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SEYAHAT ÇEŞİTLİLİĞİ 
GELENEKSEL TATİL ANLAYIŞINI 
DEĞİŞTİRECEK Mİ?
TÜRKİYE’DE BİRÇOK BÜYÜK ŞİRKET, 
DÜNYANIN FARKLI NOKTALARINA; GEÇMİŞE 
YOLCULUK, DOĞA, SIRA DIŞI DENEYİMLER, 
YENİ EVLİ ÇİFTLER, GURME GİBİ BAŞLIKLARLA 
SEYAHAT TURLARI DÜZENLİYOR.

Geçmiş yıllarda, deniz-kum-güneş üçlemesi ile anılan 
seyahat anlayışı değişiyor. Özellikle Türk halkı olarak, 
tatillerde yaptığımız ‘memleket ziyaretleri’ ya da en 
fazla yazlıklara, otellere yapılan yolculukların yerini 
gurme turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, spor 
turizmi gibi farklı tur programları alıyor. 
Dünyada giderek artan bu eğilim, seyahat acentelerini 
de bu yönde tur programları oluşturmaya zorluyor. 
Türkiye’de birçok büyük şirket, dünyanın farklı 
noktalarına; geçmişe yolculuk, doğa, sıra dışı 
deneyimler, yeni evli çiftler, gurme, kişiye özel 
seyahat gibi başlıklarla seyahat turları düzenliyor. 
Dünya dışında uzay yolculuklarına da hazır olun 
diyebiliriz. Tatil anlayışında yaşanan bu değişikliğin 
birçok sektörü hareketlendirdiği muhakkak… Kapak 
haberimizde detaylarını göreceğiniz şekilde, belki 
geçmiş tatillerinizi bir kenara koyarak, dünyayı farklı 
noktalardan keşfetmenin gereğine inanabilir ya da 
geleneksel tatil anlayışınızı devam ettirme konusunda 
kararlığınızı sürdürebilirsiniz. Kararınız ne olursa 
olsun, seyahatlerdeki yeni eğilimleri tüm detayları ile 
kapak haberimizde bulabilirsiniz. 
Kapak haberimiz dışında Bağlantı Noktası, bu ay 
da ulaştırma ve iletişimin nabzını tutmaya devam 
ediyor. Son zamanların en önemli sosyal ağlarından 
İnstegram’da takipçi sayıları ve paylaşımlarına gelen 
‘beğen’i sayısı ile rakiplerine fark atan ünlüler, yeni 
bir mecra keşfedilene kadar keyif süreceğe benziyor. 
Bu ünlülerin kimler olduğunu yine sayfalarımızda 
bulabilirsiniz. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileği ile… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Vodafone Cep Cüzdan 
uygulaması ile indirim 
anında Popeyes®’ta
Popeyes’ta ödemenizi yaparken Vodafone Cep Cüzdan 
kullanın, indirimli Cep Dostu Menü’yü kaçırmayın! Yeni nesil 
teknolojilerle hayatı kolaylaştırmak işte bu kadar kolay. 

Vodafone

Panini Gusto Sandwich

Popchicken Sandwich

2 Büyük Boy İçecek

1 Büyük Boy 
Patates

10’ lu Nuggets

Bu kampanya 23 Mayıs 2015 tarihine kadar, Havalimanı Popeyes Restoranları ve paket servis haricindeki tüm Popeyes Restoranları’nda geçerlidir. 
Bu kampanya, başka bir kampanya ile birleştirilemez. Kampanyada yer alan içeceklere limonata, portakal suyu ve ayran dahil değildir. Görselde kullanılan 
ürünler reklam amaçlı olup, restoranlardaki ürünlerle farklılık gösterebilir. TAB Gıda’nın önceden haber vermeden fiyatlarda değişiklik yapma ve 
kampanyayı durdurma hakkı saklıdır. TM & © 2015 Popeyes Louisiana Kitchen, Inc. Tüm hakları saklıdır. Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., Popeyes® 
markası ve ambleminin tek hak sahibidir.

CUZDAN 9000
Uygulamayı indirmek için:

¨38

¨17,50
yerine
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TEKNOLOJİ 
TÜKETİCİDEN 
İŞLETMELERE
DOĞRU EL 
DEĞİŞTİRİYOR 
2015 yılında akıllı 
telefonlarını yenileyenlerin 
sayısı 1 milyarı aşacak. 
Mağazalarda akıllı telefonları 
ile ödeme yapanlar artacak. 

GÖZLERİNİZ 
EKRANA 
YENİLMESİN!
Çağrı Çok uzun 
saatler oynanan 
bilgisayar oyunları, 
gözlerde kirpik dibi 
iltihabı, alerji ve 
kuruluk yapıp uzak 
görme kusuru 
oluşmasını 
tetikleyebiliyor.

INSTAGRAM’DA EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜNLÜLER
Birçok ünlü sanatçı, farklı filtre özellikleri sayesinde fotoğraflarını 

güzelleştirdikleri aynı zamanda da yenilikleri takip ettikleri için 
daha çok instagram kullanmayı tercih ediyor.

ÇANAKKALE’YE  KÖPRÜ YOLDA
Uzun yıllar yapıldı-yapılacak dİye tartışmaları süren Çanakkale 

köprüsünde İhale sürecİne gelİndİ. 3 bİn 623 metre uzunluğunda 
olması planlanan köprünün İhalesİnİn önümüzdekİ aylarda yapılıp 

yılsonuna kadar da temellerİnİn atılması planlanıyor. 

KİŞİYE ÖZEL SEYAHAT DENEYİMİ BAŞLIYOR
Napa Vadisi’nde üzüm bağı macerası ya da özel jetle Tayland turu... 
Bin beygirlik dragster sürme deneyimi veya Hollywood starlarıyla 
tanışma imkânı… Kişiye özel seyahat deneyimiyle artık tüm bunlar 

hayal olmanın ötesine geçiyor.

4G`NİN İHALE ŞARTNAMESİ NİSAN’DA HAZIR OLACAK
Bakan Feridun Bilgin: “İşletmecilere şimdiye kadar tahsis edilen 

bant genişliğinin iki katından daha fazla olacak frekanslar için 
belirlenen asgari değer yaklaşık 2,3 milyar avro.” 
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YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTEN TASARIMLAR
Yakın gelecekte gİyİlebİlİr teknolojİlere yönelİk yenİlİkçİ adımlarla 

çok daha konforlu bİr yaşam sürmeye başlayacağız…

KÜRESEL E-TİCARETİN ÜÇTE BİRİ 
MOBİL CİHAZLARDAN YAPILIYOR

Mobil ticaret hızla büyümeye devam ediyor. Son üç ayda ABD’deki 
mobil işlemlerde yüzde 10’luk bir artış oldu ve bu işlemlerin 

çoğunluğu akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirildi.

YENİ TUCSON İLE SUV STANDARTLARINI 
YENİDEN BELİRLİYOR

Yeni Tucson ile birlikte tüm standartları yeniden 
belirleyen Hyundai, müşterilerine daha cesur ve daha 

estetik bir tasarım anlayışı sunuyor. 

Y KUŞAĞININ ULAŞIM&İŞ TERCİHLERİ
Y kuşağı olarak tanımlanan 1980 ve sonrası doğumlu kuşağın 

tercİhlerİ her alanda trendlerİ belİrlİyor. 

ÇEVREYE DOST MEVLANA TRAMVAYLARI
Tramvay hattı yapımında Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle, 

Mevlana Türbesi ve çevresinde, tarihi dokusunun bozulmaması 
adına, direk ve tel kullanılmadı.

E-İMZA 
KULLANAN HER 
10 KİŞİDEN 9’U 
MEMNUN
Türkiye’de 2014 
sonu itibariyle 1 
milyon 647 bin 85 
adet mobil ve 
e-imza üretildi. 
Kayıtlı Elektronik 
Posta sayısı 108 bin 
430’a ulaştı. 
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KIŞ LASTİKLERİNİZİ ÇIKARIN YAZ 
LASTİĞİNE GEÇİN
1 Aralık 2014 tarihinden bu yana uygulanan ticari araçlarda 
kış lastiği kullanılması zorunluluğunda süre 1 Nisan 
itibarıyla doluyor. LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, 
araçlardan kış lastiklerinin çıkarılıp uygun ve önerilen 
koşullarda saklanması, yerine yaz lastiklerinin takılması 
gerektiği uyarısını yaptı. LASİD Genel Sekreteri; kış 
koşullarına uygun hazırlanan kış lastiklerinin ısınan 
havayla birlikte etkisini yitireceğini ve güvenli sürüş 
performansını düşüreceğini belirterek, “Yaz lastiğine 
zamanında geçiş önemli.” dedi

/HABER TURU

İŞ HAYATINDA TOPUKLU 
AYAKKABILARIN AĞIRLIĞI ARTIYOR
İnsan kaynakları sitesi Eleman.net’in verilerine göre iş 
hayatında kadın istihdamında geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 
33’lük bir artış yaşanıyor. Kadın adayların yüzde 36’sı 
İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’u İzmir, Ankara, Bursa gibi 
diğer büyük iller izliyor. Bugün veri tabanında 920 bin kadın 
üyenin bulunduğu Eleman.net’in üyelerinin yüzde 44’ü 
kadınlardan oluşuyor.

ANADOLUJET BURSA-ERZURUM VE 
BURSA–TRABZON HATLARINI AÇTI
AnadoluJet, Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden biri 
olan Bursa’yı, Yenişehir Havalimanı’ndan Trabzon ve 
Erzurum’a bağlamak için ilk adımı attı. AnadoluJet, 10 Mart 
2015 itibariyle başladığı direkt uçuşları ile Bursalıları ve 
Bursa iş dünyasını Karadeniz’in incisi Trabzon’a ve Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin en büyük ili olan Erzurum’a ekonomik 
ve konforlu şekilde ulaştırmaya başladı. 

TÜRKİYE 4G’Yİ ÇOK MERAK EDİYOR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
4G hakkında geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar ve 
operatörlerin tanıt ımları ,  4G’yi  Türkiye’de internet 
kullanıcılarının gündemine taşıdı. Yandex, son günlerde 
Türkiye’de gündemi bir hayli meşgul eden 4G’nin arama 
sonuçlar ına nası l  yansıdığını ,  Türkiye’de İnternet 
kullanıcılarının neleri merak ettiğini açıkladı. 4G ile ilgili 
Mart ayının ilk on gününde yapılan arama sonuçlarını 
analiz eden ve Şubat ayına kıyasla Mart ayının ilk on 
gününde ilgili aramalarda yüzde 350 artış görüldüğünü 
belirten Yandex, en çok merak edilenleri sıraladı.

KIŞ DÖNEMİNDE 2 BİN 873 KAZA 
MEYDANA GELDİ!
Ankara trafiğini anlık olarak yayına taşıyan Radyo Trafik Ankara 
Haber Merkezi’ne ulaşan kaza sayısı kış döneminde 2 bin 873 
oldu. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmanın da etkisiyle kaza 
sayısı sonbahar aylarına göre artış gösterdi. Ankara’da Aralık - 
Ocak - Şubat aylarında toplam kaza sayısı 2 bin 873 oldu. Aralık 
ayında bin 33 hasarlı, 66 yaralanmalı, 9 can kaybı yaşanan trafik 
kazası meydana geldi. 2014 yılı aralık ayına göre ise 2015 yılında 
meydana gelen trafik kazalarında artış yaşandı. Aralık ayına göre 
ocak ayında kaza sayısında azalma yaşandı. Ocak ayında toplam 
926 trafik kazası meydana geldi. En çok kaza 17.00 – 00.00 saatleri 
arasında Radyo Trafik Haber Merkezi’ne ulaştı

ANZAKLAR 2015’TE TÜRKİYE’YE 
AKIN EDECEK!
2015’i ‘Türkiye yılı’ ilan eden Avustralya, Nisan’da Çanakkale’ye akın 
edecek. Uçak bileti, otel ve araba kiralama fiyatlarını aynı 
platformda karşılaştıran uluslararası seyahat arama motoru 
Skyscanner’ın verilerine göre, Nisan ayı için Avustralya’dan 
Türkiye’ye yapılan uçak bileti aramalarında ciddi bir artış görülüyor. 
Geçen yılın verileriyle kıyaslandığında, seyahat aramalarında 2015 
yılında yüzde 22’lik bir artış var. Avusturalya’nın Victoria Eyaleti 
Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Hükümet Temsilcisi John 
Buttler’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamaya göre, 
Avusturalya hükümetinin 25 Nisan için Türkiye’ye direk uçuş 
talebinde bulunması da bu artışı açıklıyor. 

İDO, KÖRFEZ’DE HIZINI ARTIRDI
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yoğunluğun 
artmaya başladığı Eskihisar-Topçular Körfez geçiş 
hattında, İDO da hızını artırıyor. İDO’nun bu hatta özel 
olarak filosuna kattığı araba vapuru, 600 kişilik yolcu, 137 
adet otomobil kapasitesine sahip ve 13 knot servis hızına 
ulaşıyor. Mevsim dönüşümüne paralel olarak hava 
muhalefeti nedeniyle yaşanan iptaller de azalırken, iki 
yaka arasındaki araba vapuruyla geçişlerde, İDO en çok 
tercih edilen, en hızlı hizmeti vermeye devam edecek. İDO, 
İstanbul içi ulaşımda önemli bir yer tutan Sirkeci-Harem 
araba vapuru hattına da Gayrettepe ve Okmeydanı 
gemilerini katarak, bu hatta da yaz sezonuna kadar araç 
yoğunluğunu gözetecek şekilde 5 yerine 6 gemi ile 
çalışmaya başladı. 

YILIN İNOVATİF KOBİ ÖDÜLÜ MEDEL’E
KOSGEB, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile 3. KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri’ni takdim etti. Ekonominin itici gücü olan 
KOBİ’lere verilen özel ödüllerden birini de MEDEL Elektronik Elektrik 
Şirketi aldı. MEDEL, son üç yıl içindeki AR-GE ve inovasyon 
faaliyetleri ile mevcut ve yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni 
ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile bu başarıyı 
elde etmiş oldu. MEDEL’in 15 adet faydalı model belgesi, 7 adet 
marka tescil belgesi, 18 adet tasarım tescil belgesi ve 4 adet 
TÜBİTAK projesi bulunuyor.   
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İLK KEZ BİR SOSYAL MEDYA ŞİRKETİ 
‘EN İYİ İŞVEREN’ SEÇİLDİ
Kurum kü l tü rü  uzman ı  Grea t  P lace  to  Work 
Enstitüsü’nün verilerine dayanarak hazırlanan 
For tune’s  100 l is tes i  yay ın landı .  L is tede bi lg i 
teknolojileri ve yazılım alanında faaliyet gösteren 
firmalar öne çıkıyor. Çalışanların kurum kültürü 
alanındaki düşüncelerine başvurularak ve şirketlerin 
tüm İK uygulamaları incelenerek oluşturulan listede 
Google 6’ıncı kez birinci oldu. Teknoloji devi, çocuklu 
çalışanlara yönelik İK uygulamaları ile geçtiğimiz yıl 
dikkat çekmişti. Twitter’ın 24’üncü sıradan listeye 
girmesiyle ise, ilk kez bir sosyal medya şirketi ‘en iyi 
işveren’ seçilmiş oldu.

DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI 
YÜZDE 20,5 ARTTI
IAB Türkiye, 2014 yılı AdEx-TR dijital reklam yatırımlarını 
açıkladı. Açıklamaya göre dijital reklam yatırımları, 2014 
yılında 2013 yılına göre yüzde 20,5 oranında artarak 1.409 
milyon TL’ye ulaştı. 2014 yılı yatırımlarında 2013’e oranla en 
çok artış görülen kategoriler ise yüzde 57,7 ile mobil gösterim 
reklamları ve yüzde 44,9 ile video reklamları oldu. Display 
reklamlar kategorisinde en büyük artış 353 milyon TL ile 
gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımlarında görüldü. 
Video reklam yatırımları 101 milyon TL olarak gerçekleşirken, 
sponsorluk reklam yatırımları 40 milyon TL’ye, gelir paylaşımlı 
reklam yatırımları ise 27 milyon TL’ye ulaştı.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ’NİN DAYANILMAZ 
CAZİBESİNE DİKKAT! 
ESET ve TEB işbirliğiyle düzenlenen Kurumsal Bilgi 
Güvenliği Toplantıları’nın ikincisi Antalya’da yapıldı. 
Toplantıda konuşan ESET Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Alev Akkoyunlu, artan ücretsiz Wi-Fi 
noktalarının, mobil cihaz kullanıcıları için olduğu 
kadar siber suçlular için de bir cazibe alanı olduğunu 
söyledi. Akkoyunlu, “Herkese açık Wi-Fi alanlarından 
mutlaka korunarak yararlanın.“ dedi. TEB İnternet ve 
Mobil Bankacılık Yöneticisi Gülşah Çavuşovalı  ise 
Türklerin mobilleşme sürecine hızlı adapte olduğunu 
belirtti ve iş dünyası açısından mobilleşmenin artık bir 
zorunluluk haline geldiğini söyledi. 

KADINLAR MI YOKSA ERKEKLER Mİ 
DAHA DİKKATSİZ?
2013 yılı verilerinde erkeklerin cep telefonu ve elektronik 
eşya kullanımında kadın kullanıcılara kıyasla daha çok 
hasar bildiriminde bulunduğunu belirten Cepkask Firması, 
2014 it ibariyle ve 2015 yıl ı başındaki hasar bildirim 
verilerine göre ise kadınların; kullanıcı hatalarından oluşan 
düşme, çarpma, kırılma, sıvı teması, gibi hasarlarda yüzde 
70 oranın daha dikkatsiz olduğunu hasar bildirim verilerine 
göre açıkladı. Cepkask A.Ş, tespit ettikleri hasar bildirim 
verilerine göre geçtiğimiz yıl lara oranla kadınların 
erkeklere göre yüzde 70 daha dikkatsiz olduğunu duyurdu. 

“TEKNOLOJİ YATIRIMI YAPAMAYACAK 
OLANLAR MARKET AÇMASIN”
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Altunbilek, tedarik zincirinden, satış ve stok adedine, 
aydınlatmadan yazılıma, artık marketlerde hemen her alanda 
teknoloji yatırımının şart olduğunun altını çizdi. Altunbilek, 
“Sektörümüzde yatırım yapmak isteyen işletmecilere, önemli bir 
uyarıda bulunmak istiyoruz: Mağazasını kontrol edemeyecek olan 
hiç kimse, market açmasın, başarısızlığa uğrar.” dedi.

İŞE GİTMEK TARİH OLUYOR
Unify tarafından yapılan araştırmaya göre, beş yıl içerisinde 
toplantıların yüzde 94’ünün internet ortamında yapılacağı tahmin 
ediliyor. Mobil hayat tarzını benimseyen Y kuşağının yüzde 
89’unun tam zamanlı bir iş yerinden çok esnek çalışma saatleri 
sunan firmaları tercih edeceği belirtiliyor. Y ve Z kuşağının; 
mobilite, esnek çalışma ve her yerden çalışma gereksinimlerini 
karşılayamayan geleneksel firmaların yakın gelecekte istihdam 
sorunu ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TWITTER’DA 
MARKALARIN TWEET YARIŞINA DÖNÜŞTÜ
Bu yılın ilk ve en önemli gök olaylarından tam güneş 
tutulması, 20 Mart’ta gece gündüze eşitken yaşandı. Bu 
önemli doğa olayı Twitter’da ise #güneştutulması, 
#tutmayınbeni #solareclipse ve #eclipse2015 hashtag’leri 
ile milyonlarca kişi tarafından konuşuldu. Markalar da 
güneş tutulmasını birbirinden esprili Tweet’lerle ifade 
ederek, bir kez daha gerçek zamanlı pazarlama (real time 
marketing) yönteminin en yaratıcı örneklerini ortaya koydu.

TÜRKİYE, “YERLİ TABLET FABRİKASINA” 
KAVUŞUYOR
Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek yıl öğrencilere dağıtılacak tablet 
bilgisayarların, Türkiye’de kurulacak bir tesiste yerli üretiminin 
yapılması için son hazırlıklarını yapıyor. Bu tesis sayesinde dünyaya 
Türkiye’den tablet gönderilecek. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Dinçer Ateş, FATİH Projesi’nin 
eğitim ve donanım olmak üzere iki boyutunun bulunduğunu 
söyledi. Genel Müdür Ateş, projede bir yandan dijital dünyanın 
olanaklarından yararlanarak derslerde verimliliği arttıracak içerik ve 
yazılım geliştirme çalışmaları yaptıklarını, öbür yandan da tablet 
bilgisayarlar, etkileşimli tahta, internet altyapısının sağlanmasına 
ilişkin faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun 
Bilgin, 4G ihalesinin şartnamesinin nisan ayında Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından bitirilmiş 
olacağını söyledi. 4G yetkilendirmesine ilişkin asgari 

değerler belirlenirken amacın, azami geliri elde etmek 
olmadığını ifade etti. Bakan Bilgin, asgari değer belirlerken 
Avrupa’da gerçekleşen ihale bedelleri, ülkedeki abone başına 
aylık gelir değeri, abone başına aylık ortalama görüşme 
süresi, mobil geniş bant penetrasyon oranları, toplam yatırım 
miktarı, işletmeci sayısı ve toplam mobil sektör geliri gibi 
faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu anlattı.
Eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan’ın, 4G ile ilgili açıklamasının ardından, ihale edilecek 
frekans bantlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
asgari değerlerin 18 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yetkilendirme sürecindeki en önemli adımlardan birinin 
atıldığını anımsatan Bilgin, işletmecilere şimdiye kadar 
tahsis edilen bant genişliğinin iki katından daha fazla olacak 
frekanslar için belirlenen asgari değerin yaklaşık 2,3 milyar 
avro olduğunu söyledi. Bilgin, “Bu rakam, KDV ilavesiyle 2 
milyar 714 milyon avro olacak. Söz konusu bedelde değişik 
büyüklüklerdeki 5 farklı frekans bandı için belirlenen asgari 
bedeller, 800 MHz’nin toplam değeri 1 milyar 119 milyon avro, 
900 MHz’nin toplam değeri 297 milyon avro, 1800 MHz’nin 
toplam değeri 569 milyon avro, 2100 MHz’nin toplam değeri 
107 milyon avro, 2600 MHz’nin toplam değeri 207 milyon avro 
olacak.” diye konuştu. 

“4G’NİN KIRSAL KESİME GİTMESİNİ AMAÇLIYORUZ”
Bilgin, 2600 MHz bandında belirlenen bedelin 4G hizmetleri 
sunmak isteyen yeni işletmeci adaylarının (4. operatörün) 
sektöre girişini zorlaştırmayacak şekilde belirlendiğini 
kaydederek, “Bu yetkilendirme ve belirlenen asgari değerler 
ile işletmecilerin yatırım yapmasının engellenmemesini ve 
bu sayede 4G hizmetinin gelişmiş kentlerimizin yanı sıra 
kırsal kesime de kısa sürede gitmesini amaçlıyoruz.” dedi.
Bilgin, “4G, 3G ile ulaştığımız veri hızını en az 10 kat artıran, 
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video izleme, veri indirme ve akıllı mobil uygulamaları 
kullanma gibi hizmetleri 3G’ye oranla çok daha kolay ve hızlı 
sunabilen, tamamen internet protokolü (IP) tabanlı, daha 
basit ve modüler şebeke yapısı nedeniyle işletmecilerin 
yatırım ve işletim maliyetlerini azaltan bir mobil elektronik 
haberleşme sistemidir.” ifadelerini kullandı.

TANITIM MESAJLARI BİTİYOR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, BTK tarafından “Pazarlama Amaçlı Haberleşmelere İlişkin Usul ve Esaslar”a 
ilişkin taslak metnin hazırlandığını belirtti. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanunun 50. maddesinin değiştirildiğini hatırlatan 
Bilgin, “Kanunda yapılan değişiklikle ‘İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin, abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri 
alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması 
suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz’ hükmü getirildi.” diye konuştu.

İzin alınmadan mesaj atılamayacak
Hazırlanan taslakla BTK tarafından yetkilendirilen sabit, mobil telefon şirketleri ile internet  servis sağlayıcıları, kablo ve uydu TV 
şirketlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: “Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş 
şirketlere pazarlama, tanıtım, cinsel içerik iletimi amaçları ile yapılan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj 
gibi haberleşmelere ilişkin olarak abonelerden izin alma zorunluluğu getiriliyor. Şirketler sözleşme ve taahhütname imzalanması 
sırasında abonelere pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşmeleri ücretsiz reddetme imkânı sağlayacak. Pazarlama ve tanıtım amaçlı 
haberleşmeleri reddeden abonelere bu tür mesaj ve mailler gönderilemeyecek.”
Taslakta ağır cezaların öngörüldüğünü belirten Bilgin, elektronik haberleşme sektörü dışında finans, sağlık, bankacılık gibi sektörlerde 
faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından yapılacak pazarlama ve tanıtım gibi haberleşmelere ilişkin usul ve esasların ise Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak mevzuat kapsamında belirleneceğini kaydetti.

“4G HİZMETİNİN GELİŞMİŞ 
KENTLERİMİZİN YANI SIRA KIRSAL KESİME 

DE KISA SÜREDE GİTMESİNİ 
AMAÇLIYORUZ.”

Bakan Feridun Bilgin: “İşletmecilere şimdiye kadar tahsis edilen 
bant genişliğinin iki katından daha fazla olacak frekanslar için 

belirlenen asgari değer yaklaşık 2,3 milyar avro.” 
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Turizm sektöründe trendler hızla değişiyor. Eskiden sadece yurt içi ve yurt 
dışı olarak düzenlenen turlar, müşterilerin talepleri doğrultusunda yeniden 
şekillenmeye başladı. Artık gurme turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi gibi farklı 
tur programları görebiliyoruz. Son zamanlarda yaygınlaşan bir diğer çeşit de kişiye 

özel seyahat deneyimi… Bu turlar tamamen sizin isteğinize göre şekilleniyor ve belki de 
şimdiye kadar adını bile hiç duymadığınız farklı diyarlara doğru yol alabiliyorsunuz. Hatta 
isterseniz tarihe doğru bir yolculuğa çıkabiliyor, eski zamanların büyülü dünyasını sanki 
o zamanlardaymış gibi yaşayabiliyorsunuz. Dilerseniz de ultra lüks bir deneyim seçerek 
hayallerinizin sınırlarını biraz daha zorlayabilirsiniz.

Napa Vadisi’nde üzüm bağı macerası ya da özel jetle Tayland 
turu... Bin beygirlik dragster sürme deneyimi veya Hollywood 
starlarıyla tanışma imkânı… Kişiye özel seyahat deneyimiyle 
artık tüm bunlar hayal olmanın ötesine geçiyor.

[ DUYGU SAYINER ]
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HANGİ KITAYA SEYAHAT ETMEK İSTERSİNİZ?
Misafirlerin alışılmış tatil paketlerinin dışına çıkarak, 2006 
yılında kişiye özel hizmet vermeye başlayan ETS Tur, bu 
hizmetine bir adım daha öteye taşıyarak kişilerin kendilerini 
farklı hissetmesini sağlayan lüks deneyimleri yaşamaları 
amacıyla Jetset markasını hayata geçirdi. Bu marka çatısı 
altında, misafirlerin yapmak istedikleri tatilin türüne göre 
dünyanın her kıtasına, ülkesine ve şehrine kişiye özel 
geziler düzenleniyor. Kişiye özel turlarda en çok ilgi gören 
destinasyonların başında sıcak ülkeler ve adalar geliyor. 
Bunların yanı sıra gurme gezilerine artan bir ilgi olduğu 
gözlemleniyor. Avrupa ülkelerindeki festival ve konserlere 
de yoğun talep oluyor. Jetset’in genel hatlarıyla oluşturduğu 
konsept başlıkları ‘Geçmişe Yolculuk’, ‘Doğa Ana’, ‘Sıra Dışı 
Deneyimler’, ‘Yeni Evli Çiftler’, ‘Gurme’, ‘Şehirde Tatil’ ve 
‘Deniz, Kum, Güneş’ şeklinde sıralanıyor. Şirketin 2016 

özellikle şatolarda şato sahipleri tarafından sunumlar 
yapılırken, yıldızlı Micheline restaurantlarda lezzet 
deneyimi VIP misafirleriyle birlikte daha da keyifli hale 
gelecek. Kayıp Medeniyetlerin İzinde Şili & Peru turunda 
manastır otelde kalınacak. Misafirlere Matchapichu’daki 
özel deneyim, Şili’deki özel ziyaretler, Zamanın Durduğu 
Coğrafya-Hindistan’da dinginliği deneyimletecek, 
Maharajalarla tanışma imkânı sunulacak. Çin Efsanesi 
turunda efsanelerin peşinden gidilecek ve bu medeniyet 
doyasıya yaşatılacak. Sürpriz deneyimlemelerin arasında 
müşterilerin, Hollywood yıldızları ile bir arada olabileceği, 
film festivallerinin gala gecelerine katılım imkanı da 
içeren birçok özel seri programlar da bulunuyor. Şirketin 
2015 yılı sonunda başlaması planlanan uzay yolculuğu 
da gökyüzünün artık bir limiti olmadığının güzel bir 
göstergesi…

yılı planları arasında uzak ülkeler ağırlıklı olmak üzere 
Avrupa’da da henüz keşfedilmemiş destinasyonlara çok 
özel geziler planlamak var.

SIRADA UZAY YOLCULUĞU VAR
‘VIP’le seyahat bir başkadır’ sloganı ile 1968 senesinde grup 
turlarına başlayan VIP Turizm, kişiye özel konseptli turlara 
aslında çok daha uzun yıllar önce başlamış. Daha VIP 
Turizm kurulmadan önce, Türkiye’nin ilk resmi rehberi İnci 
Pirinçcioğlu’nun Eski ABD Başkanı John Kennedy’nin eşi 
Jacqueline Kennedy’ye İstanbul seyahatinde eşlik etmesi 
bunun en güzel örneği... Şirket, özel tasarımla hazırlanmış 
ve eşsiz deneyimler içeren seyahatlerini de Unique Travel 
Experience (UTE) markası ile seyyah misafirlere sunuyor. 
VIP Turizm’in 2015 yılı seyahat rotası ise şu şekilde; 
Bordeaux ve San Sebastian’da ‘Tadım ve Lezzet’ turunda 

ÖZEL JETLE TAYLAND TURU
Özel seyahat deneyimine yenilikçi bir bakış açısı getiren 
n11.com, sitedeki tatil ve eğlence kategorisi üzerinden 
dünyanın gezilebilecek neredeyse her bölgesine tur 
satışları gerçekleştiriyor. Farklı ve özel tur deneyimi 
sunan seyahat acentelerini siteye entegre ederek, 
hepsini aynı başlık altında bir araya getiren n11.com, açık 
pazar iş modeli doğrultusunda seyahat acentelerinin 
tur satışlarını kendi platformu üzerinden gerçekleştiren 
bir kanal olarak öne çıkıyor. n11.com’un sunduğu paket 
programlar da oldukça ilgi çekici. Örneğin, Güneydoğu 
Asya Lezzetleri turu ile özel aracınız ve rehberinizle 
Bangkok’ta buluşup, 12 günlük bir Güneydoğu Asya 
gurme turuna çıkabilirsiniz. Ya da Bhutan Keşfi’ne 
çıkarak Thimphu’nun en eski tapınağı olan ve 12’nci 
yüzyılda yapılmış Changangkha Lhakhang’ı ziyaret 
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edebilirsiniz. Çin Keşfi ile Çin Seddi ve Terra Cotta 
Savaşçıları’nı yakından tanıma fırsatı edinirken, Kenya ve 
Tanzanya Klasik Av Takibi turu ile eşsiz bir av deneyimi 
yaşayabilirsiniz. Machu Picchu ve Amazon İmzası, 
Fransız Polinezyası ve Özel Yatla Leewards Adaları, 
Sibirya Ekspres ile Moskova’dan Pekin’e bir yolculuğa 
çıkabilir, hayatta belki de sadece bir kere yaşanabilecek 
özel deneyimleri tatma imkânı yakalayabilirsiniz. Bu 
turların yanı sıra özel jetle Elit Tayland, Myanmar ve 
Kamboçya’yı gezebilir, hayata başka bir bakış açısıyla 
bakabilirsiniz.

EFSANEVİ FUTBOLCULARLA TANIŞABİLİRSİNİZ
Binlerce farklı deneyim alternatifine sahip olan Kişiye 
Özel Seyahat’in 7 kıtada 3 binin üzerinde seyahat rotası 

Clasico turları düzenlenecek. Bir diğer seyahat ise Monte 
Carlo F1 için olacak. Buradaki farklılık ise Londra’dan 
başlayan seyahatin F1 günü Monte Carlo’da tamamlanıyor 
olması. Misafirler, tüm seyahat süreçlerini kendilerine 
tahsis edilen süper lüks sınıf spor otomobillerini 
kullanarak gerçekleştirecekler. 

ÇÖLDE KONAKLAMAK İSTER MİSİNİZ?
Prontotour da kişiye özel seyahat programları kategorisinde 
önemli bir yere sahip. Tek başınıza bile olsanız Prontotour’un 
tur programlarından faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca dünyanın 
neresine gitmek isterseniz isteyin, size özel bir rota 
çizilebiliyor. Uçak-otel-transfer-rent a car veya limuzin 
hizmeti, helikopter turu, sualtı dalış imkânları, yemek 
menüsünün misafir tarafından seçilmesi, gidilecek şehir-

bulunuyor. Kişiye Özel Seyahat, havalimanında karşılanıp 
sıra beklemeden tüm kontrollerin yapılması, bekleme 
süresince zaman geçirilmesi için VIP Lounge’lara özel 
erişimden, misafirin evinden alınıp dilediği noktaya VIP 
donanımlı araçlarla bırakılmasına kadar tüm detayları 
temin edebilecekleri bir platform olarak dikkat çekiyor. 
Kişiye Özel Seyahat’in en güzel yanı, turların siz ne 
zaman gitmek isterseniz o zaman organize edilmesi. 
Yani bir grubu beklemek ya da kalabalık seyahat etme 
zorunluluğu yok. Firmanın 2015 yılı tur programında 
ise oldukça eğlenceli rotalar var. Las Vegas’ta efsane 
pilotlarla bin beygirlik Dragster ile çok özel bir sürüş 
deneyimi seyahati bunun başlangıcı... Sonrasında ise, 
efsanevi futbolcularla tanışma, özel loca imkânlarından 
faydalanma gibi alternatifleri içeren Şampiyonlar Ligi ve El 

köy veya kasabalarda kaç gece ve ne tarz otelde konaklama 
yapmak istiyorsa, her tür detayı değerlendirerek sadece o 
kişinin zevkine özel hazırlanan paketler bulunuyor. Örnek 
vermek gerekirse; Dubai’de çölde konaklama yapıp yıldızları 
seyretmek isterseniz, havalimanında limuzinle karşılama, 
çölde konaklama, yemek menüsünü istediği gibi temin 
etme, Dubai’de alışveriş vs. ihtiyaç taleplerini karşılama gibi 
bir organizasyon yapılabiliyor. Veya Moğolistan’da göçebe 
çadırlarında konaklama, at üzerinde seyahat, Tanzanya’da 
Kilimanjaro’ya tırmanma, dağ eteklerinde özel belgeli 
karakteristik tesislerde konaklama gibi aklınıza gelebilecek 
her tür misafir talebi de yerine getiriliyor. Bununla birlikte, Sri 
Lanka, Transsibirya Ekspresi, Güney Hindistan, Ruanda’da 
Goril safari, Sakura zamanı Japonya, Sicilya, Bali, Mauritius, 
Maldivler gibi turlar da mevcut.
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ORIENT EXPRESS SİZİ BEKLİYOR
Hayalindeki tatili dilediği zaman dilediği destinasyonda 
gerçekleştirmek isteyen müşteriler için ‘Setur kişiye özel’ 
konseptiyle hizmet veren Setur, kendilerine gelen talep 
doğrultusunda her ülkeye seyahat programlaması yapıyor. 
2012 yılında hayata geçirdiği Sedventure markasıyla 
klasik tatil anlayışını değiştiren şirket, Sedventure turları 
kapsamında farklı kentlere, farklı kültürlere, doğaya ve vahşi 
yaşam alanlarına kişilere özel programlarla fotoğraf ve seyahat 
keyfi yaşatıyor. Bu alternatif seyahatlerin danışmanlığını ise 
fotoğrafçı Süha Derbent yapıyor. Acentenin ürün portföyünde 
Ferrari turları da bulunuyor. Hız tutkunlarına yönelik bu 
turlarda seyahat severlere Ferrari’nin en son modellerini 
kullanarak İtalya’yı gezme ve muhteşem İtalyan mutfağını 
tatma fırsatı sunuluyor. Eşsiz ‘GranTourismo’ deneyimi ile 
sınırsız lüksü bir araya getirerek, kendin-sür turlarına yenilikçi 

kuliste hayranı olduğunuz ünlülerle tanışma, Oscar ödül 
törenleri, Cannes Film Festivali ve Victoria’s Secret Yılbaşı 
defilesine VIP katılım ve after partilerine özel davetiye, 
Bordoux’da şatoda konaklama ve bağ bozumu tecrübesi, 
Rio Karnavalı’na özel locada katılım, dünyanın en ünlü müzik 
festivallerine VIP katılım ve sanatçılarla tanışma, en ünlü 
moda haftalarına VIP davet ve ünlü moda danışmanlarıyla 
özel alışveriş turu gibi birbirinden tamamen farklı ve farklı 
zevklere hitap eden organizasyonlar gerçekleştiriyor.

TÜRKİYE’NİN GİZLİ KALMIŞ DEĞERLERİ...
Resmi dinleyen, müziği okuyan, heykeli koklayan göz ve kulaklar 
için yeni sanat ürünleri sunan Fest Travel da kişiye özel seyahat 
kapsamında eğlenceli turlar düzenleyen şirketlerden biri. Gezi 
tasarımları düzenlediği bölgeler arasında listeleri oldukça uzun. 
Yurt içinde Vize, Midye, Cumalıkızık, Hamamlıkızık, Frig Vadisi, 

bir yaklaşım getiriliyor. Bunun dışında Agatha Christie’nin 
‘Doğu Ekspresi’nde Cinayet’i de dâhil olmak üzere pek çok 
edebi esere esin kaynağı olmuş efsanevi Orient Express, 
Setur ayrıcalığı ile aşk, heyecan ve macera tutkunları için 
unutulmaz bir yolculuk fırsatı sunuyor.

OSCAR TÖRENİ Mİ, VICTORIA’S SECRET DEFİLESİ Mİ?
Dünyanın birçok bölgesine farklı konseptlerde kişiye özel 
terzi işi programlar düzenleyen Boutique Style, müşterilerin 
zevkleri ve beklentilerine göre tur programları ortaya 
çıkarıyor. Örneğin; Venedik’te San Marco Kilisesi’nde 
özel piyano dinletisi, Çin Seddi’nde özel akşam yemeği, 
Japonya’da ‘Geyşa ile bir gün’, İskoçya’da özel Bourbon Viski 
turu, Roma’da Collesium’da klasik müzik dinletisi eşliğinde 
özel akşam yemeği veya parti, Amazon nehrinde ultra lüks 
cruise, Şato’da düğün, Broadway’e VIP katılım ve sonrasında 

Sütçüler, Alarahan, Sagalassos, Köprülü Kanyon, Gelveri, 
Kula, Birgi, Katakekaumene (Yanık Ülke), Uzuncaburç, Meke 
Gölü, Manazan Mağaraları, Binbir Kilise, Rumkale, Yesemek, 
Anavarza, Kastabala, Hasankeyf, Midyat, Karadeniz’in 
ahşap camileri, Haho gibi birçok öne çıkmamış değerleri 
gezginlerin hayatına kazandırdı. Yurt dışında ise Özbekistan’a, 
Kamboçya’ya, Laos’a, Vietnam’a, Machu Picchu’ya, Bolivya’ya, 
Nikaragua’ya, Küba’nın tamamına, Yucatan’a, Paris müzelerine, 
Polonya’ya, Berlin, Leipzig, Postdam, Weimar, Dresden, Erfurt’a, 
Fransa’nın Brötanya Bölgesi’ne, İrlanda’ya, İskoçya’ya, ‘kültür 
gezisi’ yaklaşımı içinde 25 kişi üzerindeki grupları ilk kez Fest 
Travel götürdü. Olaylı Belfast’a ve İrlanda’nın kuzeyindeki 
jeoloji harikası Giants Causeway’e, Cesky Krumlov’a, Pecs’e, 
Zigetvar’a, Briksdal Buzulu’na, Girit’e, San Cristobal’e, 
Kacuraho’ya, Sucoğ’a, Santa Clara’daki Che’nin Mezarı’na ilk 
kez Fest Travel grupları gitti.
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İHALE ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA
Köprü projesinin hayata geçirilmesi için önümüzdeki aylar-
da ihaleye çıkılması ve bu yıl köprünün temellerinin atılması 
hedefleniyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun Bilgin, Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü için ihale 
sürecinin bu yılın ortasında başlayacağını açıklamıştı. Kınalı-
Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyol Projesi’nin yap-
işlet-devret çerçevesinde hayata geçirileceğini belirten 
Bilgin, proje içinde Çanakkale Boğaz Geçişi Köprüsü’nün de 
bulunduğunu bilgisini vermişti. 

JAPONLAR TALİP
Japonlar, Boğaziçi Köprüsü, Körfez Geçiş Projesi, tüp geçit 
ve 3. köprünün ardından Çanakkale Boğazı Köprüsü’ne de 
talip. Ekonomi Bakanı Zeybekci, geçtiğimiz yıl Japonya’ya 
düzenlediği gezisinin dönüşünde köprünün Türk-Japon iş 
birliği ile yapılacağının sinyallerini vermişti. Tek alternatifin 
Japonlar olmadığına işaret eden bakan Zeybekçi, Japonlar’ın 
projeyi kaptırmamak için istekli olduklarına da dikkat 
çekmişti. Japonya’nın altyapı yatırımlarına ilgisine dikkat 
çeken Zeybekci, Körfez Geçiş Projesi, tüp geçit projeleri ve 
İstanbul’a 3. Köprü’nün ardından Çanakkale Boğazı Köprüsü 
ile bu ilginin sürdüğünü söylemişti. 

İSTANBUL’A YARAYACAK
Bu yıl içinde yatırım seviyesine geçmesi planlanan 
Çanakkale Boğazı Köprüsü’nün İstanbul’un trafiğine olumlu 
etki yapacak olması nedeniyle projenin bir an evvel devreye 
alınması hedefleniyor. Köprü devreye alınması ile birlikte, 
İstanbul’un üzerindeki yükü hafifletip Anadolu’nun Avrupa 
ile bağlantısını İstanbul olmadan gerçekleştirilmesini 
sağlayacak.

Türkiye’de son yıllarda artan ulaşım projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Uzun 
yıllardan bu yana yapıldı-yapılacak diye sürekli gündeme gelen ancak bir türlü 
hayata geçirilemeyen Çanakkale Boğazı Köprüsü’nde önümüzdeki aylarda ihal-
eye çıkılacak. İhale sürecinin ardından bu yıl temellerinin atılması planlanan köprü, 

Gelibolu-Lapseki güzergahına yapılacak ve toplam uzunluğu 3 bin 623 metre olacak. 
İstanbul’un üzerindeki trafik yükünün hafifletilmesi beklenen köprü, 2 bin 
metrenin üzerinde orta açıklık ile dünyanın en uzun asma köprülerinden 
biri olacak. Köprüde demiryolu geçişi de bulunması planlanıyor. 
Projenin, Anadolu’nun Avrupa ile bağlantısını İstanbul olmadan 
gerçekleştirecek bir proje olması nedeniyle önemli bir 
proje olduğuna dikkat çekiliyor.

MARMARA RİNG HALİNE GELİYOR
İzmit Körfez Geçişi’nin bu yılsonunda devreye alınması ile 
daha önce ihaleye çıkılan Akyazı’dan İstanbul, İstanbul’dan 
Kınalı’ya kadar olan kesim Çanakkale’ye, Çanakkale’den 
Balıkesir’e kadar uzanan aks birleştirilerek Marmara Bölgesi 
otoyolla bir ring haline getirilecek. Bu çerçevede herhangi 
bir yerden otoyola giren bir kişi, tamamıyla Marmara Denizi 
etrafında dolanabilme imkânına kavuşacak. Bu projenin 
özellikle Çanakkale Köprüsü geçişi ve ring yapmanın en 
önemli avantajı, özellikle Ege Bölgesi ve Orta Anadolu’nun 
batısından yurt dışına çıkışlarda veya Edirne-Tekirdağ 
çıkışlarında artık İstanbul güzergâhı kullanılmayacak. 
Doğrudan Balıkesir ve Çanakkale üzerinden Tekirdağ 
Kınalı’dan yurt dışına çıkış söz konusu olacak. 
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UZUN YILLAR YAPILDI-YAPILACAK DİYE TARTIŞMALARI SÜREN ÇANAKKALE 
KÖPRÜSÜNDE İHALE SÜRECİNE GELİNDİ. 3 BİN 623 METRE UZUNLUĞUNDA OLMASI 
PLANLANAN KÖPRÜNÜN İHALESİNİN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YAPILIP YILSONUNA 
KADAR DA TEMELLERİNİN ATILMASI PLANLANIYOR. 

ÇANAKKALE’YE  
KÖPRÜ YOLDA
ÇANAKKALE’YE  
KÖPRÜ YOLDA DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜLERİ HANGİLERİ?

Dünyanın en uzun köprüleri, deniz yolculuğunun zorluklarını 
azaltmak ve bölgeler arasındaki mesafeleri kısaltmak ya da 
ulaşımı kolaylaştırılmak için yapılıyorlar. Bu anlamda dünyanın 
en uzun köprüsü ise 164,8 km. Danyang–Kunshan Grand Köp-
rüsü, Beijing-Şangay arasını bağlayan bu köprü, 164,8 km’lik 
uzunluğu ile dünyanın en uzun köprüsü unvanını elinde taşıyor. 
Şangay ile Ningbo arasındaki mesafeyi 120 km kısaltmak için 
tasarlanan ve inşası 4,5 yıl süren Hangzhou Köprüsü’nün 
uzunluğu 33,5 km. Avrupa’nın en uzun köprüsü olan The 
Vasco da Gama’nın toplam uzunluğu ise 17.2 km. 

[ NİL DEMİRCİLER ]

İHALE HAZIRLIKLARI YAPILIYOR
Uzun yıllardan bu yana dillendirilen ama bir türlü hayata geçiri-
lemeyen Çanakkale Köprüsü’nün yapım işleri şu anda Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmiş 
durumda. Bu bakanlıkların da ihale hazırlıklarını tamamlama-
larıyla birlikte önümüzdeki aylarda ihaleye çıkılıp temel atma 
çalışmalarının da bu yıl başlatılması planlanıyor. 



“Tüm bu yenilikler, dikey endüstriler için akıllı şehirler, akılı 
enerji altyapıları, OmniMedia yetenekleri ve omni-channel 
finans servisleri için farklı imkânlar sunacak.” dedi. 

HUAWEİ’NİN YENİ STRATEJİK ORTAKLIKLARI AÇIKLANDI
Huawei, CeBIT 2015 çerçevesinde dünya çapında birçok 
farklı sektörden, 35 stratejik ortaklık anlaşmasını da 
duyurdu. Çözüm ortakları kategorisinde SAP, Accenture, 
Hexagon, IBM, Sobey ve Honeywell; telekomünikasyon 
kategorisinde Vodafone ve Deutsche Telekom; kanal 
ortaklığı kategorisinde ise Blue-consult, COMNET, 
WOHLER ve ARROW, Huawei’nin açıklanan stratejik 
ortaklarından bazılarıydı. Huawei ayrıca Endstri 4.0, BT 
altyapısı, bulut bilişim ve kanal işbirlikleri gibi alanlarda da 
birçok işbirliği anlaşmasına da imza attı. 

SAP İLE GENİŞ KAPSAMLI İŞBİRLİĞİ 
Huawei, Cebit 2015’te, SAP ile geniş kapsamlı 
bir işbirliğine imza attığını duyurdu. 
Huawei ve SAP, nesnelerin internetine 
odaklanarak pazara yeni çözümler 
sunacak. Huawei Pazarlama 
ve Strateji Direktörü William 
Xu işbirliğini değerlendirirken; 
“Girişim uygulamaları ve yazılım 
konusunda dünya lideri olan SAP 
ile imza attığımız bu anlaşma 
Huawei için oldukça önemlidir. 
Bu ortaklıkla, SAP ile birlikte Çin-
Avrupa işbirliği modeli geliştirmeyi 
hedefliyoruz. Bu işbirliği doğrultusunda 
SAP HANA-SAP sertifikalı Huawei donanımı 
kullanan firmalar için, daha verimli büyük veri 
analizi, akıllı şehir projeleri ve kendi cihazını getir (BYOD) 
uygulamalarına imza atacağız” dedi. 
İki şirket, Huawei’nin ICT altyapısı ve bağlantı çözümlerini 
kullanarak, SAP HANA bulut platformunda SAP uygulamaları 
ve analitik araçları özelinde projeler geliştirecek. İşbirliğinin 
ilk adımı olarak hızlı üretim, akıllı enerji ve ulaştırma 
çözümlerine odaklanılacak ve SAP HANA bulut platformu 
odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. Huawei ve SAP, Çin, 
Avrupa, Orta Asya, Afrika’da; ulaştırma, lojistik ve analiz 
servislerinde çalışan müşteriler için çözümler sunacak.
Huawei Avrupa’da gerçekleştirdiği operasyonlarla da son 
dönemde adından söz ettiren markalardan biri oldu. İş odaklı 
yenilikçi bilgi teknolojileri yaklaşımıyla Huawei, Avrupa’da 
en çok tercih edilen iş ortaklarından biri. Huawei, CeBIT 
organizasyonu çerçevesinde, akıllı şehirler, akıllı stadyumlar 
ve internet servisleri özelinde birçok önemli işbirliği 
anlaşmasına imza attı. 
Huawei bu sene ayrıca, “İş Odaklı İnovatif Bilgi Teknolojileri, 
Daha Bağlanabilir Bir Dünya” teması altında gerçekleşen 
CIO Forum’a da ev sahipliği yaptı. Forum çerçevesinde, 
birçok global şirketin BT yöneticisi, endüstriyel ve yenilikçi 

Huawei, “Daha Fazla İletişim İçin Yenilikçi Bilgi 
Teknolojileri” temasıyla yer aldığı, dünyanın en büyük 
bilgi ve iletişim teknolojileri organizasyonu CeBIT 
2015’te, en güncel çözüm ve hizmetlerini tanıttı. Dünya 

çapında bir çözüm ortağı olma vizyonuyla, global sektör 
liderleriyle birçok alanda işbirliğine giden Huawei, geleceğin 
iletişim ve bilişim teknolojileri için çalışamaya şimdiden başladı.
CeBIT 2015 bu yıl, dijital transformasyonu adresleyen 
“diconomy - Dijital Ekonomi” temasıyla kapılarını açtı. Fuarda 
bu yılın en önemli ana başlıklarından biri olan “Endüstri 4.0”, 
dijital teknoloji altyapısı ve ekonomik büyüme odaklı bir strateji 
üzerine inşa edildi. Endüstri 4.0, buhar makinesi, elektrik 
ve bilgi teknolojisinden sonra, dördüncü endüstriyel devrim 
olarak görülüyor. Bilgi teknolojileriyle akıllı üretimi destekleyen 
Endüstri 4.0, bilgiyi, objeleri ve makineleri birbirine bağlayarak 
akıllı bir ağ yaratıyor. Bu teknoloji sayesinde otomasyon 
hata ayıklama işlevlerinin en üst verim seviyesine en uygun 
maliyetlerle ulaşacağı öngörülüyor.

AÇIK İNOVASYONLA YEPYENİ BİR BİLGİ DÜNYASI 
Huawei, açık inovasyonu adresleyen altı yeni ürün ve yedi 
farklı çözümle, CeBIT 2015’e damga vurdu. Huawei’nin 
kamu sektörü, nakliye, enerji ve finans alanında lanse 
ettiği ürünler ve çözümler, uçtan uca BT operasyonları için, 
eksiksiz bir portföy olarak sektöre sunuldu. Huawei’nin altı 
ana ürünü; “S12700 Agile Switch’leri”, “CloudEngine 12800 
Veri Merkezi Switch’leri”, NetEngine 40E Core Router”, 
“Fusion Server 9032”, “OceanStor 18800” ve “OceanStor 
9000” olarak açıklanırken, yedi ana çözümü ise “Akıllı 
Şehir Çözümleri”, “OmniMedia Çözümleri”, “Agile Network 
Çözümleri”, “Servis Odaklı Bulut Veri Merkezleri (SD-
DC²)”, “Agile Tümleşik Çözümleri”, “Endüstriyel Bağlantı 
Çözümleri” ve “Kurumsal BT Servisleri” olarak açıklandı.
Huawei Ürün ve Çözümler Bölümü Başkanı Ryan Ding, 
firmanın CeBIT 2015’te sunduğu çözümler arasında yer alan 
“eLTE Genişbant Kanal”, “Agile WAN”, “OceanStor 9000” 
ve “Yeni Nesil Anti-DDoS” çözümlerini değerlendirirken, 

dönüşümün sunduğu yeni fırsatları, karşılıklı olarak 
değerlendirme imkanı buldu. 

HUAWEI’NİN YENİ ÜRÜNLERİ
eLTE Genişbant Erişim Çözümü: Ses, veri erişimi ve tek ağ 
üzerinde video ile görüntü sevkini sağlayan Huawei eLTE 
Genişbant Erişim Çözümü, dikey endüstriyel gereklilikleri 
karşılamak için, ağ iletişiminde daha fazla esneklikle birlikte, 
birden fazla terminal seçeneği sunuyor. 400 MHz, 800 
MHz, 1,4 GHz, 1,8 GHz ve 2,3 GHz gibi ortak frekansların 
yanı sıra bu çözüm, 3,5 GHz frekansında da genişbant 
erişimini destekliyor. Huawei, EP820 Genişbant Erişim 
Ahizesi ve EM720 Endüstriyel Mobil Hotspot’a ek olarak 
endüstriye özel ihtiyaçlara yönelik yeni aygıtlar geliştirmek 
için de Huawei’nin yeni çözümü ideal bir seçenek. 

Çözüm, departmanlar arası işbirliğinde ve acil durumlarda 
verimi artıran akıllı video ve tele konferans 

sistemleri, IP çağrı merkezleri ve diğer 
üçüncü parti uygulamalar için bağlantıları 

da destekliyor.
Agile WAN: Geniş Alan Ağları, 

günümüzde geliştirilmiş WAN 
kapasiteleri sunmaya çalışan 
kuruluşlar için önem kazanmaya 
başladı. Huawei hızlı Agile WAN 
çözümü, WAN SDN ile bir araya 

gelerek, Internet Protocol (IP), 
teknolojisi, atom yönlendiricileri, 

yüksek işlem hacmi, eSight mobil 
ve daha birçok teknoloji kullanarak 

kuruluşların rekabetteki konumunu 
güçlendirip onlara yüksek kalitede güvenilir 

ağ bağlantıları sunuyor.
OceanStor 9000: Huawei, 4K ultra yüksek çözünürlük 
(UHD) içeriğin yaygınlaşmasıyla birlikte, OceanStor 9000’i 
geliştirdi. Yüksek-yatay ölçekli, -dünyanın en hızlı depolama 
sistemi- medya endüstrisinin giderek artan depolama 
ihtiyacına cevap olarak ortaya çıktı. Benzersiz eTurbo 
iletişim protokolü sayesinde, OceanStor 9000, dünyanın 
ilk ağ bağlantılı depolama (NAS) sistemi olma özelliğine 
sahip. Bu sistem, üretim ve düzenleme gerekliliklerini, 6 
katmanlı bir 4K UHD sistemi üzerinden sağlıyor. Yüksek 
çözünürlüklü ve enerji tasarruflu sistem yapısı ile OceanStor 
9000, medya kuruluşlarının işletim maliyetlerini yüzde 200, 
enerji tüketimini ise yüzde 32 oranında azaltma imkânı 
sağlıyor. Aynı zamanda, raporlama, düzenleme, yayınlama, 
yönetme ve depolama süreçlerini tek kaynaktan yöneterek, 
işlevselliği ve verimliliği de artırıyor.
Yeni Nesil Anti DDoS: Huawei’nin yeni nesil Anti-DDoS 
Çözümü, büyük veri odaklı yapısıyla 100’den fazla DDoS 
saldırısını engelleme özelliğine sahip. Huawei’nin güçlü ve 
en güncel IP teknolojisi, en etkin şekilde zombi sunucuları 
tespit ederken, kayıtlı kullanıcıların internet erişim kalitesini 
de artırıyor.
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/HABER /HABER

Huawei, açık inovasyonu adresleyen altı yeni ürün ve yedi farklı 
çözümle, CeBIT 2015’e damga vurdu.

HUAWEI YENİ ÜRÜNLERİNİ 
VE  İŞ ORTAKLIKLARINI DUYURDU
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[ MİRAY BAYSAL ]

BİRÇOK ÜNLÜ SANATÇI, FARKLI 
FİLTRE ÖZELLİKLERİ SAYESİNDE 
FOTOĞRAFLARINI GÜZELLEŞTİRDİKLERİ 
AYNI ZAMANDA DA YENİLİKLERİ TAKİP 
ETTİKLERİ İÇİN DAHA ÇOK İNSTAGRAM 
KULLANMAYI TERCİH EDİYOR.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜNLÜLER
INSTAGRAM’DA
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DEMET AKALIN

CEM YILMAZ’I GERİDE BIRAKTI
Demet Akalın, 1 milyon 900 bin takipçisiyle İnstagram’da 
zirvede yer alıyor. Aynı zamanda 313 kişiyi de takip eden 
sanatçının takip listesi o kadar da kabarık sayılmaz. Akalın, 
başta çok sevdiği Beşiktaş olmak üzere çeşitli konularda her 
gün en az birkaç fotoğraf paylaşıyor. Hal böyle olunca da 
şuana kadar paylaştığı görsel adedi 3 bin 159’a ulaşmış 
durumda. İşte bu sebeplerle Demet Akalın’ın, Twitter’da 
yanına bile yaklaşamadığı Cem Yılmaz’ı çok gerilerde bıraktı-
ğını söyleyebiliriz.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

Son zamanların gözde paylaşım sitesi İnstagram… 
Öyle ki bu site artık birçok kişinin telefonu eline alır 
almaz neredeyse ilk baktığı ağ. Sadece tanınmış 
kişilerin değil, ürünlerini tanıtmak isteyen firmaların 

da aktif bir şekilde kullandığı bir pazarlama alanı aynı 
zamanda. Dolayısıyla modayı ve yeni ürünleri takip etmek 
isteyenler için de farklı bir pencere oluşturuyor İnstagram. 
Özellikle popüler sanatçıların durum ve hallerini sıklıkla 
paylaştıkları bu site, sahte takipçileri silerek daha güvenilir 
bir hale geldi. Elenen gerçek olmayan kullanıcıların ardından 
ünlülerin takipçi listelerinde ciddi bir düşüş yaşansa da 
bazıları zirveyi hiç bırakmadı. 
İşte İnstagram’da takipçi sayıları ile zirvede olan 
ünlülerimiz… 

nisan 2015 /29



/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

MURAT BOZ

TAKİP ETTİGİ KİŞİ SAYISI: 0

‘O Ses Türkiye’nin ardından yıldızı daha da parlayan Murat 
Boz, şimdilerde de ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ programında yer 
aldığından gündemden hiç düşmeyen sanatçılar arasında. Hal 
böyle olunca da sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı 
oldukça fazla oluyor. İnstagram’da 1 milyon 700 bin kişi tara-
fından takip edilen ünlü sanatçı, güzel sesi, yakışıklılığı ve de 
parlak zekâsıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Boz’un takip etti-
ği kişi sayısı da oldukça ilginç: Sıfır… Bu güne kadar 141 gön-
deri paylaşan Murat Boz’u, az paylaşım yapmasına rağmen 
hayranları hiç yalnız bırakılmıyor.

HÜLYA AVŞAR

FOTOĞRAF KADAR VİDEOLARIYLA DA                            
DİKKAT ÇEKİYOR

Hülya Avşar’ın popüler olmadığı bir zaman olmadı. Yer aldığı 
projeler ve magazin dünyasındaki yeri dolayısıyla her zaman 
gündemde kalmayı başardı. Şimdilerde ise birçok tanınmış 
kişi gibi o da sosyal paylaşım sitelerinde sıklıkla yer alıyor. 
Daha çok İnstagram’ı kullanan Avşar’ın takipçi sayısı 1 milyon 
100 bin kişiyle ciddi bir orana ulaşmış durumda. Buna rağmen 
takip ettiği kişi sayısı 70 civarında. Fotoğraftan daha çok 
video paylaşan Hülya Avşar’ın gönderi sayısı bin 134 ile diğer 
sanatçıları oldukça geride bırakmış durumda. 
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

GÜLBEN ERGEN

SOSYAL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR 

İnstagram’da çok sevdiği Galatasaray başta olmak üzere 
konserleri ve özel yaşamına dair birbirinden ilginç fotoğraflar 
paylaşan Gülben Ergen’in takipçi sayısı 1 milyon 300 bin. 
Sanatçı bugüne kadar toplumsal duyarlığa dokunan yazılar 
ve de güzel sözlerin de sıklıkla yer aldığı 5 bin 509 adet pay-
laşımda bulunmuş. Takip ettiği kişi sayısı da 528 olan sanatçı, 
kendisinden üstte yer alan diğer kişilere göre pek de az kişiyi 
takip ediyor sayılmaz. 

SİNEM KOBAL

‘GÖNÜL İŞLERİ’ SAYESİNDE TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRDI

Muhteşem kadrosuyla son dönemlerin gözde dizileri arasın-
da yer alan ‘Gönül İşleri’ndeki ‘Sevda’ rolünün ardından takip-
çi sayısı daha da yükseldi Sinem Kobal’ın. 1 milyon 200 bin 
civarı takipçisi bulunan Kobal, aynı zamanda bir zamanlar yer 
aldığı ‘Selena’ dizisinden dolayı da eskinin çocuğu şimdinin 
ise geçlerinin gözdeleri arasında. Sinem Kobal’ın takip ettiği 
kişi 521 iken bu güne kadar paylaşmış olduğu gönderi sayısı 
ise 313 civarında.
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

ESRA EROL

EVLENMEK İSTEYENLER ONU TAKİP EDİYOR

Esra Erol, 685 bin kişiyle, instagram takipçi sıralamasında zirveyi 
paylaşanlar arasında. Yaptığı evlilik programı ile dikkatleri üzerine 
çeken ve adını duymayan pek kimsenin kalmadığı Erol, belli bir 
kesim tarafından son derece saygı duyulan ve sevilen bir konuma 
sahip. Hal böyle olunca da evlenmek isteyen ya da eş arayan kişi-
lerden oluşan oldukça büyük bir hayran kitlesi var. İşte bu sebep-
ten İnstagram’da paylaştığı her şey takipçileri tarafından büyük 
ilgi görüyor. İnstagramda bugüne kadar 1145 gönderi paylaşan 
Esra Erol’ün takip ettiği kişi sayısı ise 483’ü buluyor.

MERYEM UZERLİ

‘HÜRREM SULTAN’ İNSTAGRAM’DA DA ÇOK TANINIYOR

Almanya’da büyüyüp Türkiye’ye döndükten sonra oyunculuk 
yapan Meryem Uzerli’yi herkes ‘Muhteşem Yüzyıl’ filmindeki 
‘Hürrem Sultan’ karakteriyle tanıdı. Kötü karakteri canlandırma-
sına rağmen birçok kişi tarafından sevilen Uzerli, sadece Türkiye 
değil dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu. Bu sebeple de 
İnstagram’da 721 bin takipçiyle önde gelen sanatçılar arasında. 
İnstagramı aktif bir şekilde kullanan sanatçı bu güne kadar 665 
gönderi yaparken takip ettiği kişi sayısı 265 olmuş.
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Doğadan ve doğallıktan uzaklaşarak 
neredeyse hayatımızın tüm 
noktalarına teknolojik aletleri 
aldığımız bir devirde yaşıyoruz. 

Hal böyle olunca da bu elektronik 
aletlerin hemen hepsini kullanırken en 
çok gözlerimiz zarar görüyor. Daha yeni 
doğmuş ve etrafı gözlemlemeye başlamış 
küçük bir bebek bile televizyon karşısında, 
reklamlara takılıp kalıyor. Cep telefonunu 
çocuğundan köşe bucak kaçıran aileler 
ve yine çok erken yaşta bilgisayar, tablet 
gibi elektronik aletlerle zaman geçiren 
çocuklar var. Sadece çocuklar mı? 
Etrafımıza baktığımızda neredeyse tüm 
insanların gözlerini diktikleri bir teknolojik 
alet olduğunu görüyoruz. Peki, tüm bu 
ışınlara maruz kalan gözlerimizi çok küçük 
yaşlardan itibaren korumak için neler 
yapmalıyız? Bunun için Dünya Göz Etiler 
Hastanesi’nden Op. Dr. Elvan Yalçın küçük 
yaşlardan itibaren, gözlerimizi etraftaki tüm 
zararlı detaylardan nasıl koruyacağımıza 
dair merak edilen on protik bilgiyi anlattı.

BEBEĞİNİZİ BİR YAŞINDA MUAYENE 
ETTİRİN
Op. Dr. Elvan Yalçın öncelikle daha 
bebeklikten itibaren göz sağlığı ile ilgili 
alınması gereken tedbirleri hatırlatarak, 
“Bebeğiniz kendisini ifade edemeyeceği 
kadar küçük olduğundan göz sağlığı ile 
ilgili problemlerini dile getiremez. Sizin 
de bu konuda fark ettiğiniz bariz bir 
şey olmayabilir. Ama siz yine de bir 
yaşından itibaren çocuğunuzu mutlaka 
bir göz muayenesine götürün. Bunun 
sonucunda bebeğinizde eğer bir 
göz tembelliği varsa bunu çok erken 
yaşlarda fark etmiş olursunuz.” diyor. 
Kendi bebeğimiz ve çocuğumuz bile olsa 
gözyaşını sildiği mendil ile gözlerimizi 
silmememiz gerektiğine de değinen 
Dr. Yalçın, elle silmenin de tehlikesine 
değiniyor. Zira karşıdaki kişide gözde 
kızarıklık, aşırı sulanma ve kapak 
şişliği gibi rahatsızlıklar var ise bulaşıcı 
olabiliyor. Böyle bir temas durumunda 
ellerin sabun ile yıkanması çok önemli. 
Ayrıca genç kız ve kadınların da birbirinin 
göz kalemi, far ve rimel gibi makyaj 
malzemelerini de kullanmamaları bu 
açıdan dikkat edilmesi gereken önemli 
bir nokta.

GÖZLERİNİZİ KIRPIN VE SARI 
AYDINLATMA KULLANIN
Günümüzde insanların en çok kullandığı 
şey olan teknolojik aletlerin gözler 
üzerindeki etkilerini sorduğumuz 
Elvan Yalçın, “Çok uzun saatler 
oynanan bilgisayar oyunları, gözde 
kirpik dibi iltihabı, alerji ve kuruluk gibi 
rahatsızlıklara neden olabilir. Ayrıca 
uzak görme kusuru oluşmasını da 
tetikleyebilir.” diye konuşuyor. Aslında 
bilinenin aksine teknolojik aletlerin 
göz bozukluklarını artırmadığını daha 
çok yukarıda sayılan rahatsızlıklara 
neden olduğunu da belirten Yalçın, 
bunun için sürekli bilgisayar başında 
çalışan ve zaman geçiren kişilerin 
aralıklı dinlenmesi ve gözlerini 
kırpmasının önemine değiniyor. 
Ayrıca çalışma ortamında soft ton sarı 
aydınlatma kullanmalarının da fayda 
sağlayabileceğini belirtiyor. 
Sadece bilgisayar ile değil devamlı 
kitap ve çeşitli evrakları okumakla 
zaman geçiren kişilerde de bazı göz 
rahatsızlığı belirtileri görülebiliyor. Op. 
Dr. Yalçın, bu kişilerde okurken gözde 
sulanma, ağrı, kaşıntı, zorlanma, 
yazıların birbirine karışması, göz ve 
baş ağrısı olması, başı eğik tutarak 
okuma, gözleri kısarak bakma ve 
odaklanma problemi gibi sıkıntılar 
varsa bunların göz hastalığı belirtisi 
olduğunu söylüyor.  Yalçın, ayrıca 
renkli gözlü kişiler güneş ışığına karşı 
daha hassas olduğundan bunların 
gözlerinde kızarıklık oluşması, koyu 
göz rengine sahip olanlara göre daha 
fazla diyor ve ekliyor: “Kişi eğer lens 
kullanıyorsa güneş ışınlarına çok 
maruz kaldığı zamanlarda lensinde 
koyulaşmaya, katarakta ve görme 
noktasında hassasiyet oluşmasına 
sebep olur. O yüzden bunların güneş 
ışınlarının dik geldiği dönemlerde 
güneş gözlüğü kullanmaları çok 
önemli.”
Dr. Yalçın son olarak da gözünüze 
aldığınız ani bir darbe ya da bir cisim 
kaçması durumda gözleri ovalamamak 
gerektiğinden bahsediyor. Bu 
durumda varsa serum fizyoloji ile ya da 
su ile bol yıkayıp hızla bir göz hekimine 
başvurulması önemli.
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/SAĞLIK

Çok uzun 
saatler 
oynanan 
bilgisayar 
oyunları, 
gözlerde kirpik 
dibi iltihabı, 
alerji ve kuruluk 
yapıp uzak 
görme kusuru 
oluşmasını 
tetikleyebiliyor.

GÖZLERİNİZ EKRANA 
YENİLMESİN!

/SAĞLIK [ MİRAY BAYSAL ]

EKRAN KARŞISINDA 
ÇOK UZUN ZAMAN 
GEÇİRMEK AŞAĞIDAKİ 
RAHATSIZLIKLARA 
NEDEN OLABİLİYOR:
• Göz yorgunluğu
• Göz ve çevresinde ağrı
• Gözlerde yanma
• Batma
• Kuruluk hissi
• Kaşıntı
• Kızarıklık
• Sulanma
• Bulanık görme
• Odaklanma zorluğu
• Gözleri kısarak bakma
• Işığa karşı duyarlılık
• Bakılan karakter etrafında 

ışık saçılmaları görme 
• Göz kapaklarında iltihap 
• Kepeklenme 
• Baş ağrısı

SÜREKLİ BİLGİSAYAR 
BAŞINDA ÇALIŞAN VE 

ZAMAN GEÇİREN 
KİŞİLERİN ÇEŞİTLİ 

ARALIKLARDA 
DİNLENMESİ, 

GÖZLERİNİ KIRPMASI 
VE DE ETRAFTA SOFT 

TON SARI 
AYDINLATMA 

KULLANMASI OLASI 
RAHATSIZLIKLARIN 

ÖNÜNE GEÇEBİLİYOR.
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Op. Dr. Elvan Yalçın 



/ARAŞTIRMA /ARAŞTIRMA

2015 yılında akıllı telefonlarını yenileyenlerin sayısı 1 milyarı aşacak. 
Mağazalarda akıllı telefonları ile ödeme yapanlar artacak. 

nisan 2015 /39

TEKNOLOJİ                 
TÜKETİCİDEN İŞLETMELERE DOĞRU        

EL DEĞİŞTİRİYOR 

BASILI KİTAP 
SATIŞLARI E-KİTAP 

SATIŞLARINDAN BEŞ KAT 
FAZLA OLACAK. GİYİLEBİLİR 

TEKNOLOJİ, 3D BASKI ÇÖZÜMLERİ, 
NESNELERİN İNTERNETİ 

TÜKETİCİLERDEN ZİYADE 
İŞLETMELERDEN TALEP 

GÖRECEK.

değerinin 10 milyar dolar olacağı ve cihazlarla gerçekleştirilen 
işlem değerinin de 70 milyar dolar civarında olacağı tahmin 
ediliyor.
Niş ve yüksek profilli insansız hava araçları: 2015 yılında 
insansız hava araçlarının çok çeşitli endüstriyel ve sivil yönetim 
uygulamaları olacak. Askeri amaçlı olmayan insansız 
hava araçları satışlarının yaklaşık 300 bin adet 
olarak gerçekleşeceği, bunun da mevcut kurulu 
tabanı 1 milyon adet seviyesine yükselteceği 
tahmin ediliyor. Her ne kadar tüketiciler ve 
üreten tüketiciler çoğunluğunu satın alacak 
olsa da, gelirin çoğunluğu işletmelerden elde 
edilecek. 
3D baskı devrimi: 2015 yılında dünya 
genelinde yaklaşık 1,6 milyar değerinde, 220 
bin adet 3D yazıcı satılacak. Ama bu her evde 
bir “fabrika”nın olacağı anlamına gelmiyor. Bu 3D 
yazıcılarının toplam gelirinin yüzde 80’i tüketicilerden ziyade 
işletmelerden gelecek. Bu da demek oluyor ki asıl 3D 
devrimi işletme pazarında yaşanacak.   
Akıllı telefon pillerinde ilerleme: Daha 
uzun pil ömrü, tüketicilerin akıllı telefon 
seçimlerini yapmalarını etkileyen 
önemli bir faktör. Tüm akıllı 
telefonlarda kullanılan şarj edilebilen, 
lityum-iyon (Li-Ion) pil teknolojisi 
2015 yılında gelişim gösterecek; 
fakat bu gelişim 2014 yılının 
modelleri ile karşılaştırıldığında 
%5’i geçemeyecek.
İnternetten sipariş verip 
mağazadan gidip alma dönemi 
yükselişte: 2015 yılında Avrupa’da, 
internetten satın alınan ürünlerin teslim 
alınabildiği mağaza ya da lokasyon sayısı 
yarım milyona ulaşacak. Bu da, bir önceki yıla göre 
% 20 artış demek… Bu özellik, tüketicilerin internetten 
sipariş verip, ürünlerini istedikleri yerden gidip alabilmelerine 
imkân tanıyor.
Nano uydular yükselişte: 2015’in sonunda 500’den fazla 
nano uydu (10 kg’ın altındaki uydular), yörüngede 
olacak. Nano uydular, geleneksel uydulardan daha 
ucuz ve hafif olması, yerleştirmesi, test etmesi 
ve fırlatması daha kolay olması ile bir hayli ilgi 
çekici bulunuyor. Fakat tüm bu özelliklerine 
rağmen mevcut uydu pazarını yerinden 
etmek yerine ona dâhil olması bekleniyor.

MEDYA                                                                                                                                  
Videonun yükselişi televizyonu yerinden 
edemiyor:  Kısa online-video kliplerin ve 20 
dakikadan daha kısa programların izlenme oranı, tüm 
yıl boyunca izlenen videoların yüzde 3’ünden daha az 
olması bekleniyor. Kısa online içeriklerin, uzun geleneksel 

D enetim, vergi, yönetim danışmanlığı, kurumsal 
finansman ve kurumsal risk alanlarında dünyanın 
profesyonel hizmet firmalarından biri olan Deloitte, 
“14’üncü Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon 

(TMT) Öngörüleri” raporunu yayımladı. Rapor, akıllı telefon 
kullanımı, mobil ödemeler, nesnelerin interneti, 3D cihazlar, 
insansız hava araçları ve nano uydular gibi çok geniş bir 
yelpazede ilginç detaylar sunuyor. 
Deloitte Türkiye TMT Endüstri Lideri Tolga Yaveroğlu raporla 
ilgili olarak, “Akıllı telefonlar henüz ‘cüzdan’ statüsüne 
erişmediler ancak 2015 yılının bir kırılma noktası olacağını 
öngörüyoruz. Bu yıl, dünyadaki akıllı telefonların yüzde 10’u 
ayda en az bir kez mağazalarda ödeme yapma amacıyla 
kullanılacak.” dedi.

TEKNOLOJİ
Bilgi teknolojilerinde bireysel öncülüğün sonu mu geliyor? 
Geçtiğimiz yıllarda akıllı gözlükler ya da büyük ekranlı 
telefonlar gibi yeni teknolojiler önce tüketiciye, sonra da iş 
dünyasına sunuluyordu. Fakat 2015 yılında bu akım tersine 
dönmeye başlıyor giyilebilir teknoloji, 3D baskı çözümleri, 
insansız hava araçları gibi teknolojiler tüketicilerden önce 
işletmelerden talep görecek.
Nesnelerin interneti, insanların değil: Termostattan ışığa, 
çamaşır makinelerinden su ısıtıcılarına kadar birçok ürününü 
kontrol eden tüketiciler yerine, 2015 yılında 1 milyar internete 
bağlanabilen cihazın yüzde 60’ından fazlası işletmeler 
tarafından satın alınacak veya kullanılacak. Nesnelerin 
interneti akımı kapsamında birbirine bağlanabilen cihazların 
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televizyon programlarının yerini alması izlenme oranları ve 
elde edilen gelirler açısından değerlendirildiğinde şimdilik 
söz konusu bulunmuyor.  
“Harcamaz” denilen Y kuşağı TMT’ye para harcıyor:  
Kuzey Amerikalı Y kuşağı, 2015 yılında bayrağı elinden 

bırakmıyor; geleneksel ve dijital içeriğe kişi 
başına ortalama 750 dolar harcıyor. Y kuşağı, 

televizyona, müziğe, bilgisayar oyunlarına, 
kitaplara, spora, video yüklemeye ve hatta 
gazetelere para harcıyor.
Baskı ölmüyor, en azından kitaplar için: 
Kitapların satışından elde edilen gelir, 
e-kitap satış gelirinin 5 katı büyüklüğünde 

olacak. E-kitap, dijitalleşmenin CD, 
gazete ve dergi satışlarını etkilediği gibi, 

kitap satışlarını etkileyemiyor. 18-34 yaşları 
arasındaki genç nüfus, kendilerinden önceki nesil 

gibi kitaplara bağlı, aynı okuma oranına sahipler ve kitaplara 
para ödemeye hazırlar.

TELEKOMÜNİKASYON                                                                                                               
Temassız mobil ödemeler hız 

kazanıyor: 2015 yılının sonunda, 
dünya çapında mobil telefonlarla 

yapılan ödemeler kırılma 
noktasına ulaşacak. 2015, bu 
özelliğin kullanılabilmesi için 
finansal kurumlar, tüketiciler 
ve cihaz satıcıları tarafından 

ihtiyaç duyulan ön koşulların 
tamamen karşılanabildiği ilk yıl 

olacak. 2015’te, dünyadaki akıllı 
telefonların yüzde 10’u ayda en az 

bir kez mağazalarda ödeme yapma 
amacıyla kullanılacak. 2014 yılında bu 

oran, binde 5 idi.  
Akıllı telefonunu yenileyenler ilk defa 1 milyarı 

aşacak: 2015 yılında dünyada 1.35 milyar akıllı telefon 
satılacak fakat bunların 1 milyardan fazlasını, hali hazırda 
akıllı telefonu olan kişilerin bir üst model ile telefonlarını 

güncellemesi oluşturacak. Ekran, hız, hafıza, yazılım 
ve tasarım, akıllı telefonların daha yenileri 

ile değiştirilmesi için başı çeken sebepler 
arasında yer almaya devam edecek. 
Genişbant hızı yüzde 20 artacak: Dünya 
çapında genişbant internete sahip evlerin 
sayısı yüzde 2 artarak 725 milyona ulaşacak. 

Birçok ülkedeki genişbant hızı ise ortalama 
yüzde 20 artacak. 2015 yılında, hızlı genişbanta 

erişimi olanlar ile sıradan genişbant hızına sahip 
olanlar arasındaki fark açılmaya devam edecek. Bu 

fark özellikle abonelerin kesintisiz video izleme gibi yüksek hız 
gerektiren uygulamalarda elde ettiği farklı deneyimlerle kendini 
gösterecek.
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12.806’i bireysel olmak üzere, toplam 108.430 KEP adresi 
kullanılıyor. KEP adreslerinin yüzde 88’ini kurumsal, yüzde 
12’sini bireysel adresler oluşturuyor.” bilgisini verdi. KEP 
sisteminin, e-imza kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan 

ve e-dönüşümün en önemli uygulamalarından biri 
olduğunu söyleyen Samast, “2014 sonu 

itibariyle, e-imza, ülkemizde yüzde 46 
oranında başta MERSİS, EKAP, UYAP gibi 

yaygın kamu uygulamalarında, yüzde 
54 oranında da başta bankacılık, 

finans ve ticari işlemlerde olmak 
üzere özel sektörde kullanılıyor.” 
dedi. 

2015’TE E-İMZA VE MOBİL İMZA 
SAYISI 5, KEP HESAP SAYISI 8 

MİLYONA ULAŞACAK
E-imza kullanıcılarının yüzde 90’ı 

bu uygulamadan memnun olduğunu 
belirtirken, kadın kullanıcılarda bu 

oran yüzde 95’e ulaşıyor. E-İmza ve 
mobil imza sayılarının özellikle KEP sisteminin 

yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla artacağı öngörülüyor. 
2014 yılında KEP’in e-imza sayısına katkısı 50.000 adetin 
üzerinde oldu. 2015 yılı içerisinde KEP kullanımı amaçlı 
e-imza veya mobil imza edinenlerin sayısının birkaç kat daha 
artacağı öngörülüyor. E-kimlik uygulamalarının önümüzdeki 
süreçte bireysel amaçlı e-imza kullanımını yaygınlaştırması 
bekleniyor. 5 yıl içinde de e-imza ve mobil imza sayısının 5 
milyon adeti, KEP hesap sayısının da 8 milyon adeti aşacağı 
tahmin ediliyor. 

E-İMZA VE KEP, TASARRUF SAĞLIYOR
Samast, “E-imza ve KEP hizmetleri; ilgili yasal düzenlemeler, 
uluslararası standartlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla 
birlikte, teknoloji ve uygulama geliştiriciler, çözüm sağlayıcılar, 
yetkili hizmet sağlayıcılar, kurumsal ve bireysel kullanıcıların 
katkısıyla büyük bir ekosistem oluşturuyor. E-imza ve KEP, 
ülkemizde hızla büyüyen, yaygınlaşan sistemler olarak, 
kamuya, özel sektöre ve vatandaşa önemli katma değerler 
sağlıyor. E-imza ve KEP kullanımı, yüzde 50 ila yüzde 90 
arasında maliyet tasarrufu sağlıyor ve doğanın korunmasına 
katkıda bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetlerinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte e-imza’nın da kullanımı 
artıyor. İş süreçlerinin verimli ve tasarruflu 
yürütülmesini sağlayan e-imza ve KEP sayesinde; 

elektronik ortamda resmi, hukuki, ticari yazışmalar 
ve belge gönderimleri “yasal geçerli” ve 
güvenli biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
verilerine göre, Türkiye’de 2014 sonu 
itibariyle, toplam 1.647.085 adet 
e-imza ve mobil imza üretildi. Aktif 
olarak kullanılan e-imza sayısı 
715.385 adete, mobil imza sayısı 
ise 21.473 adete ulaştı. E-imza 
sahiplerinin yüzde 19’unu 19-25 
yaş arası, yüzde 40’ını 25-40 yaş 
arası, yüzde 41’ini 40 yaş ve üstü 
kullanıcılar oluşturuyor.

ADRESLERİN YÜZDE 88’İ KURUMSAL, 
YÜZDE 12’Sİ BİREYSEL
E-imza ve KEP’in iş yapış yöntemlerini ve 
süreçlerini doğrudan etkilediğini belirten TÜRKKEP Genel 
Müdürü Yüksel Samast, “KEP kullanımı ülkemizde hızla 
yaygınlaşıyor. 2014 sonu itibariyle 95.624’i kurumsal, 

Türkiye’de 2014 sonu itibariyle 1 milyon 647 bin 85 adet mobil ve e-imza üretildi. 
Kayıtlı Elektronik Posta sayısı 108 bin 430’a ulaştı. 
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E-İMZA KULLANAN            
HER 10 KİŞİDEN 9’U MEMNUN

KAMU, 
BANKACILIK, FİNANS, 
SİGORTA VE TİCARET 

ALANLARINDA YOĞUN OLARAK 
KULLANILAN E-İMZA VE KEP, 

KURUMLARA YÜZDE 90’A 
VARAN ORANDA TASARRUF 

SAĞLIYOR.

2020 YILINDA 
E-İMZA SAYISININ         

5 MİLYONA, KEP HESAP 
SAYISININ DA 8 MİLYONA 

ULAŞMASI 
BEKLENİYOR.

E-İMZA’NIN VE KEP’İN KULLANIM ALANLARI İLE 
FAYDALARI 
Ülkemizde Elektronik İmza, Tebligat ve Türk Ticaret Kanunu, 
ilgili yönetmelikler ve tebliğlerden oluşan e-imza ve KEP ile ilgili 
yasal düzenlemelerin yapılmış olması sayesinde, elektronik 
ortamda belgelere yasal geçerlilik e-imza ile sağlanıyor. Bu 
belgelerin taraflar arasında yasal geçerli ve güvenli şekilde 
gönderilip alınması da KEP ile mümkün. Böylece kâğıt, yazıcı, 
kartuş, toner, şerit kullanımı, elle imza atma, postalama veya 
bizzat evrak teslimi gibi işlemler ve masraflar da ortadan 
kalkıyor. Ayrıca 7/24 mekândan bağımsız iş yapma olanağı 
sağlanıyor, iş yapış şekilleri değişiyor, iş süreçleri hızlanıyor, 
maliyetler azalıyor, verimlilik artıyor. Özel sektör ve kamu 
kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan e-imza ve 
KEP sayesinde, yazışmalar, evrak gönderimi, ihtar, ihbar, 
tebligat, itiraz, mutabakat, talimat, maaş ödeme emirleri, 
personel bordroları, kredi hesap ekstresi, genel kurul ve 
yönetim kurulu toplantı çağrıları, bayi ve acente yazışmaları, 
kira kontratı, sipariş, teyit, fatura, sözleşme, dilekçe, başvuru 
gönderimi gibi birçok işlem yapılabiliyor.
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Tramvay hattı yapımında Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle, Mevlana Türbesi ve 
çevresinde, tarihi dokusunun bozulmaması adına, direk ve tel kullanılmadı.

nisan 2015 /43

ÇEVREYE DOST MEVLANA 
TRAMVAYLARI

TRAMVAY ÖZELLİKLERİ:
• Konya için özel olarak dizayn edildi
• Tam otomatik klimalı
• Mevlevi ve Anadolu Selçuklu motifleri taşıyor
• Yüzde 100 düşük taban
• Çift yönlü kullanım
• Tam otomatik kuplaj
• Su soğutmalı cer motorları
• LED’li ve LCD’li yolcu bilgilendirme sistemi
• Wi-Fi ile kablosuz intenet
• Araç uzunluğu: 32.250 mm
• Araç genişliği: 2.550 mm
• Araç yüksekliği: 3.560 mm

TRAMVAY SAYISI:
• Alaaddin-Kampüs Hattı tramvay sayısı: 60
• Alaaddin-Mevlana Hattı (Bataryalı) tramvay sayısı: 12

Dünyanın bilinen ilk kalıcı yerleşim yeri Çatalhöyük’ten 
(M.Ö. 7400) beri düzgün şehircilik anlayışından hiç 
vazgeçilmedi. Bazıları bunu doğru uygulayıp örnek 
şehir olmayı başarırken bazıları da karmaşık sistem 

ve yapıların kurbanı oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi de 
son yıllarda fazlasıyla önemsenen şehirlerin tarihi dokularının 
korunması konusunda örnek bir projeye imza attı. Bu 
kapsamda, ‘Alaaddin-Adliye Tramvay Hattı’ yapımında 
katener direği ve teli kullanılmadı. Sistem, dünyada sadece 
birkaç ilde uygulanırken Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip. 
Konya’da şehir merkezi Adliye bölgesine doğru genişlerken 
ilde yaşayanların ulaşımını rahatlatmak ve de Mevlana 
Türbesi’ni ziyarete gelenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla 
tramvay hattında uzatılma çalışmalarına başlandı. 14 
kilometre uzunluğunda tek hat şeklinde imal edilen yeni 
hattın sonunda bir de tamir-bakım atölyesi inşa ediliyor. 
Çalışmalar tamamlandığında Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu 
bölgesi, raylı sistemle Yeni Adliye bölgesine bağlanmış oluyor. 
Yani Selçuklu bölgesinden raylı sisteme binenler Mevlana 
Türbesi, Mevlana Kültür Merkezi, 10 bin kişilik spor ve kongre 
merkezi, KTO Karatay Üniversitesi, Adliye ve yeni hastane 
bölgesine ulaşabiliyor.

[ MİRAY BAYSAL ]

DÜNYADAKİ EN İLERİ SİSTEM
Tüm bunlar yapılırken Mevlana Kültür Merkezi güzergâhının 
tarihi dokusu gözetildi ve projede, direk ve elektrik telleri 
kullanılmayarak şarjlı hareket sistemi uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yapıldı. Bu sistem dünyadaki en ileri sistemlerden 
biri… Bu uygulama, Alaaddin Tepesi’nden başlayarak Mevlana 
Kültür Merkezi’ne kadar olan, yaklaşık 2 km’lik kısmı kapsıyor. 
Katenersiz bölgeyi tramvay dışarıdan enerji almadan kendi 
üzerindeki bataryalardan sağladığı enerji ile gerçekleşiyor. 
Bu sebeple, Alaaddin – Selçuk Üniversitesi hattı için yapılan 
tramvay alım ihalesi kapsamında iş artırımı yapılarak, 12 adet 
bataryalı tramvay aracı daha alındı. İş artırımı ile ihale birim 
tramvay fiyatı üzerinden ilave bir ücret ödenmeden bataryalı 
tramvaylar Konya’ya kazandırıldı. Prototip bataryalı 2 adet 
tramvay gelmiş olup test sürüşlerine önümüzdeki günlerde 
başlaması planlanıyor.

TARİHİ MEKÂN TİTREŞİMDEN ETKİLENMEYECEK
Türkiye’nin neredeyse en fazla turist aldığı bölge olan 
Mevlana Müzesi, Alaaddin Bulvarı, Mevlana Kültür merkezi, 
Bedesten gibi en önemli tarihi mekânlarını kapsayan 
bölgenin dokusunun göz ardı edilmemesinin, diğer şehirlere 
örnek teşkil etmesi umut ediliyor. Süreçte yeni raylı sistem 
hattında en küçük sorun bile ihmal edilmeden çözülüyor 
ve tarihi dokunun hiç hasar almadan hattın tamamlanması 
hedefleniyor. Hattın imalatında yüksek titreşim sönümleyici 
çözümler uygulanarak tarihi mekânların titreşimden 
etkilenme derecesi minimuma indiriliyor.
Bu projeyle birlikte atölye içerisinde bulunan tramvay park 
alanlarının sayısı artırılarak bu sayede daha fazla tramvay 
aracının bakım onarım ve depolaması yapılacak. Konya için 
özel dizayn edilen tramvaylar Mevlevi ve Anadolu Selçuklu 
motiflerinden izler taşıyacak. LED ve LCD ekranlarla yolcu 
bilgilendirme sisteminin mevcut olduğu tüm tramvaylardaki 
yolcular, wi-fi ağı sayesinde kablosuz internetten 
faydalanabilecek. Öte yandan bu proje kapsamında Alaaddin-
Selçuk Üniversitesi hattı üzerinde bulunan durak platformları, 
engelli vatandaşların kolayca binebileceği şekilde yeniden 
düzenleniyor.

HATTIN İMALATINDA YÜKSEK TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ ÇÖZÜMLER UYGULANARAK 
TARİHİ MEKÂNLARIN TİTREŞİMDEN ETKİLENME DERECESİ MİNİMUMA İNDİRİLDİ.
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KUŞAĞININ
Ulaşım&

iş tercihleri
Y KUŞAĞI OLARAK 

TANIMLANAN 1980 VE 
SONRASI DOĞUMLU KUŞAĞIN 

TERCİHLERİ HER ALANDA 
TRENDLERİ BELİRLİYOR. 

Farklı zamanlarda doğup büyüyen bu kuşakların hayata 
bakışları ve tercihleri de birbirinden farklı oluyor. İçinde 
bulunduğumuz dönemin hâkim kuşağı ise Y kuşağı. Bugün 
yönetime de hâkim olan Y kuşağı olarak tanımlanan 1980 

ve sonrası doğumlu kuşağın tercihleri her alanda trendleri 
belirliyor. Hızlı trenden uçağa kadar hayatı kolaylaştıran ulaşım 
araçlarını kullanmaktan keyif alan bu kuşak ulaşım konusunda 
hangi ulaşım araçlarını benimsiyor? Nelere dikkat ediyor? Bu 
soruların yanıtlarını araştırdık...

/HABER [ NİL DEMİRCİLER ]

İNTERNETİ 
HAYATINDA AKTİF 

OLARAK KULLANAN 
BAĞIMSIZLIĞA VE 

ÖZGÜRLÜĞE OLAN 
DÜŞKÜNLÜĞÜ İLE BİLİNEN 
Y KUŞAĞI, İŞ HAYATINA DA 

YENİLİKLER GETİRMEYE 
BAŞLADI.
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öne çıkıyor.  Araştırmaya katılan her iki tüketiciden birinin, 
trafikte geçirdiği zamanı azaltmak için iş yerine yakın bir 
yere taşınmak isteyebileceği belirtiliyor. Yaşı 38 ve üzerinde 
olan her 3 tüketiciden 2’si ise her türlü ihtiyacını yürüme 
mesafesinde karşılayabileceği bir çevrede yaşamayı tercih 
ediyor. Y Kuşağının yüzde 41’i, diğer kuşakların ise yüzde 
47’si, araç paylaşımı gibi servislerden yararlanmaya hazır 
olduğunu da dile getiriyor. 

Y KUŞAĞI MESLEKLERİ DEĞİŞTİRDİ
Teknolojinin günlük hayatta sık kulla-
nan, interneti hayatında aktif olarak 
kullanan bağımsızlığa ve özgürlüğe 
olan düşkünlüğü ile bilinen Y kuşağı, 
iş hayatına da yenilikler getirmeye 
başladı. 
Y kuşağının iş hayatında yaptığı 
değişiklikler üniversite tercihleri-
ni de değiştirdi. YGS sonuçlarının 
açıklanması ile birlikte seveceği 
meslekleri tercih etmek isteyen Y 
kuşağına Güvender Yayınları Ürün Uzmanı 
Özcan Kuş geleceğe damga vuracak mesle-
kler hakkında önemli uyarılarda bulundu: “Y jenera-
syonu genel itibariyle; internet gençliği, cool, özgür, rahat, 
zeki, pozitif, zaman zaman sorumsuz, zekâ yarıştıran, kibar, 

RAHATLIK ÖN PLANDA
Y kuşağı olarak adlandırılan kuşağın ulaşım konusundaki 
en fark yaratan, en belirleyici özelliği rahatlığı ön planda 
tutuyor olmaları. Bu kesim özel hayatlarında ve iş hayatında 
seyahat ederken hızlı tren, uçak gibi konfor ve hız sağlayan 
ulaşım projelerini tercih ediyorlar. Şehir içi ulaşımda şehrin 
trafiğinden kaçmak için metro bu kesimin en sık kullandığı bir 
ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. 

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?
Deloitte’un Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 19 ülkede 
23 bin kişi arasında yaptığı tüketici eğilimleri araştırması, 
Y kuşağının ulaşım aracı tercihlerini ortaya koyuyor. 
Türkiye’den, farklı yaş gruplarından 979 tüketicinin katıldığı 
araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 85’i gelecek 5 yıl içinde 
bir araç satın almak ya da kiralamak istediklerini dile get-
iriyor. Bu oran AB ülkelerinde ise yüzde 73’te kalıyor. Satın 
alma kararını en çok etkileyen ilk üç madde ise daha ucuz 
araçlar, yüksek yakıt verimliliği ve uygun ödeme koşulları 
olarak öne çıkıyor.

rahatına ve menfaatine düşkün olarak tanımlanmaktadır. 
Buna bir yönüyle çalışma hayatına ilişkin olarak zamanın 
hükmü gözüyle bakılabilir. Maliyetleri azaltıcı etkinliği artırıcı 
geleceğin meslekleri  ve üretim teknolojileri, geleceğin tüke-
tim alışkanlıkları, siyasal-sosyal-ekonomik makro dengel-
erin gelecekte nasıl bir seyir içinde olacağı ve buna karşılık 

kendi stratejilerinin ne olacağı gibi konular da bu rekabet 
konuları içine girmektedir. Meslek seçilirken bu 

noktalar dikkat edilmesi gerekiyor.”
“Y kuşağının eğilimleri düşünüldüğünde 

küreselleşme, dijital yaşam tarzı, 
küresel iklim değişikliği ve teknolo-

jik ilerleme gibi etkenler dünyada 
geleceğin mesleklerinin neler 
olacağını şekillendiriyor.” diyen 
Kuş şöyle konuştu, “Sosyal 
medya ve sosyal ağlar iletişim 
uzmanlığı, internet pazarlama, 

mobil uygulama yazılımcılığı, 
E-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği, 

Girişim ve proje danışmanlığı, Risk 
Yöneticiliği, Bilgi Teknoloji (IT) uzmanları 

ve denetçileri, Özellikle; veri madenciliği 
yazılımı uzmanı ve yazılım geliştirme müh-

endisleri, veri tabanı yöneticileri, SAP/ERP, Bilgi teknolo-
jilerini kullanabilen İnsan Kaynakları uzmanları, iç kontrol 
sistem uzmanı (risklerin erken teşhisi için), anlaşmazlıkların 
kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) 
engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri/
uzmanları, iş ve çevre güvenliği uzmanı (çevresel etki 
değerlendirmesi uzmanlığı dâhil), çalışanların 360 derece 
kuşatılması için iş-meslek-yaşam danışmanları, dene-
tim, vergi ve teşvik uzmanları, çağrı merkezi ve müşteri 
ilişkiler uzmanlığı, iç ve dış çevreyi analiz edecek sos-
yal ve sektör araştırmacıları/uzmanları, veri analisti, iş 
zekâsı uzmanı, proje yöneticisi gibi alanlar Y kuşağının ilgi 
gösterdiği meslekler diyebiliriz.” Y kuşağının eğlenceli, 
keyifli bir çalışma ortamı ile birlikte özgürlükçü ve bağımsız 
olmayı tercih ettiğini söyleyen Kuş, “Bu kuşak kendi 
işinde çalışmayı seven bir kuşak, iş yerlerinde uzun süre 
çalışmaktan hoşlanmıyorlar çünkü otoriteyi sevmiyorlar. 
Yeni iş hayatına da mizaçlarına uygun değişiklikler yap-
maya devam edeceklerini tahmin ediyoruz.” dedi.

Y KUŞAĞIN TERCİHİ
Araştırmaya göre, bu süreçte araç almayı ya da kiralamayı hiç 
düşünmeyen kişilerin oranı Türkiye’de yüzde 6 iken, AB ülkel-
erinde yüzde 15,7’lere çıkıyor. Araç sahibi olmayan ‘Y kuşağı’, 
istekli olsalar da araç sahibi olmamalarının en önemli ilk üç 
nedeni olarak, yürüyerek ya da toplu taşıma ile yaşam tarzı 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesini, satın alma maliyetinin uygun 
olmamasını ve operasyonel ve bakım maliyetlerinin yüksek 
olmasını gösteriyor. Diğer kuşakların araç satın almamadaki 
ilk 3 nedeni arasında ise maliyetin uygun olmaması, yürüyer-
ek ya da toplu taşıma ile ulaşıma ek olarak operasyonel ve 
bakım maliyetleri yerine trafik sıkışıklığı öne çıkıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA NE OLACAK?
Ulaşım araçları ve teknoloji seçimleri konusunda, önümüz-
deki 5 yıl içinde Y kuşağının yarısından biraz fazlası alter-
natif motor teknolojileri ile çalışan araçları kullanmayı tercih 
edeceklerini belirtiyor. Bu oran 38 yaş üzeri kullanıcılarda 
yüzde 64’e çıkıyor. Söz konusu alternatif motor teknolo-
jileri arasında ise hibrit, fişli hibrit ve akülü elektrikli araçlar 
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ULAŞIM ARACI TERCİHLERİNDE HANGİ 
FAKTÖRLER ETKİLİ?

 Y kuşağının ulaşım aracı tercihinde rahatlık ve konfor ön 
planda yerini alıyor.

 Uçak, hızlı tren gibi ulaşım araçları hem iş seyahatlerinde 
hem de özel seyahatlerde tercih ettikleri araçlar oluyor.

 Kent içi ulaşımda ise trafikten kurtuluş sağlayan metro Y 
kuşağının kullandığı ulaşım aracı oluyor.

 Özel araç tercihinde ise doğayla dost hibrit ve elektrikli 
araçlar da bu kuşağın tercihleri arasında yerini alıyor.

HIZLI TRENDEN 
UÇAĞA KADAR 

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN 
ULAŞIM ARAÇLARINI 

KULLANMAKTAN KEYİF ALAN 
BU KUŞAK ULAŞIMDA 

RAHATLIĞA ÖNEM 
VERİYOR.

Y KUŞAĞI KİMDİR?
1980-2000 yılları arasında doğan 
kesim Y kuşağı olarak adlandırılıyor. 
Bugün iş dünyasında yönetici poz-
isyonunda olan bu kesim, tercihleri 
ile ulaşımdan yönetime, teknolojiye 
kadar trendleri belirliyorlar.

/HABER/HABER



/HABER /HABER
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• Türkiye’de masaüstü önde: Rapora göre Türkiye’de 
e-ticaret işlemlerinde mobil cihazların payı yüzde 15,62 
iken masaüstü cihazların payı yüzde 84,38 civarında 
seyrediyor.    

• Akıllı telefonlar yükselişte: ABD ve diğer büyük ülkelerdeki 
mobil işlemlerin çoğunluğu artık akıllı telefonlar üzerinden 
yapılıyor. Yalnızca Almanya ve İngiltere istisnai bir durum 
sergiliyor. Alışverişte artan konfor seviyesi ve ekran 
boyutlarının giderek büyümesi bu artışı destekleyen 
unsurlar arasında gösteriliyor.  

• 2015 sonunda e-ticaretin yüzde 40’ı mobil üzerinden 
yapılacak: Japonya ve Güney Kore’de tüm e-ticaret 
işlemlerinin çoğunluğu artık mobil cihazlar üzerinden 
yapılıyor. 2015’in sonunda e-ticaret işlemlerinin mobildeki 
payının ABD’de yüzde 33’e, küreselde ise yüzde 40’a 
ulaşması bekleniyor.  

• Akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirilen satın alma işlemi 
sayısı daha az: Tüketiciler artık ürünleri hem masaüstünde, 
hem de akıllı telefonda aynı oranda görüntülüyorlar; ancak 
akıllı telefonlarda sepete ekleme ve satın alma oranları daha 
düşük oranlarda seyrediyor. 

• Küresel ticaret, mobile kaymaya devam edecek: Ağustos 
ayında yüzde 31,3 olacağı öngörülen küresel mobil ticaretin 
yılsonunda yüzde 40’a ulaşması bekleniyor.   

Teknolojinin büyük bir iştahla kullanıldığı alanların başında 
ticaret geliyor. Elektronik ticaret (e-ticaret) geleneksel 
ticaretin tahtını çoktan sallamaya başladı. Firmalar 
ürünlerini, belirli bir yerde dükkan açıp satış yapmakla 

birlikte sanal ortamdan pazarlamaya başladı. Her iki yöntemi 
kullanan firmaların yanı sıra ürünlerini sadece sanal ortamda 
tüketiciye ulaştıran hatta bu anlamda popüler olan birçok ticari 
kuruluş hem Türkiye’de hem de dünyada alanlarını genişletiyor. 
Tüketiciye bakan yönü ile de kabul görmüş gözüküyor 
e-ticaret. Zaman sıkıntısı yaşayan tüketici artık birçok 
alışverişini e-ticaret sitelerinden gerçekleştiriyor. Pazarın 
giderek büyüdüğü de yapılan son araştırmalarla ortaya 
çıkıyor. E-ticareti bu kadar gözde kılan unsurlar arasında; 
e-ticaretin, şirket ile hedef kitlesi arasındaki doğrudan ilişki 
sağlaması, pazarlamacılara istedikleri bilgileri sunması, hızlı ve 
düşük maliyetli olması ve tüm bunların elektronik ortamda 
yapılıyor olması sayılabilir. Diğer olumlu unsurlar arasında 
ise dağıtımda kolaylık ve ucuzluk, tüketici ile daha rahat 
etkileşim, anında geri dönüş, dikkat çekicilik, küresel pazarla 
tanışma, 24 saat hizmet ve anında satış yer alır. Normal 
koşullarda ortalama 10 yıl alan markalaşma süreci, elektronik 
ticaret sayesinde 2 yıla inmiş durumdadır. Bugün “Dünyanın 
en büyük 500” şirketi listesinde bundan birkaç yıl önce 
kurulmuş olan onlarca e-şirket yer alıyor. 

YENİ ARAŞTIRMA 
Performans pazarlama teknolojileri şirketi Criteo, küresel 
e-ticaretin üçte birinin mobil cihazlar üzerinden yapıldığını 
gösteren “2015 Birinci Çeyrek: Mobil Ticaretin Durumu” (Q1 
2015 State of Mobile Commerce Report) başlıklı raporunu 
yayınladı. Akıllı telefonların tablet PC’lerin yerini alarak en 
çok tercih edilen mobil cihaz haline geldiğini gösteren 
Criteo raporu,  reklam verenlerin bundan sonraki 
başarılarının ilgi çekici mobil siteler oluşturma 
konusundaki yeteneklerine bağlı olacağını 
da gözler önüne seriyor.   
Raporun sonuçlarını değerlendiren Criteo 
Ürün Müdürü Jonathan Wolf şunları 
söyledi: “Mobil ticaret hızla büyümeye 
devam ediyor. Yalnızca son üç ayda 
ABD’deki mobil işlemlerde yüzde 10’luk 
bir artış oldu ve bu işlemlerin çoğunluğu 
akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştirildi. 
Ekran boyutlarının büyümesi ve daha 
iyi mobil sitelerin oluşturulması da bu trendi 
yükseltecek. Geçtiğimiz çeyrekte mobil işlemlerde 
görülen büyük artış, tüketicilerin her türlü alışverişi 
mobil cihazlardan rahatlıkla yapabildiklerini gösteriyor. Bu 
büyüme sınır tanımıyor; Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş 
pazarlarda tüm e-ticaret işlemlerinin yarısından daha fazlası 
artık mobil cihazlar üzerinden yapılıyor.”
Criteo’nun 160 milyar dolardan fazla küresel satışı temel 
alarak analiz ettiği kişisel verilere dayanan rapordaki ana 
konular şu şekilde sıralanıyor: 

Mobil ticaret hızla büyümeye devam ediyor. 
Son üç ayda ABD’deki mobil işlemlerde 

yüzde 10’luk bir artış oldu ve bu işlemlerin 
çoğunluğu akıllı telefonlar üzerinden 

gerçekleştirildi.
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KÜRESEL E-TİCARETİN ÜÇTE BİRİ 

MOBİL CİHAZLARDAN 
YAPILIYOR

E-TİCARET NEDİR?
Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra 
internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elek-
tronik ortamda yapılması kavramıdır.
Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve 

ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. 
Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri veya 

tamamının elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi yoluyla reklam ve pazar 

araştırması, sipariş ve ödeme, teslimat 
olmak üzere üç aşamadan 

oluşmaktadır.
Elektronik ticaret, tüm dünyada 
ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi 
ile birlikte, 2000’li yıllardan sonra 
yaşanan ve bilgi iletişimini 
kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin 
bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. 

Geleneksel pazarlama yöntemlerine, 
internet olanaklarını da ekleyen 

kuruluşlar, sadece belirli bir kitleye satış 
yapabilmenin ötesine geçip, üretkenliği ve 

yaratıcılığı arttıran küresel e-ticaret bağlantıları 
kurma şansını elde edebilmeye başlamıştır. Eskiden 

birçok şirket televizyon, gazete, radyo gibi araçları kullanarak 
potansiyel müşterilerine ulaşmaya uğraşırken, bugün bunlara 
internet üzerinden reklamcılık da eklenmiştir.
Elektronik ticaretin araçları, birbirleriyle ticaret yapanların 
ticari işlemlerini kolaylaştıran telefon, faks, bilgisayar, elek-
tronik ödeme ve para transfer sistemleri, elektronik veri 
değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), inter-
net gibi her türlü teknolojik ürünlerdir. 

NORMAL 
KOŞULLARDA 

ORTALAMA 10 YIL ALAN 
MARKALAŞMA SÜRECİ, 

ELEKTRONİK TİCARET 
SAYESİNDE 2 YILA İNMİŞ 

DURUMDADIR.



YAKIN GELECEKTE GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERE YÖNELİK YENİLİKÇİ ADIMLARLA ÇOK 
DAHA KONFORLU BİR YAŞAM SÜRMEYE BAŞLAYACAĞIZ…
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[ SELİN AKGÜN ]

Giyilebilir teknolojiler kategorisine yönelik yatırımların 
son 3 yılda neden bu kadar arttığını düşündünüz mü 
hiç? Ağırlıklı olarak akıllı saat ya da akıllı bileklik gibi 
tasarımlarla hayatımıza girmeye başlayan yeni nesil 

teknolojilerin bu kadar popülerleşmesi ya da talep görmesinin 
arkasında yatan en önemli itici güç, yaşamı kolaylaştırıcı 
bir etkiye sahip olmaları… Kablosuz müzik dinleyebilmek, 
seyahat esnasında akıllı çantanızda yer alan fonksiyonel 

YAŞAM STANDARTLARINI YÜKSELTEN 

TASARIMLAR

/İNOVASYON 

SIRT ÇANTANIZLA ŞARJ DERDİNE SON  
Amerika’da AMPL şirketinin tasarladığı ‘SmartBackpack’ adlı sırt çantası, iş hayatındaki pek çok profesyonele önemli avantajlar sunuyor. 
Nasıl mı? Hemen göz atalım…  SmartBackpack, yolculuk esnasında kullanıcılarına akıllı cihazlarını şarj etme imkânı sunuyor. Dâhili bir 
batarya ve akıllı güç yönetim sistemine sahip olan çanta, çantanın muhtelif kısımlarında yer alan USB girişleri ile kullanıcılarına akıllı 
telefonlarının yanı sıra dizüstü bilgisayar gibi diğer akıllı mobil cihazlarını da şarj edebilme avantajı sağlıyor. Bu çantanın bir diğer özelliği 
ise tasarımda kullanılan özel kumaşı sayesinde teknolojik aletlerinizi çarpmalara karşı koruması ve geçirmez formuyla ıslanmaya karşı 
önlem alıyor olması… Üstelik çantadaki herhangi bir fermuarı açmanıza bile gerek kalmadan, AMPL mobil uygulaması üzerinden 
cihazlarınızın gerçek zamanlı batarya seviyesini de görebiliyorsunuz. Çantayı bir yerde unuttuğunuzu varsayalım. Bu konuda da endişe 
etmenize gerek yok. Çünkü SmartBackpack, çantayı unuttuğunuza dair hemen o anda size bir uyarı mesajı gönderiyor.

KABLOSUZ MÜZİK DİNLEME KEYFİ 
Dünyanın en küçük kablosuz kulakl ığı  Earin i le 
tanışmaya hazır  mıs ın ız? Ear in,  tasar ım ekib i 
başkanlığını Olle Linden’in üstlendiği bir grup inovatif 
girişimci tarafından İsveç’te geliştirildi. Müzik dinlerken 
kulaklık kablolarından şikâyetçi olanlar için tasarlanan 
Earin, hedef kitlesine işlevsellik ve şıklığı bir arada 
sunuyor. Bluetooth i le Earin’ i  cep telefonunuza 
bağladıktan sonra istediğiniz müziği dinleme şansına 
sahipsiniz. Earin silikon başlıklar, kulaklığı şarj etmenizi 
sağlayan bir kapsül ve bu kapsülü şarj etmenizi 
sağlayan bir USB kablo ile cihazın kulağınızda sağlam 
bir şekilde durmasını sağlayan ‘conchalock’ adı verilen 
küçük parçalarla satışa sunuluyor.

/İNOVASYON
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özelliklerle cebinizi ya da dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilmek, 
profesyonel bir sporcu iseniz antrenmanlarda nasıl bir 
performans gösterdiğinizi an be an takip edebilmek, önemli bir 
toplantıda olduğunuzda cep telefonunuza cevap veremeseniz 
bile akıllı bilekliğiniz sayesinde gelen her mesajdan haberdar 
olabilmek, hayatı inanılmaz derece de kolaylaştırmıyor mu? 
Ünlü tasarımcıların yaşam standartlarını yükselten yeni 
buluşlarını dört gözle beklemeye devam ediyoruz…



ARTIK ŞAPKALAR DA AKILLANDI
Identec Group tarafından geliştirilen SpreeSmartCap, göğüs kayışı 
kullanmadan sporculara vücut sıcaklığını, hareketini, kalp ritmini ve 
yakılan kalori miktarını izleme fırsatı sunan akıllı bir şapka. Bu 
şapka, akıllı alın bandı SpreeHeadband ile birlikte satışa sunuluyor. 
Spora ilgi duyan ve gerçek zamanlı vücut istatistiklerini almak 
isteyen amatör ve profesyonel sporcular için gelişt ir i len 
SpreeSmartCap ve Headband, alın bölgesindeki sinir ve damarları 
kullanarak hareket, vücut sıcaklığı ve kalp atışı verilerini kullanıcının 
yaşına, kilosuna ve boyuna göre hesaplıyor. Daha sonra Bluetooth 
ile iOS işletim sistemi ile çalışan akıllı telefon uygulamasına 
aktarıyor. Doğru hareket ve vücut sıcaklığı takibi için üç eksenli 
ivmeölçer kullanılarak tasarlanan cihazların pil ömrü, tam 
performanslı bir şekilde kullanıldığında 8 saate kadar dayanıyor. 
Bekleme modunda ise 8 güne çıkabiliyor. 
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TÜM MESAJ BİLDİRİMLERİNİZİ BİLEĞİNİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ 
Giyilebilir teknolojilere yönelik yeni ürünler hızla artıyor. Bu ürünlerden biri de Spritz hızlı okuma yazılımı kullanılarak geliştirilen Uno…  
Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara gelen mesajları, aramaları, e-postaları ve sosyal medya bildirimlerini cep telefonunu 
sürekli elinize almadan takip edebilme kolaylığı sunan akıllı bir bileklik olarak tasarlanan Uno, yine Bluetooth üzerinden akıllı cihazınıza 
bağlanıyor. Bildirim geldiği zaman hafif bir titreşim ile sizi uyarıyor ve ekrana dokunduğunuzda bildirimin içeriğini daha önceden 
belirlediğiniz bir hızda kelime kelime ekranda gösteriyor. Dakikada 1000 kelimeye kadar okuma olanağı sunan Uno, ekranı sağa sola 
ve aşağı yuları kaydırmadan bildirimi görüntüleyebilme kolaylığı da sunuyor.
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EN ÜCRA KÖŞEDE BİLE İNTERNET KEYFİ 
‘Dünyanın ilk Wi-Fi sistemi’ sloganıyla hedef kitlesiyle buluşturulan Eero ile tanışmaya hazır mısınız? Evinizde ya da iş yerinizin her 
noktasında eşit hızla internet kullanımı sunabilmek için tasarlanan Eero, internetin çekmediği en zor köşelerde dahi internet dağılımının 
eşit olmasını hedefliyor. Eero, biri modeminize bağlanan, diğer ikisi ise prize bağlanarak internet dağılımının eşit olmasını sağlayan 3 
cihazdan oluşuyor. Cihazların birbirine bağlanması ise kurulumun ardından otomatik olarak hayata geçiyor. Bluetooth bağlantısı 
kurduğunuz akıllı telefonunuzdaki Eero uygulaması üzerinden ağ performansınızı takip edebiliyor, yeni bir ağ oluşturabiliyor ve internet 
şifresine gerek olmadan oluşturulan yeni ağa başkalarını da davet edebiliyorsunuz. 

ÖNEMLİ KONUŞMALARI 
KAYDETMEYE  NE DERSİNİZ?
ABD’de teknoloji meraklısı iki genç girişimcinin yarattığı 
Kapture markası, yapısındaki mikrofon sayesinde 
duyduğu her şeyi 60 saniyelik döngüler halinde kaydeden 
akıllı bir saat olarak öne çıkıyor. Sürekli dinleme halinde 
olan cihazın ekranına dokunarak, 60 saniyelik kaydı, 
Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuzdaki uygulamaya 
göndermeniz ve yine uygulama üzerinden kaydı 
paylaşmanız mümkün. Önemli bir şey duyduğunuzda ve 
bunu sıcağı sıcağına kaydetmek istediğinizde yapmanız 
gereken tek şey Kapture’ı aktive etmek…

5 DAKİKADA TARAMA YAPAN 3D YAZICI
Şimdi sırada Kanada merkezli teknoloji şirketi Matter and Form’un imzasını taşıyan 3 boyutlu tarayıcı, Matter and Form 3D Scanner 
var… HD kamerası, iki adet lazer optiği ve hareketli platformu ile üç boyutlu cisimleri kolaylıkla ve hızlı şekilde tarayan Matter and 
Form’un tarama işlemine başlaması için, kullanıcının cismi platformun üzerine koyması ve tarama tuşuna basması yeterli. En çok 25 cm 
yüksekliğe ve 18 cm genişliğe sahip cisimleri tarayabilen cihaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde tüm tarama işlemini bitiriyor. 
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ATIŞLARINIZ NE KADAR 
İSABETLİ?
Giy i leb i l i r  t ekno lo j i l e r  ka tegor i s inde 
‘ölçemediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz de’ 
sloganı i le piyasaya çıkan ShotTracker, 
özellikle basketbolculara hitap eden bir 
dinamiğe sahip. Basketbol antrenmanları ve 
maçları sırasında oyuncunun atış girişimlerinin 
ve kaçırdığı sayıların istatistiğini tutarak, kendi 
özel uygulaması üzerinden kullanıcısıyla 
paylaşan ShotTracker,  sensörle oluşan iki 
c i h a z ı n  b i r l e ş i m i y l e  h i z m e t  v e r i y o r . 
ShotTracker’ın cihazlarından birisi potaya 
diğeri de basketbolcunun üzerindeki bilekliğe 
ya da kol  bandına takı l ıyor .  B luetooth 
bağlantısı sayesinde birbiriyle iletişim kuran iki 
cihaz, performans istatistiklerini iOS veya 
Android işletim sistemiyle çalışan akıll ı 

telefonunuzdaki uygulamasına aktarıyor. 
Böylece atış ve pas yüzdelerinin yanı sıra 

koşu  ve  yürüyüş  i s ta t i s t i k le r i  de 
ölçülüyor. Sporcunun dereceleri 

antrenörüyle de paylaşılıyor. Bu 
teknoloji sayesinde hem oyuncu 

hem de antrenörü sporcunun 
n a s ı l  b i r  p e r f o r m a n s 

gösterdiğini yakından takip 
edebiliyor.

ROBOT DESTEKLİ AMELİYAT PLATFORMU
Google ile Johnson & Johnson, ameliyatlarda kullanılan robotlar geliştirmek üzere farklı bir iş birliği yapmayı planlıyor. Mart ayında resmi 
olarak duyurulan anlaşmaya göre iki şirket, ilk etapta cerrahi operasyonları destekleyecek yeni robotik araçlar ve teknolojiler geliştirmeye 
başlayacak. Johnson & Johnson tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin medikal cihazlar üreten birimi Ethicon, Google’ın yaşam 
bilimleri ekibiyle birlikte çalışarak, robot destekli ameliyat platformu geliştirecek. Robot destekli ameliyatlar, şirketin açıklamasına göre 
cerrahlara daha fazla kontrol, netlik ve erişim sağlarken, hastaların da ameliyat sonrasında yaşadığı travma ve korkunun en aza 
indirilmesini sağlıyor. Bu iş birliği, sağlık tarafındaki iddiasını güçlendirmek isteyen Google, için yeni bir veri toplama kanalı açıyor. 

TELEFONUNUZ SESSİZDE KALMIŞ OLSA DA ÖNEMLİ DEĞİL
Bob Olodort ve teknoloji strateji uzmanı Marc Guren’in Kaliforniya’da kurdukları mobil teknoloji şirketi Simple Matters’ın imzasını taşıyan 
akıllı bildirim cihazı Ditto, sadece 8 gram ağırlığa sahip. Ditto’yu ister üzerinizdeki bir kıyafete tutturarak, ister cebinize koyarak, isterseniz 
de satış esnasında cihazın yanında verilen kayışa takarak bileğinizde rahatça kullanabilirsiniz. Ditto, özelikle telefonunuz sessizde 
olduğu zaman gelen bildirimleri takip etme kolaylığı sunuyor. Bu cihazın aktif hale gelmesini sağlamak için yapmanız gereken tek şey 
ise iOS veya Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuza cihazın uygulamasını indirmek ve cihaza pilini yerleştirmek. Cihaz 
aktif konuma geldikten sonra telefonunuza gelen her arama, mesaj ya da e-posta titreşim yoluyla size bildiriliyor. Ditto’nun pil ömrünün 
altı ay olduğunu da hatırlatalım…
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Avrupa’da her geçen yıl hızla artış gösteren SUV pazarına 
Hyundai’nin en son teknoloji ışığında  geliştirdiği tasarım 
harikası Tucson da katıldı. Yeni Tucson ile birlikte tüm 
standartları yeniden belirleyen Hyundai, müşterilerine 
daha cesur ve daha estetik bir tasarım anlayışı sunuyor. 
Markanın yeni elçisi, harika bir tasarımla daha geniş 
kitlelere ulaşmayı hedeflerken aynı zamanda gelişmiş 
teknolojileri sayesinde de üstün konfor ve rahatlık sağlıyor. 
Hyundai’nin Avrupa pazarındaki söz hakkını artırması için 
geliştirilen Yeni Tucson, tıpkı diğer Hyundai modelleri gibi 
müşterilerine beklentilerin ötesinde bir değer sunuyor. 
Tucson, Genesis ile başlayarak daha sonra Sonata ve 
i20’yle devam eden Hyundai Akıcı Tasarım Felsefesi’nin 
(Fluidic Sculpture 2.0) en son temsilcisi konumunda. 
Yeni Tucson, marka adına farklı bir kimlik oluşturmak için 
ön kısımda oldukça güçlü bir duruşa sahip. LED farlar 
ile birleşen Hyundai’nin karakteristik altıgen ızgarası, 
otomobilin en önemli yeniliği olarak öne çıkarken ayrıca 
LED gündüz farlarını içeren geniş hava girişli ön tampon 
da otomobile eşsiz bir stil veriyor. Otomobilin daha geniş 
görünmesi için görsel bir referans sağlayan bu özellikler 
yan ve arka tarafta da devam ediyor. A sütunundan 
başlayarak arkaya kadar şık bir profil üzerinde devam 
eden hatlar da çevik ve dinamik görünümleriyle tasarıma 
katkıda bulunuyor.

YENİ TUCSON 
İLE SUV STANDARTLARINI 

YENİDEN BELİRLİYOR



GOODYEAR’DAN GELECEĞİN ÇÖZÜMLERİ
Geleceğe yönelik teknoloji konseptleri geliştiren dünyanın 
lider lastik üreticilerinden Goodyear, 5-15 Mart 2015’te 
gerçekleşen olan Cenevre Motorshow 2015’te, geleceğin 
mobilite ihtiyaçlarına odaklanan iki konsept lastiğini 
sergiledi. Goodyear’ın Cenevre’de tanıtımını gerçekleştirdiği, 
geleceğin lastik teknolojisine sahip konsept lastiklerinden 
ilki, termoelektrik ve piezoelektrik materyallerinin aksiyona 
geçmesiyle elektrik üretiyor. Termoelektrik ve piezoelektrik 
materyallerinin, lastiğin içindeki ısı ve lastik yuvarlanırken 
yaptığı esneme sayesinde oluşan enerjiyi dönüştürerek 
elektrik üreten konsept lastik ‘BH03’ koduyla anılıyor. 
Lastiğin geliştirilmesinde kullanılan bu materyaller, lastiğin 
elektrik üretme yeteneğinin yanı sıra, yuvarlanma direncini 
de optimize eder. Goodyear, sekiz farklı ebatta AA etiket 
değerlerine sahip EfficientGrip Performance ürün gamını da 
tanıttı. AA lastik etiket değerlerine sahip yeni EfficientGrip 
Performance hem yakıt verimliliğinde hem de ıslak zemin 
yol tutuşunda ‘A’ sınıfı bir performans sunuyor.

YENİ OUTLANDER
Mitsubishi Motors, Yeni Mitsubishi Outlander’ı 2 Nisan’da 
New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardı. 
Türkiye’de de bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak olan 
Yeni Outlander, güçlü ve dinamik görünüm,  gelişmiş yol 
performansı, kullanım ve gaz tepkisi, iyileştirilmiş gürültü 
seviyeleri ve sürüş performansı gibi geliştirilmiş işlevsel 
özellikleriyle fuarın ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Tüm 
araçlarında 5 yıl/100 bin km garantisi bulunan, dünyanın 
önde gelen otomotiv üreticilerinden Mitsubishi Motors, Yeni 
Outlander ile SUV segmentinde fark yaratmayı hedefliyor. 

/OTOMOTİV

Renault, Cenevre Fuarı’nda yeni crossover modeli ‘Kadjar’ın 
dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Captur ve Koleos 
arasındaki boşluğa yerleşen Kadjar, Renault’nun uluslararası 
büyümesine ivme kazandıracak. Kadjar aynı zamanda 
2016’da dünyanın lider otomobil pazarı konumundaki Çin’de 
üretilecek ilk Renault otomobili unvanını taşıyacak. 2014 
yılında Çin’deki toplam araç satışı 22 milyon adedi aştı; bu 
rakamın yüzde 26’sı crossover’lardan oluşuyor. Renault-
Nissan İttifakı’nın CMF C/D platformu üzerinde yükselen 
Kadjar, İttifak’ın crossover segmentindeki uzmanlığını 
yansıtıyor. 4x2 veya 4x4 vites kutusu ile sunulan Kadjar, 
Energy serisi motorlarla donatıldı. Kadjar, iki dizel ve bir 
benzinli motor ile sunuluyor: Energy dCi 110 (99g/km ile 
segmentinin en düşük CO2 emisyonu), Energy dCi 130 dizel 

motorlar ve Energy TCe 130 benzinli. Kadjar’da R-Link 2 
sayesinde üst düzey internet bağlantısı sunuluyor. Kadjar, 
Renault’nun uluslararası büyümesine ivme kazandıracak 
bir model. Çin’de üretilecek ilk Renault otomobili unvanını 
taşıyacak Kadjar, Çin’de Renault Grubu’nun atağına öncülük 
edecek ve Grup’un Çin’deki büyümesini ileriye taşıyacak. 
16 Aralık 2013 tarihinde Renault ve Dongfeng bir anlaşma 
imzaladı ve bu sayede Dongfeng Renault Automotive 
Company (DRAC) ortaya çıktı ve Wuhan’daki fabrikanın inşası 
başladı. Otomobil üretiminin 2016’nın erken dönemlerinde 
başlaması öngörülüyor. Renault’nun orta vadeli planına göre 
hedefi, Çin pazarından yüzde 3.5’lik pay almak. Bu da yılda 
750 bin adetlik satışa denk geliyor. Kadjar bu yazın başında 
Avrupa ve Türkiye’de satışa sunuluyor olacak. 

KADJAR FARKI 
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Turkcell’in yeni servisi Tam Burada, Turkcell’lileri değer 
verdikleri eşyalarını veya evcil hayvanlarını arama der-
dinden kurtarıyor. Kibrit kutusu büyüklüğündeki Tam 

Burada cihazı, motosikletinizin, çantanızın veya kedi, köpek 
gibi evcil hayvanlarınızın o anda nerede olduğunu cep telefo-
nunuzdan veya tabletinizden anında görebilmenizi sağlıyor. 
GPS özelliğine sahip olan ve Turkcell SIM kartı ile çalışan bu 
minik cihaz, hesapladığını konum verilerini kullanıcının ayar-
ladığı zaman aralıkları ile sisteme gönderiyor. Bu sayede Tam 
Burada kullanıcıları cihazın üzerinde bulunduğu eşyanın veya 
evcil hayvanın o anda nerde olduğunu, hareket ediyorsa hangi 
hızla ve hangi yöne doğru hareket ettiğini görüntüleyebiliyor.

Türk Telekom Grubu, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim 
Derneği iş birliği ile yürütülen İnternetle Hayat Kolay 

projesinde görev alan 123 gönüllü genç, İstanbul’da düzen-
lenen ulusal koordinasyon toplantısında Türk Telekom 
Grubu CEO’su Rami Aslan’la buluştu. Türkiye’nin 
kalkınmada öncelikli 20 şehrinde, internet 
okuryazarlığı eğitimi veren gençler bugü-
ne kadar 7 bin 500 kişiye eğitim verdi. 
Toplantıda, Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen gönüllülerle görüş alışve-
rişinde bulunmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğunu söyleyen Aslan, 
“Kalkınmada öncelikli 20 ilde toplam 
7500 kişiyi internet okuryazarı yapan 
gönüllüleri kutluyorum” dedi. 
Aslan, toplantıda yaptığı konuşmada 
“İnternet küresel ekonomiyi dönüştürüyor, 
dünyanın iki ucunu, farklı kültürleri, farklı yaşam 
biçimlerini birbirine bağlıyor ve toplumların kalkınmasında 
çok önemli bir görev üstleniyor. Biz de Türkiye’nin lider 
internet şirketi olarak, Türkiye’nin kalkınmasına destek 
olmak amacıyla dijital ekosistemi büyütecek çalışmalar 
yapıyor, internet erişimini ve kullanımını yaygınlaştıracak 
adımlar atıyoruz. Bireylerin hızla gelişen teknolojiye uyum 

“MOTOSİKLETİM, KÖPEĞİM NEREDE?” DERDİNE SON
Turkcell Tam Burada, özellikle motosiklet veya bisiklet gibi 
ulaşım araçlarını kullananların rahatlıkla kullanabilecekleri, 
çalınma veya bırakılan yerin unutulması durumunda aracın 
konumunu belirleyebilecekleri bir servis. Hem GPS hem de 
Turkcell çekim noktalarını kullanarak çalışan Tam Burada, 
motosikletin aküsüne bağlanarak, şarj etme derdi olma-
dan, kullanıcının motorunun konumunu her an telefonundan 
kontrol edebilmesini sağlıyor. 
Sadece 42 gram ağırlığında bir cihaz olan Tam Burada, 
kedi ve köpek gibi evcil hayvanların tasmasına takılarak da 
kullanılabiliyor. Böylece çok sık yaşanan evcil hayvanların 
kaybolma durumunda yerlerinin tespiti sağlanarak kolayca 
bulunmalarını sağlıyor. Değerli eşya, önemli evrak ve para 
bulundurulan çantalar için de tercih edilebilen Turkcell Tam 
Burada, böylece unutulan çantaların konumunu öğrenmeyi 
ve geri bulmayı mümkün kılıyor. 

1 SAAT ŞARJLA 4 GÜN BEKLEME SÜRESİ
Tam Burada cihazı ve servisi, Turkcell İletişim Merkezleri ya 
da Turkcell.com.tr/tamburada üzerinden ayda sadece 19,90 
TL’ye satın alınabiliyor. Satın alındıktan sonra telefona gelen 
otomatik mesajdaki link üzerinden ücretsiz olarak indirilen 

Tam Burada mobil uygulaması-
na Turkcell telefon numarası ve 

şifre ile giriş yapılı-
yor ve herhangi bir 
eşleştirme yapma-

dan servis kullanıma hazır 
hale geliyor. Cihaz 1 saatte 
tam şarj edilebiliyor ve 4 
gün boyunca kullanılabi-
liyor. Tam Burada cihazı-
nın üzerinde bulunan Acil 

Durum (SOS) buto-
nu ise, 3 saniye 

boyunca basılı 
tutulduğunda 
cep telefonuna 

cihazın bulunduğu 
konum ile ilgili bil-
dirim gönderilme-
sini sağlıyor.

sağlayabilecek becerilerle donatılmasına yardımcı olmak için 
bize önemli bir görev düşüyor. Biz de gönüllü gençlerimizle 
bu görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

HEDEF BİLGİYE EŞİT ERİŞİM SAĞLAMAK
Sosyoekonomik nedenlerle internetin sunduğu 

olanakları yeterince tanımayan ve faydalana-
mayan kişilerin internet ile tanışmalarına 

öncülük etmek üzere başlatılan “İnternetle 
Hayat Kolay Projesi”, Türkiye’nin internet 
okuryazarlığı oranının artışına katkıda 
bulunarak, bilgiye erişimde eşit olanak 
sunmayı amaçlıyor. 123 gönüllü gencin 

görev aldığı projede katılımcılara inter-
netin güvenli kullanımı, e-posta kullanımı, 

e-devlet uygulamaları, görüntülü haber-
leşme, online bankacılık ve sosyal medyanın 

bilinçli kullanımı gibi konularda eğitim veriliyor.

BOL ÖDÜLLÜ PROJE
Uluslararası düzeyde de ses getiren İnternetle Hayat Kolay 
Projesi, 2013 yılında kazandığı 5 ödül ve 2014 yılında kazan-
dığı 2 büyük ödül ile başarısını taçlandırdı. Proje, 2014 yılında 
dünyanın en iyi 50 projesi arasında gösterilerek Global Sabre 
Awards’a layık bulundu. 

Turkcell’in Tam Burada servisi sayesinde kullanıcılar, motosikletlerinin, önemli 
eşyalarının veya evcil hayvanlarının nerede olduğunu cep telefonlarına 

indirdikleri mobil uygulama üzerinden her an görebiliyor. 

“İnternetle Hayat Kolay Projesi”, Türkiye’nin internet okuryazarlığı 
oranının artışına katkıda bulunarak, bilgiye erişimde eşit olanak 

sunmayı amaçlıyor.

MOTOSİKLETİNİZ, ÇANTANIZ, EVCİL 
HAYVANLARINIZ “TAM BURADA!”

İNTERNETLE HAYAT KOLAY GÖNÜLLÜLERİ, 
TÜRK TELEKOM GRUBU CEO’SU İLE BİR ARAYA GELDİ
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Türkiye’nin uçtan uca dijital kalkınmasına öncülük 
etme hedefiyle ilan ettiği “Dijital Dönüşüm Hareketi” 
doğrultusunda dijital bağlantılı Türkiye için teknoloji 

yatırımlarına hız veren Vodafone, yakın zamanda pek çok 
kullanıcının hayatını kolaylaştıracak WiFi üzerinden arama 
testini başarıyla gerçekleştirdi. WiFi destekli bir telefon 
ve SIM kart aracılığıyla, herhangi bir  WiFi bağlantısından 
yapılabilen WiFi üzerinden arama sayesinde, kullanıcılar ek 
bir uygulamaya gerek kalmadan kolayca çağrı yapıp, çağrı 
alabilecekler. Ayrıca ek uygulamalardan farklı olarak, yapı-
lan sesli ve yazılı (SMS) aramalar güvenli 
bağlantı (IPSec) ile operatörün bilgi 
güvenliği koruması altında tutu-
lacak.
WiFi üzerinden yapılan 
mobil ses araması testi, 
İstanbul Küçükyalı’da 
bulunan Vodafone Dijital 
Operasyon Merkezi’nde 
Vodafone Türkiye mühen-
disleri tarafından test 
şebekesi altyapısı kullanıla-
rak ticari terminaller ile yapıl-
dı. Türkiye’de ilk kez Vodafone 
tarafından gerçekleştirilen test, 
telefon üzerinde başka bir uygulama 
olmadan, sadece WiFi kullanılarak ses ara-
malarının yapılabileceğini göstermesi açısından büyük 
önem taşıyor.

EN KALİTELİ HİZMETİ SUNUYORUZ  
Vodafone Türkiye Şebeke ve Teknoloji Direktörü Ara 
Yıldızlı, konu ile ilgili şunları söyledi: “Vodafone Grubu, 30 
yıllık tecrübesiyle tüm dünyada yeni nesil mobil iletişim 
teknolojilerin hayata geçmesinde önemli bir rol üstle-
niyor. Bu emsalsiz deneyim ve bilgi birikimi sayesinde 
bugün faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde en iyi ve en 
kaliteli 2G, 3G ve 4G hizmetini sunuyoruz. Bu amaçla 
geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz 900 LTE  test 
ile Türkiye’de 900  MHz bandında 2G, 3G ve 4G testlerini 
gerçekleştiren ilk ve tek operatör olmuştuk. WiFi üze-
rinden arama teknolojisi, yeni nesil  telefonların gelişimi 
doğrultusunda ivme kazanmış bir teknoloji. WiFi’ın mobil 
şebekeler ile entegrasyonu sayesinde, mobil şebekedeki 
Ses ve SMS servislerini artık WiFi altyapısı üzerinden 

Türkiye’nin ilk entegre akıllı şehir projesini Karaman’da 
hayata geçiren Türk Telekom Grubu ‘Akıllı KenTT’ çözüm-
lerini diğer illerde de uygulamaya başladı. Bir yandan 

hayatı kolaylaştırırken, bir yandan da tüketimi 
ve maliyetleri azaltan ‘Akıllı KenTT’ uygula-
maları 7 ilde daha enerji tasarrufu, akıllı 
güvenlik sistemleri, internet servisi, 
trafik ve park çözümleri gibi pek çok 
konuda önemli kazançlar sağlıyor. 
Ankara, Bursa, Mersin, Gaziantep, 
Tokat, Çorum ve Bolu’da yerel 
yönetimler altyapısı Türk Telekom 
Grubu tarafından sağlanan ‘Akıllı 
KenTT’ uygulamalarından faydalan-
maya devam ediyor.

“AKILLI KENTT UYGULAMALARINI 81 İLE 
YAYACAĞIZ”
Dijitalleşme adımlarını, kamu hizmetlerine ve şehir 
hayatına taşıyarak, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdik-
lerini belirten Türk Telekom Grubu Strateji ve İş Geliştirme 
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Akıllı Şehir’in olmaz-
sa olmazı fiber altyapı. Türk Telekom Grubu olarak Türkiye’nin 
her köşesine ulaşan 194 bin kilometrelik fiber ağımızla öncü 

konumdayız ve akıllı şehir teknolojisini tüm Türkiye ile buluş-
turmaya hazırız. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 
bilgi toplumu olma yolunda attığı adımlarda akıllı şehirler 

kritik bir rol üstlenecek. Türk Telekom Grubu ola-
rak ‘Akıllı KenTT’ uygulamaları ile yarattığımız 

ekonomik kazanç ve dinamizm, ülke eko-
nomisine önemli bir katkı sağlayacak. 

Karaman’da başlattığımız akıllı şehir atı-
lımını Türkiye’nin tüm illerine yayaca-
ğız. 81 ‘Akıllı KenTT’ imiz olacak. Türkiye 
ekonomik ve çevresel olarak büyük 
kazanımlar sağlayacak” diye konuştu.

ŞEHİRLER TÜRK TELEKOM 
TEKNOLOJİSİYLE AKILLANIYOR

Türk Telekom Grubu’nun başlattığı enteg-
re akıllı şehirlerle dijital dönüşüm hareketi; 

güvenlik, verimlilik, ekonomi, çevresel duyarlılık 
ve yaşam kalitesi gibi hedefler doğrultusunda çözümler 

sunuyor. Bu çözümler şehirde su, enerji ve iş gücü gibi kay-
nakları daha etkin ve verimli şekilde kullanmayı, yatırım mali-
yetlerini azaltmayı, yeni gelir ve istihdam alanları oluşturmayı, 
trafik ve park sorununu çözümlemeyi, suç oranını düşürmeyi 
ve kayıp sayısını azaltmayı mümkün kılıyor.

‘Akıllı KenTT’ uygulamaları, enerji tasarrufu, akıllı güvenlik 
sistemleri, internet servisi, trafik ve park çözümleri gibi pek çok 

konuda önemli kazançlar sağlıyor.

Ek bir uygulama kullanmadan sadece sim kart ve WiFi bağlantısı ile 
arama yapmak mümkün olabilecek

TÜRK TELEKOM GRUBU ‘AKILLI KENTT’ 
UYGULAMALARINI 81 İLE YAYACAK

VODAFONE, WiFi ÜZERİNDEN ARAMA TESTİ 
YAPAN İLK OPERATÖR OLDU
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TÜRK TELEKOM 
GRUBU STRATEJİ VE İŞ 

GELİŞTİRME GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI HAKAN DURSUN: 
“AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİSİNİ 

TÜM TÜRKİYE İLE 
BULUŞTURMAYA 

HAZIRIZ.”

VODAFONE 
TÜRKİYE ŞEBEKE VE 

TEKNOLOJİ DİREKTÖRÜ 
ARA YILDIZLI: 

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ WİFİ 
ÜZERİNDEN ARAMA 

YAPMANIN HAKLI 
GURURUNU 
YAŞIYORUZ.”

almak mümkün hale geldi. WiFi üzerinden arama tekno-
lojisinin,  uyumlu terminaller ile birlikte yakın zamanda 
kullanımının yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu doğrultu-
da, Türkiye’de ilk kez WiFi üzerinden arama yapmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Vodafone’un global deneyimini 
Türkiye’ye taşıyarak dünya çapında en son teknolojileri 
abonelerimize sunmak amacıyla, teknoloji testlerini ger-
çekleştirmek konusunda öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” 



İş birliği (Esk.)

Kıskançlıktan 
doğan davranış

Büyükmüş gibi 
olan çocuk

Önce gelen

Vilayet

Feraset

Dört ayaklı hayvan

Anlam

Yasaklama

Araba (Hlk.)
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Hastane (Esk.)

Namus

İşaret

Sözleşme

Gelir

Üretim

Hitit

Bir işte başta 
gelen

Toplumun en 
küçük yapı taşı

Çinilerle 
bezenmiş olan

Lecce’nin 
plaka kodu

Tutam, 
bir demet

Kedi, köpek 
yavrusu

Ayna (Esk.)

Kolay aldatılabilen 
(Argo)

Kesici bir 
mutfak gereci

Nebiler

Fecir

Soluk, nefes

Sözsüz gösteri

Yapılan iş

 İstanbul Erkek 
Lisesi (Ksc.)

Sıkıntısız, rahat 
(Mcz.)

Su (Esk.)

Eski Mısır Güneş 
Tanrısı

Büyük

Düet

En kısa internet 
selamlaması 

Müzekker

Hakaret ifade 
eden ünlem 

Zaman 
göstergeci

Fincanın dibine 
çöken kahve 

tortusu

Şehirle ilgili 

Arasız

Su yosunu

Şaşma bildiren 
bir söz

Lityum 
elementinin 

simgesi

 Yaradılıştan

Saçma, saçma 
sapan söz 

Çok küçük

Mağara

Ön karşıtı

Bir işin 
yapıldığı an

Arapça’da ‘ben’ 

Uzaklık bildirir

Karşılığı para olan 
yazılı bir belge

Sözle inandırma 
yeteneği

Denizde general 

Alışık, eli yatkın

1964 İstanbul 
doğumlu 
resimde 

gördüğünüz ünlü 
televizyoncu

Usanç anlatan 
bir seslenme 

sözü

Terazi gözü

Bir bağlaç

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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