olan 
nemi de yok ediyor. 
Banyolarında çok daha sıra 
dışı bir duşa kabin 
sistemine sahip olmak 
isteyenlere hitap eden bu 
ürüne şimdiden son derece 
yoğun bir talep var.
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ARTIK TELSİZİN DE 
GİYİLEBİLİRİ VAR 
Kullanıcı grubunu sadece bir tuşa 
dokunarak iletişime geçiren 
giyilebilir iletişim aracı Onyx, kendi 
ağı üzerinde çalışan bir telsiz. iOS ve 
Android işletimli akıllı telefonunuzda 
bulunan uygulamasına Bluetooth ile 
bağlanan cihaz, sesli mesajlarınızı 
internet üzerinden veya 
telefonunuzun LTE veri bağlantısını 
kullanarak diğer kullanıcılara iletiyor. 
Kullanıcısının uygun olup olmadığını 
üzerinde bulunan LED ışıklandırmalı 
halka ile gösteren Onyx, müsaitlik 
durumunu mavi ışıkta ‘uygun’, sarı 
ışıkta ‘sessiz’, yeşil ışıkta ise 
‘konuşuyor’ olarak gösteriyor. Bu 
renkler, uygulama üzerinden kimin 
konuşmaya uygun olduğunun takip 
edilmesini sağlamak amacıyla 
kullanıcının isminin ve profil 
fotoğrafının yanında da yer alıyor. 
Standart bir USB kablosu ile şarj 
edilebilen cihazın pil ömrü ise 12 
saat.
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GÖRME ENGELLİLER 
İÇİN KOORDİNAT 
GÖSTEREN 
AYAKKABI 
Her şeyin akıllısı varken, 
ayakkabının akıllısı niye 
olmasın? Krispian Lawrence ve 
Anirudh Sharma’nın imzasını 
taşıyan akıllı ayakkabı Lechal’in 
en önemli özelliği görme 
engelli bireylerin yaşamını 
kolaylaştıracak bir teknolojiye 
sahip olması… Lechal, ayağa 
gönderdiği titreşim ile 
kullanıcısını gideceği yere 
kadar yönlendiriyor. Yapmanız 
gereken tek şey, akıllı 
ayakkabınızı iOS, Android veya 
Windows işletim sistemi ile 
çalışan cihazınıza Bluetooth ile 
bağlamak. Sonra da gitmek 
istediğiniz yeri Google Map ile 
entegre bir şekilde çalışan bu 
uygulamaya bildiriyorsunuz. 
Lechal, ayakkabınıza gelen yön 
titreşimlerini takip ederek size 
gitmeniz gereken yere kadar 
eşlik ediyor.



[ MEHMET AKİF ATASOY ]

Renault’nun yeni ve marka tarihindeki ilk C crossover 
modeli olan Kadjar çok sayıda ilke imza atıyor. Dünya 
tanıtımı Renault Başkanı Carlos Ghosn tarafından 
yapılan Kadjar aynı zamanda Fransız markanın 

Çin’de üretilecek ilk modeli olacak. Çinli ortak Dongfeng ile 
Wuhan’daki fabrikada ve Renault İspanya’daki Palencia’da 
üretilecek olan Kadjar, yaz aylarından itibaren Türkiye 
pazarında da satılacak. Dizel motorları, otomatik şanzımanı 
ve 4X4 çekiş özelliklerine sahip Kadjar, markanın bu 
alandaki en iddialı modeli olacak.

KARDEŞ REKABETI BAŞLIYOR
Renault-Nissan ittifakının başarılı modeli Nissan Qashqai 
ile direkt rekabet edecek Renault Kadjar, aynı zamanda 
Japon kardeşiyle aynı platformu ve dolayısıyla aynı 
genleri paylaşıyor. Kadjar, Renault ürün yelpazesinde 
Captur ile Koleos modellerinin arasında konumlanacak.  
Nissan Qashqai dışında yeni aracın piyasadaki en büyük 
rakipleriyse Skoda Yeti, Hyundai ix35, ve Kia Sportage.

ÇIN’DE 750 BIN SATIŞ HEDEFI
Fransız üretici, Kadjar ile ilk kez Çin pazarına da adım atıyor. 
2013 yılında Renault ve Dongfeng bir anlaşma imzaladı. Bu 
sayede Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC) 
ortaya çıktı ve hemen Wuhan’daki fabrikanın inşası başladı. 
Otomobil üretiminin ise 2016’nın erken dönemlerinde 
başlaması öngörülüyor. Renault’nun orta vadeli planına 
göre hedefi, Çin pazarından yüzde 3,5’lik pay almak ki bu 
da yılda 750 bin adetlik satış anlamına geliyor.

İÇ MEKÂNDA TÜRK IMZASI
Renault modellerinde araçların iç tasarım, renk ve malzeme 
seçimi bir Türk tasarımcıya emanet. Renault Technocentre 
Tasarım Bölümü’nde görev yapan ve Kadjar’ın iç seçimlerini 
de yapan Türk tasarımcı Yeşim Güleryüz… İç tasarım 
ekibinde kumaş ve renk üzerine Almanya’da eğitim alan 
Güleryüz, 6 yaşında Türkiye’den geldiklerini söyledi. İlk kez 
Ford’da işe başlayan Güleryüz, 2003 yılında Renault’ya 
geçmiş. Uzun bir süre Güney Kore’de çalışan Güleryüz’ün, 
Fluence’den Laguna’ya, Megane’den Clio’ya kadar birçok 
modelde imzası bulunuyor.

RENAULT
RENAULT KADJAR MODELİ İLE ARAZİYE ÇIKIYOR. YAZ AYLARINDA 

ÜLKEMİZ PAZARINA DA SUNULACAK OLAN KADJAR, MARKANIN ÇİN’DE 
ÜRETECEĞİ İLK ARAÇ OLACAK.

YOLDAN ÇIKMAYI SEVDİ
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Audi’nin spor otomobili R8, markanın en yeni teknolojisi 
lazer farlı seçeneğiyle de alınabiliyor. LED farlara göre iki 
kat daha uzağı ve iki kat daha menzili aydınlatabilen lazer 
farlardan her biri küçük bir parçadan yüksek ışık enerjisi 
üretebilen yüksek yoğunluklu 4 lazer diyottan oluşuyor. 
Far modülünde bulunan fosfor dönüştürücüler, mavi lazer 
ışığını beyaz ışığa çeviriyor. Üretilen ışık, insan gözünün 
fark edebileceği ancak gözü yoracak derede olmadığı için, 

karşıdan gelen araçlar için de güvenliği artırıyor. Ayrıca 
R8 maviye çalan farıyla da yollarda diğer araçlardan 
karakteristik olarak ayrılıyor. Audi LED farları ilk kez 2004 
yılında A8 L W12 modelinde kullanmıştı. İlk kez 2014 
yazında sınırlı sayıda üretilen R8 LMX modelinde kullanılan 
lazer farlar, daha sonra Le Mans 24 Hours yarışlarında ilk 
sırada yer alan R18 e-tron quattro yarış otomobilinde de 
kullanılmıştı.

YENİ PORSCHE TÜRKİYE’DE  
Porsche’nin efsanevi 911 Carrera ailesinin sportif gücünü, 
sürüş konforuyla buluşturan GTS modelleri, geçen aydan 
itibaren Türkiye’de satışa sunuldu. Coupe ve Cabriolet gövde 
versiyonları ile Porsche tutkunlarıyla buluşan 911 Carrera 
GTS, ilk bakışta agresif dış tasarımı ile öne çıkıyor. 20 inç 
özel mat siyah jantları GTS karakterini yansıtırken, Porsche 
Dinamik Işık Sistemi (PDLS) Bi Xenon ön farları, ön hava 
girişleri, Sport Design yan aynaları ve siyah krom egzozu 
da otomobilin her açıdan bir GTS olduğunu ortaya koyuyor. 
GTS spor egzoz sistemi, belirgin bir GTS sesi sağlaması için 
özel olarak geliştirilirken, 911 Carrera S’ten 44 milimetre daha 

geniş olan arka aks mesafesi de, 911 Carrera GTS’e göre 
daha konforlu sürüş sağlıyor. 911 Carrera GTS modellerinin iç 
tasarımı da konforuyla dikkat çekiyor. Alcantara deri döşemeli 
koltuklara, yine Porsche’nin diğer GTS modellerinde olduğu 
gibi, Alcantara kaplı orta paneller eşlik ediyor. Arkadan itişli ve 
dört tekerlekten çekişli seçenekleri bulunan 911 Carerra GTS 
modellerinin coupe versiyonu,100 km’ye sadece 4 saniyede 
ulaşıyor. Cabriolet versiyonu ise aynı hıza 4.2 saniyede 
çıkıyor. Manuel şanzımanlı arkadan çekişli 911 Carrera GTS 
saatte 306 kilometre hıza ulaşabilirken, otomatik şanzımanlı 
versiyonu ise saatte 304 kilometre hıza erişiyor.

YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRAN LAZER FARLAR 
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Hyundai Motorsport Takımı, 2015 FIA Dünya Ralli 
Şampiyonası’nın (WRC) ikinci yarışı olan İsveç Rallisi’nde 
genel klasmanda ikinci olarak podyuma çıktı. Bu zorlu 
yarışta son güne lider olarak giren Belçikalı pilot Thierry 
Neuville, aynı zamanda 44 metre atlama ile yeni bir rekorun 
sahibi oldu. Tamamı kar ve buz üzerinde geçen İsveç Rallisi, 
pilotlara zor anlar yaşatırken, 7 kapı numaralı Hyundai 
i20 WRC’yi kullanan Thierry Neuville ve 
co-pilot Nicolas Gilsoul ikilisi temkinli 
sürüşü tercih ederek yarışı 2’inci 
bitirdi ve sezonun ilk podyum 
zaferini yaşadı. Bu zorlu yarışta 

Neuville, ayrıca 44 metre ile bugüne kadar yapılan en 
yüksek ve en uzun atlama rekorunu da kırarak bu unvanı 
efsanevi pilot Colin Mcrae’nin elinden aldı. Takımın diğer 
pilotları Hayden Paddon ve Kevin Abbring de etkileyici 
performanlarını sergileyerek genel klasmanda 6’ncılığı elde 
etti. Hyundai Motorsport Takım Patronu Michel Nandan, 
“Tıpkı geçen yıl olduğu gibi 2015 sezonunda da i20 WRC’yi 
geliştirmeye devam ediyoruz ve en iyi sonuçları almak için 

gayret gösteriyoruz” yorumunda bulundu.

HYUNDAI i20 WRC İSVEÇ’TE PODYUMA ÇIKTI 

/OTOMOTİV

Elektrikli araçlarıyla da sektörde önemli bir yer edinen 
Nissan, gün ışığındaki ultraviyole ışınlarını emerek gece 
parlayan karoser boyası kullanan ilk otomobil markası 
oldu. Nissan, Leaf modeli otomobillerinde Starpath adı 
verilen kaplamayı kullanmaya başladı. Sprey şeklinde 
püskürtülerek uygulanan kaplama, gün ışığının durumuna 
göre depoladığı enerji sayesinde karanlıkta 8 ila 10 saat 
arasında parlıyor. Enerjisini ultraviyole ışınlardan alan 
boyanın hammaddesi de organik. Nissan Leaf’teki bu özel 
boyanın anahtarını doğada çok nadir bulunan stronsiyum 
alüminat kristali oluştururken, kristalin en önemli özellikleri 
arasında sağlamlık ve kokusuzluk yer alıyor. Bazı markalar, 
inorganik içeriğe sahip, karanlıkta parlayan boyaları şimdiye 
kadar farklı modellerde ve zamanlarda kullanmış olsalar da, 
Nissan organik bir içeriği doğrudan uygulayan ilk otomobil 
üreticisi unvanına da sahip oldu. 

GECELERİ DE PARLAYAN OTOMOBİLLER 
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Türk Telekom International, 
imzaladığı C&MA (Tesis ve 
Bakım Anlaşması) ile SEA-

ME-WE-5 denizaltı kablo kon-
sorsiyumuna tam üye oldu. 2016 
yılı sonunda hizmete girecek 
olan sistem, üç kıtada, Asya’dan 
Avrupa’ya 20 bin kilometreden 
uzun bir mesafede, 18 ülkeyi bir-
birine bağlayacak.
En yeni ve gelişime açık teknolo-
jilerin kullanılacağı kablo sistemi 
2016 yılı sonunda hizmete gire-
cek. Tasarım kapasitesi saniyede 
24 terabit olarak belirlenen sistem 
Güneydoğu Asya’dan Avrupa’ya 
20 bin kilometreden uzun bir 
mesafede 18 ülkeyi birbirine bağ-
layacak. 
Türk Telekom International’ın kon-
sorsiyuma katılması ile birlikte 
Muğla’nın Marmaris ilçesi, SEA-
ME-WE-5 denizaltı kablo sistemi-
ne bir istasyon olarak eklenecek. 
Sistem, kablo üzerindeki diğer 
operatörler için, hem Türkiye üze-
rinden diğer ülkelere ulaşım, hem 
de Batı Avrupa ve Afrika yönünde 
alternatif bir rota sağlayacak.

TÜRKİYE VERİ MERKEZİ 
OLACAK
Türk Telekom Grubu CEO’su Rami 
Aslan, yıldan yıla katlanarak artan 
ses ve data trafiğinin kıtalara-
rası transferini en etkin şekilde 
sağlayan denizaltı kablo sistem-
lerinin önemine dikkat çekerek, 
“Bu proje Türkiye’yi önemli bir 
küresel iletişim ve veri merkezi 
haline getirerek ülkemize kısa ve 
uzun vadede stratejik avantaj-
lar sağlayacak. SEA-ME-WE-5 
kablo sistemi, Batı Avrupa, Afrika, 

IHS Technology firması, 
“Taşınabilir ve Modüler Veri 
Merkezleri 2014” raporunda, 

son altı aylık süreçte veri merkezi 
sağlayıcılarının, birim bazında elde 
ettiği gelirleri değerlendirdi. Yapılan 
değerlendirmede pazar trendleri, 
istatistiksel veriler, pazar öngörü-
leri ve rekabet ortamı, öne çıkan 
kriterler arasındaydı. Birim başına 
toplam ihracat rakamları özelin-
de yapılan değerlendirmeye göre 
Huawei, ulaştığı yüzde 11’lik pazar 
payıyla; Avrupa, EMEA (Ortadoğu 
ve Afrika) ile Asya - Pasifik bölge-
lerinde liderliği paylaşan iki marka-
dan biri oldu.
“Huawei Taşınabilir Veri 
Merkezleri”, bugünün en hızlı 
büyüyen ürün gruplarından biri 
olmanın yanı sıra, telekomünikas-
yon, eğitim, sağlık ve enerji gibi 
kurumsal yaşamın birçok alanın-
da tercih ediliyor. Huawei, tüm bu 
sektörler için sunduğu dış mekân 
veri merkezi çözümleriyle, hızlı 
ve esnek kurulum, üst düzey 
verimlilik, yüksek güç yoğunluğu 
ile doğru alan yerleşimi sağlıyor. 

PAZARIN İHTİYACINI KARŞILIYOR
Huawei Türkiye Kurumsal çözüm-
ler birimi Kanal Satış ve Pazarlama 
Direktörü Eren Serçe konuyla ilgili 
olarak yaptığı değerlendirmede; 
“Huawei, 2013 yılından bu yana 
kurumsal çözümler alanında ciddi 
adımlar atıyor. 2014 yılından bu 
yana Türkiye pazarında da mev-
cut olan Datacenter ürünleri-
miz, ileriye dönük ve yönetilebilir 
mimarilerinin yanı sıra, pazarın 
ihtiyaçlarını karşılayabilen, uçtan 
uca, esnek ve rekabetçi ürünler 

Ortadoğu, Asya ve Güneydoğu 
Asya pazarlarını birbirine bağla-
yan en gelişmiş denizaltı kablo 
sistemi olacak. Faaliyet göster-
diğimiz bölgelerde kapasitemi-
zi daha da güçlendirecek olan 
bu konsorsiyuma katılmaktan 
mutluluk duyuyoruz.” şeklinde 
konuştu. 

TELEKOMÜNİKASYON 
KÖPRÜSÜ OLACAK
Türk Telekom International 
CEO’su Cengiz Öztelcan ise kon-
sorsiyuma katılımın, Türk Telekom 
International’ın Türkiye’nin Batı 
Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya 
kadar uzanan bir telekomüni-
kasyon köprüsü olma konumunu 
güçlendirme stratejisinin önem-
li bir parçası olduğunu belirtti ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “SEA-
ME-WE-5 kablo sistemi ile 3 kıta-
yı birbirine bağlayan güçlü kara-
sal şebekemizi, denizaltından da 
destekleyerek, bölgeye en hızlı 
ve sağlam altyapı ile en yenilik-
çi, güvenilir ve kapsamlı servisleri 
sunmaya devam edeceğiz.” 
Konsorsiyumun adı olan “SEA-
ME-WE-5”, Güneydoğu Asya, 
Ortadoğu ve Batı Avrupa keli-
melerinin İngilizce baş harflerinin 
kısaltmalarından oluşuyor.

olmaları ve inşaat süreci gerek-
tirmemesi açısından da önemli.” 
dedi.  

TÜRKİYE’DE PROJELER HIZ 
KAZANIYOR 
Huawei Datacenter çözümleri 
Türkiye’de de kurumsal yaşama 
katkı sağlamaya başladı. Sentim 
Bilişim ile birlikte gerçekleştirilen 
“Container DataCenter” proje-
si, Kuralkan Holding Tuzla fab-
rika yerleşkesinde aktif olarak 
hayata geçti. Huawei ALL IN ONE 
Container; UPS,  iklimlendirme, 
yangın söndürme ve yönetim 
yazılımı gibi, bir Data Center’da 
bulunması gereken tüm özellik-
leri bir arada sunuyor. Huawei 
ALL IN ONE Container çözü-
münün en önemli avantajların-
dan biri “Mobil” olması. Böylece 
yangın ya da benzeri doğal fela-
ket gibi durumlarda güvenli bir 
bölgeye taşınarak, sorunsuz 
şekilde çalışmaya devam ede-
biliyor. Diğer yandan sistem, 
Data Centerlar’ın en önemli 
gider kalemlerinden olan inşa-
at sürecini gerektirmediği için, 
kısa sürede ve son derece uygun 
maliyetlerle kurularak hizmet 
vermeye başlayabiliyor. 

2016 yılı sonunda hizmete girecek olan sistem, üç kıtada, Asya’dan 
Avrupa’ya 20 bin kilometreden uzun bir mesafede, 18 ülkeyi 

birbirine bağlayacak.

Huawei, IHS Technology’nin açıkladığı ihracat raporuna göre, yüzde 
11’lik pazar payıyla, taşınabilir veri merkezleri segmentinde, pazar 

liderliğinin ortaklarından biri oldu. 

TÜRK TELEKOM, 18 ÜLKELİK DENİZALTI 
KABLO SİSTEMİNE DÂHİL OLDU

HUAWEİ, TAŞINABİLİR VERİ MERKEZİ 
ÇÖZÜMLERİYLE ZİRVEDE

HUAWEİ TÜRKİYE KANAL 
SATIŞ VE PAZARLAMA 
DİREKTÖRÜ EREN SERÇE:

“HUAWEİ, 2013 
YILINDAN BU YANA 
KURUMSAL ÇÖZÜMLER 
ALANINDA CİDDİ 
ADIMLAR ATIYOR.”

TÜRK TELEKOM GRUBU 
CEO’SU RAMİ ASLAN: 

“BU PROJE TÜRKİYE’Yİ 
ÖNEMLİ BİR KÜRESEL 
İLETİŞİM VE VERİ 
MERKEZİ HALİNE 
GETİRECEK.”

mart 2015 /63



64 / www.baglantinoktasi.com.tr

Türkiye’nin lider iletişim ve tek-
noloji şirketi Turkcell, 2014 yıl-
sonu finansal ve operasyonel 

sonuçlarını açıkladı. Turkcell Grup, 
2014’te konsolide gelirini bir önceki 
yıla göre yüzde 6 oranında artırarak 
12 milyar 44 milyon TL’ye çıkardı. 
Büyümenin itici gücü yüzde 34 ora-
nında artış gösteren mobil internet 
ve yüzde 35 oranında artan fiber 
internet gelirleri oldu. Grup AVFÖK, 
bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 
3 milyar 762 milyon TL, net kâr 1 
milyar 865 milyon TL olarak ger-
çekleşti. VFÖK (Vergi-Faiz Öncesi 
Kâr) ise bir önceki yıla göre yüzde 9 
artışla 2 milyar 122 milyon TL oldu.

KURUÖZ: TÜRKİYE ULTRA MOBİL 
GENİŞBANTI TURKCELL İLE 
TANIYACAK
Grubun 2014 yılsonu sonuçlarını 
yorumlayan Turkcell Genel Müdür 
Vekili İlker Kuruöz şunları söyledi: 
“Turkcell takımı olarak teknoloji, 
inovasyon ve operasyonel mükem-
meliyet ile müşterilerimize daha 
çok fayda ve en iyi hizmeti sun-
maya odaklandığımız 2014 yılını 
güçlü bir performans ile noktala-
dık. 20. yılımızı kutladığımız 2014’te, 
Türkiye’nin ve bölgenin önemli 
iletişim ve teknoloji şirketlerin-
den biri olmak bizi gururlandırıyor. 
Teknolojiye ve altyapımıza yaptı-
ğımız istikrarlı yatırım ve yenilikçi 
yaklaşım sayesinde sektörde öncü 
ve lider konumumuzu koruduk. 
Turkcell olarak, 4G ile başlayacak 
yeni dönemde de kalite odağımız, 
üstün network altyapımız, ürün 
ve servislerimizle müşterilerimize 
daha fazla değer ve fark yarataca-
ğız. 2015’te lisans bedelleri hariç 2,5 
milyar TL’den fazla altyapı yatırımı 
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ğız. 2015’te lisans bedelleri hariç 2,5 
milyar TL’den fazla altyapı yatırımı 

yapmayı, 4G’ye geçişte liderliğimizi 
ve güçlü büyümemizi sürdürmeyi 
hedefliyoruz. Türkiye’yi sabitte ultra 
genişbant ile biz tanıştırdık, mobilde 
de Türkiye ultra genişbantı Turkcell 
ile tanıyacak.”

2015’TE YENİ İŞLERDE BÜYÜME
Turkcell Grubu, Turkcell Superonline 
ve Turkcell Global Bilgi’yi de kapsa-
yan grup şirketlerinde 2015 yılında 
istihdam konusunda atılım hedefli-
yor. Bu çerçevede çağrı merkezi, iş 
geliştirme pazarlama, ürün geliştir-
me, ürün yönetimi ve yeni tekno-
loji ekiplerine yönelik yeni istihdam 
alanları yaratılacak.

1 MİLYON 200 BİN YENİ FATURALI 
ABONE
Turkcell Türkiye, inovatif servisleri, 
mobil internetteki hız ve kalitesi ve 
en iyi müşteri deneyimi hedefiyle 
2014 yılında yaklaşık 1 milyon 200 
bin faturalı abone kazandı. Bu rakam-
la birlikte abone sayısı Türkiye’de 
34,6 milyon oldu. Faturalı abonelerin 
toplam abone bazındaki payı yüzde 
43,9’a yükseldi. Turkcell Grup’un 9 
ülkedeki toplam abone sayısı ise 71,5 
milyona ulaştı.

AKILLI TELEFON KULLANICISI 13 
MİLYONA YAKLAŞTI
Mobil genişbant gelirlerinin artışında 
temel etken olan Turkcell şebeke-
sindeki akıllı telefon sayısı 2014 yılın-
da 3 milyon 100 bin artarak, toplam 
12 milyon 700 bine yükseldi. Böylece 
Turkcell şebekesindeki akıllı telefon 
penetrasyonu yüzde 40 seviyesine 
ulaştı. Bu artışta satış rekorları kıran 
T serisinin en yeni üyesi Turkcell T50 
ve “Akıllı Telefon Festivali” ile sunu-
lan teklifler etkili oldu. 
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Turkcell Grup, 2014’te konsolide gelirini bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında 
artırarak 12 milyar 44 milyon TL’ye çıkardı.

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, 
birinci yaşını dolduran Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında bir yılda 

5 milyonu aşkın kişiyi dijitalleştirdi. 

TURKCELL, 2015’TE 
4G VE YATIRIMA ODAKLANDI

VODAFONE’LA SON BİR YILDA 5 MİLYON KİŞİ 
DİJİTAL YAŞAM İLE TANIŞTI

“TURKCELL TAKIMI 
OLARAK 2014 YILINI 
GÜÇLÜ BİR 
PERFORMANS İLE 
NOKTALADIK.”

TURKCELL GENEL MÜDÜR 
VEKİLİ İLKER KURUÖZ:

“2015 YILINDA 
MOBİL VE SABİT 
TELEKOMÜNİKASYON 
ŞİRKETİ OLARAK 
DAHA GÜÇLÜ 
ADIMLAR 
ATACAĞIZ.”

VODAFONE TÜRKİYE 
CEO’SU GÖKHAN ÖĞÜT:

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN
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Serüvenci

Uygunsuz

Az denmeyecek 
kadar

Diretme

Parazit 

Toprak 

Kemik ucu

Yok etme

Arapça’da ‘ben’

Buruşuk giderici
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Yakışık alan

Canlılık

Bir tür küçük 
masa

Uzaklık bildirir

Temiz

Dar bir kumaş 
parçası 

… kalmak 
(bir deyim)

Cömertlik

Bir feldspat türü 

Faktör 

Ezgi, makam

Defa, kez

Pil

Bilgece

Dalga geçme

Eski kavimlerde 
kötü ruh kovucu 

heykeller

Teknetyum 
elementinin 

simgesi

Erkek dansçı 

Davranış, tavır 

Pekmezin 
sevgilisi

Bir coğrafya 
terimi

Kuş Araştırmaları 
Derneği (ksc.) 

Dolaylama

Tibet halkından 
olan

Evliliğin ilk ayı

Bulunan, olan 

Defa, kere

Yayvan su kabı

Yassı demir 
çelik ürünü

Futa

Kiloamper (ksc.) 

Şaşma anlatan 
bir söz

İslam dininin 
kurallarını 

anlatan kitap

Ansızın

Hoşgörüsüz, 
merhametsiz 

(mcz.)

Beyaz renkli

Düzenleyen

Islandığında 
kolayca 

biçimlendirilen 
bir toprak türü

Bir tür jimnastik 

Bulmaya 
çalışmak

Çelişkili iki 
cümleyi birbirine 

bağlayan 
bağlaç

Serbest bırakma 

Evin bölümleri

1969 Edirne 
doğumlu, 
resimde 

gördüğünüz 
televizyoncu

Kısaca Türk 
Standartları 
Enstitüsü

Büyük

Dert (mec.)

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA

İş verilmeye 
uygunluk 
durumu
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