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TAKSİ PLAKALARINA 
KİMLER GÖZ DİKİYOR?
TAKSİCİLER KAZANÇLARI KONUSUNDA 
ŞİKÂYET ETSE DE YİNE DE HER GEÇEN GÜN 
SARI ARAÇ SAYISI ARTIYOR GİBİ…

Taksicilik önemli bir meslek… Özellikle trafiği 
yoğun şehirlerde arada özel araç stresini yaşamak 
istemediğimizde, adres aramak istemediğimizde, park 
sorunu yaşadığımızda, kötü hava koşullarında taksiciler 
kurtarıcımız oluyor. 
Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde özel araçtan çok 
daha fazla sayıda sarı renkleri ile taksileri görmemiz 
olağan. Taksiciler kazançları konusunda şikâyet etse 
de yine de her geçen gün sarı araç sayısı artıyor gibi… 
Bu artışın en önemli sebeplerinden biri, taksiciliğin bir 
meslekten çok bir yatırım aracı olarak görülmesinden 
kaynaklanıyor. 
Zaman zaman sanatçılar, futbolcuların çok sayıda 
taksi plakalarının olduğu yönünde magazin 
sayfalarında haberler çıkar. Bu haberlerin hepsi 
doğru mu bilinmez ama çok kazanan ve kazancını 
kolaylıkla yatırıma dönüştüren ünlülerin olduğu, 
hatta son yıllarda gurbetçilerin taksi plakası aldığı 
doğru. Ancak İstanbul’da bu düzen bozulmak üzere… 
Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir karar 
alarak, taksi plakalarını, mesleği taksicilik olanların 
dışında sahiplenilmesini engelleyen yeni bir karar 
aldı. Bu karardan taksiciler oldukça memnun, kararın 
Türkiye’nin diğer şehirlerine yayılıp yayılmayacağı ise 
bilinmiyor.
Taksi plakalarının son rakamları, yapılan yeni 
düzenlemelerin ayrıntılarını kapak haberimizde 
bulabilirsiniz.   
Ulaştırma ve iletişim sektöründe yaşanan son 
gelişmeleri de dergimizin diğer sayfalarında 
bulabileceğinizi hatırlatır, keyifli okumalar dileriz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere, hoşça kalın… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

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

Vodafone

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

Cep_Nakit_kart_215X275.indd   1 20.04.2015   18:16
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İNTERNET UNUTKANLIĞI TETİKLİYOR MU?
Henüz tıbben adı konulmasa da özellikle gençlerde teknolojiyi 

yanlış kullanmaktan kaynaklı unutkanlık, sabırsızlık, üşengeçlik        
gibi olumsuz etkiler sıkça gözlemlenmeye başlandı.

GELECEĞİN TRENDİ: BÜYÜK VERİ
Neredeyse hiçbir verinin silinmediği ve her yıl katlanarak   

büyüdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Dünyadaki toplam verinin        
yüzde 90’ı son 3 yıl içinde yaratılmış durumda. 

KITALAR HIZLI TRENLE  BİRBİRİNE BAĞLANACAK
2010- 2020 arasında global olarak yatırım yapılacak olan             

yüksek hızlı tren projeleri, 70 bin km’lik ray hattı ile                             
kıtaları birbirine bağlayacak. 

ÜNLÜLER HANGİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ SEVİYOR?
Popüler İsİmler büyük ekran dİzüstü bİlgİsayarlardan  iPhone 

telefonlara, akıllı saatlerden polaroid fotoğraf makİnelerİne            
kadar çok çeşİtlİ teknolojİ ürünlere sahİp.

TAKSİ PLAKASI 
ALTIN, DÖVİZ VE 
GAYRİMENKULLE 
YARIŞIYOR
Türkiye’de ticari taksi 
plakası fiyatları her geçen 
yıl yükselerek, İstanbul’da 
1,6 milyon TL’ler 
seviyesine ulaştı. 
Fiyatların bu denli 
yükselmesi taksi 
plakasının yatırım aracı 
olarak görülmesine 
bağlanıyor.

EBEVEYNLERİN BÜYÜK ÇARESİZLİĞİ: SİBER ZORBALIK
Günümüz için yeni bir kavram olan ‘Siber zorbalık’ ile karşılaşan 

ebeveynlerin çoğu ne yapacağını bilmiyor.

ünlülerle iletişim
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AKILLI 
YARDIMCILARINIZ  

İŞBAŞINDA
Yaşamın her alanında 

yaşamı kolaylaştıran akıllı 
teknolojİler, en büyük 

yardımcılarımız olma 
yolunda İlerlİyor.

HAVACILIKTAKİ  YABANCI KELİMELER
Ulaştırma ve İletİşİm alanında dİlİmİze gİren yabancı kelİmelerden 

ve karşılıklarından bazılarını bu sayfada bulacaksınız.

SUPERCAR PERFORMANSLI KOMPAKT BİR HATCHBACK
Peugeot 308, mükemmelik değerleri ile lansmanından bu 

yana dünya genelinde 280 bin otomobil tutkununun 
beğenisi kazandı.

INSTAGRAM KADIN GİRİŞİMCİ SAYISINI 4 KAT ARTIRDI
Kadın girişimciler, evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri özel 

ürünleri paylaşarak e-ticarete ilk adımı atıyor. 

SEYAHAT PAZARI BÜYÜYOR
Dünya seyahat endüstrisi gelecek 10 yılda büyüyecek, Türklerin 

yurtdışı seyahat harcamaları her yıl yüzde 5 artacak.

YENİ BÜYÜKŞEHİRLER ULAŞIMA HIZ VERECEK!
Hatay, Van gibi kentlerin de olduğu 14 kent büyükşehir, 

kentlerde yaşayanlara daha iyi hizmet verebilmek için ulaşım 
projeleri de hız kazanacak.

türkçeden bi’haber
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TÜRK ŞİRKETTEN YENİ ŞARJ ÇÖZÜMÜ 
Türkiye’nin 46 yı l l ık enerj i  çözümleri  markası olan 
Tunçmatik, Minicharge 2000 model ürünüyle neredeyse 
her gün yaşadığınız şarj sorununu ortadan kaldırmayı 
hedefliyor. Tunçmatik Minicharge 2000, depolanmış 
enerjiyi kullanarak mobil cihazlarınızı dilediğiniz zaman, 
dilediğiniz yerde şarj edebilmenin rahatlığını sunuyor. 
Siyah, beyaz, turuncu, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 6 
farklı renk seçeneği bulunan kompakt tasarımlı ürün, pil 
şarj durumunu gösteren 4 adet mavi LED’e sahip. Ürün 
ayrıca, sahip olduğu aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, 
aşırı sıcaklık ve kısa devre koruma özellikleri ile hem 
kendisini hem de değerli mobil cihazlarınızı koruma altına 
alıyor. Minicharge 2000 Powerbank, bilişim dağıtıcıları, 
teknoloji mağazaları ve yapı marketlerinde bulunuyor.

/HABER TURU

İNTERNETTEN SATIN ALINAN                    
HER 3 ÜRÜNDEN 1’İ SAHTE
DS Laboratories’in Türkiye Yöneticisi Engin Ulutan, 
Türkiye’de sahte ve kaçak ürün pazarının son yıllarda 
büyük bir ivme kazanarak 20 milyar dolar seviyesine 
ulaştığını ve internet üzerinden satın alınan her 3 üründen 
1’inin sahte olduğunu belirtti. Sahte ve kaçak ürünlerin el 
değiştirdiği en büyük platformlardan biri olan e-ticarette 
taklit oranının Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre yüzde 
30 seviyesine ulaştığını ifade eden Ulutan: “Online olarak 
yapılan tüm işlemlerin yaklaşık üçte biri, sahte ve kaçak 
ürünler üzerinden i lerl iyor. Tüketici lerin rahatl ıkla 
erişebildiği bu tarz ürünler, ambalajları, şişeleri ve kullanım 
kılavuzları ile birebir taklit edildiği için aslından ayırt 
edilmesi son derece zor.” dedi.E-İMZA SAYISI 1 MİLYON 

700 BİNE ULAŞTI 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 
Türkiye’de 2014 sonu itibariyle, toplam 1 milyon 700 bin 
adet e-imza ve mobil imza üretildi. Aktif olarak kullanılan 
e-imza sayısı 750 bin, mobil imza sayısı ise 21 bin 473 
adete ulaştı. E-imza sahiplerinin yüzde 19’unu 19-25, yüzde 
40’ını 25-40 yaş arası,  yüzde 41’ ini 40 yaş ve üstü 
kullanıcılar oluşturuyor. 2014 sonu itibariyle toplam 150 bin 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi kullanılıyor. KEP 
adreslerinin yüzde 90’ını kurumsal, yüzde 10’unu bireysel 
adresler oluşturuyor.

ANADOLUJET FREKANS SAYISINI ARTIRIYOR
AnadoluJet, 2015 Yaz Tarifesi ile frekans sayısını artırmaya devam 
ediyor. Mart – Ekim 2015 arasında geçerli olan AnadoluJet 2015 
Yaz Tarifesi kapsamında marka, tam 20 noktaya frekans artışı 
gerçekleştiriyor. Düzenleme kapsamında; Ankara Esenboğa 
Havalimanı ile Adıyaman, Ağrı, Çanakkale, Gazipaşa, Gaziantep 
ve Iğdır arasındaki karşılıklı uçuşlarını haftanın her gününe 
çıkartan AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen ile Bodrum ve 
Edremit arasındaki karşılıklı uçuşlarını da haftada yedi gün 
yapacak. AnadoluJet, Ankara Esenboğa – Elazığ ve K.K.T.C 
seferlerini ise haftanın yedi günü günde iki sefere çıkartacak. 

TÜKETİCİLER CEPTE VE E-POSTADA 
“ÇÖPTEN” KURTULUYOR
Geçtiğimiz yılın kasım ayında onaylanan ve 1 Mayıs 2015 tarihinde 
yürürlüğe girecek Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun, şirketlerin tüketicilere neredeyse her gün gönderdikleri 
e-posta ve kısa mesajlara ilişkin önemli düzenlemeler getiriyor. 
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan, e-postayla pazarlama 
şirketi optivo’nun Uluslararası Direktörü Jens Fischler, kanunun 
yürürlüğe girmesi ile birlikte, reklam içerikli izinsiz elektronik 
gönderilerin cezaya tabi olacağını, bu nedenle şirketlerin 
tüketicilerden onay almak için yoğun bir çaba içine girdiklerini 
kaydetti. Fischler, yasanın “çöp” olarak adlandırılan ve tüketicilerin 
isteği dışında gönderilen iletileri önemli ölçüde azaltacağını belirtti. 

OTOMOTİVDE İHRACAT AZALDI
Otomotiv Sanayi Derneği, Otomotiv Sanayi Dış Ticaret 
Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, 2015 yılı Ocak-Mart 
döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki 
yıla göre yüzde 6 azaldı ve 5,318 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Bu dönemde, 3,204 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 1 oranında arttı, aksam parça 
ihracatı ise yüzde 15 oranında azalarak 2,114 milyar dolar 
düzeyinde oldu. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 2014 yılı 
aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 432, 
otobüs ihracatı yüzde 11, kamyon ve kamyonet ihracatı 
yüzde 4 oranında arttı. Otomobil ihracatı ise yüzde 3 
oranında azaldı.

MİMAR SİNAN’IN ŞAHESERLERİ 3D BASKIDA
Dünya tarihinin en büyük mimarlarından Sinan’ın ünlü eserlerinden 
Süleymaniye Camii, Selimiye Camii ve diğer onlarca eserinin 3 
boyutlu minyatür versiyonları Tophane-i Amire Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. 31 Mayıs’a kadar 
ziyarete açık olacak sergide, Ultimaker 2 Go 3D yazıcı sürekli 
çalışarak Selimiye Camii’nden Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi’ne, 
Süleymaniye Camii’nden Mihrimah Sultan Camii’ne kadar Mimar 
Sinan’ın tüm eserlerinin 3D minyatür versiyonlarını üretecek. 

DİZİLERİN İNTERNET REYTİNGİ AÇIKLANDI
Yandex, internette en çok aradığımız yerli dizileri ve oyuncuları 
tespit eden bir analiz çalışması yaptı. Açıklanan sıralamaya göre 
Fox TV’de yayınlanan “Kiraz Mevsimi” adlı yapımın en çok aranan 
dizi olduğu belirlendi. Dizinin başrollerini paylaşan genç 
oyuncular Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu ise en çok aranan 
oyuncular olarak listenin en üstünde yer aldı. Kiraz Mevsimi’ni 
sırasıyla Kurtlar Vadisi Pusu ve Paramparça dizileri takip ediyor. 
En çok aranan 10 dizi:
Kiraz Mevsimi, Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça, Medcezir, Aşk 
Yeniden, Kardeş Payı, Sungurlar, Karadayı, Elif, Arka Sokaklar
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EBEVEYNLERİN 
BÜYÜK ÇARESİZLİĞİ: 
SİBER ZORBALIK
Günümüz için yeni bir kavram olan       
‘Siber zorbalık’ ile karşılaşan ebeveynlerin 
çoğu ne yapacağını bilmiyor.

İngiltere’de yapılan yeni araştırmaya göre ailelerin 
yüzde 54’ü, çocukları siber zorbalıklara maruz 
kaldığında nasıl davranacağını bilmiyor. Ayrıca birçok 
ebeveyn, bu konuda yeterli donanıma ve eğitime sahip 

olmadıkları için çocuklar üzerinde büyüyen bu tehdidi nasıl 
tanıyıp baş edeceklerini bilmediklerini belirtiyor. Araştırmayı 
gerçekleştiren antivirüs yazılım kuruluşu ESET, bu konuda 
ebeveynlere ve çocuklara 8 altın tavsiyede bulunuyor. 
Siber zorbalık, bir çocuğun veya ergenin başka bir çocuk 
veya ergen tarafından internet, interaktif, dijital ve mobil 
teknolojiler kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, 
utandırılması veya taciz edilmesi olarak tanımlanıyor. 
İngiltere’de yaşayan 971 ebeveyn üzerinde gerçekleştirilen 
araştırmayı yürüten ESET Güvenlik Uzmanı Mark James’in 
verdiği bilgiye göre ebeveynlerin yüzde 54’ü çocukları 
siber zorbalığa maruz kaldıklarında ne yapacağını bilmiyor. 
James, şu bilgileri paylaştı: “Siber zorbalık ve geleneksel 
yollarla gerçekleştirilen zorbalığın arasındaki en önemli fark, 
çocuğunuz kendi odasında otururken siber zorbalığa maruz 
kalabilir. Genellikle bir kaçışı olmadığı için siber zorbalık daha 
göz korkutucudur.” 

ONLINE GÜVENLİK İÇİN EBEVEYNLERE VE 
ÇOCUKLARA 8 TAVSİYE: 
1 Çocuklarınızın internet aktivitelerini gözlemleyin. 

Şifre ayarlayın ve çocuklarınızın buradaki 
aktivitelerini gözlemleyebildiğiniz zamanlarda 
internette dolaşmalarına izin verir. Bilgisayar 
kullanımı konusunda kesin kurallar belirleyin.

2 İnternet gizliliği ile ilgili çocuklarınızı bilgilendirin. 
Kişisel bilgilerini yabancılarla ve sosyal medyada 
paylaşmamaları gerektiğini anlatın.

3 Suçlular tarafından kolaylıkla kullanılabilen web 
kamerasını kontrol edin. Kullanmadığınız 
zamanlarda web kamerasını çıkarın ya da üzerini 
örtün. Sizin bilginiz olmadan ya da bilgisayarınız 
istismara uğradığında web kameranıza erişebilen 
kötü amaçlı yazılımlar vardır. 

4 Sosyal medya üzerinde, siz ya da çocuğunuz 
bilgilerini “Herkes” ya da “Arkadaşının Arkadaşı” 
şeklinde paylaşımda bulunuyorsa, bilgilerinize 
kimin ulaştığı ile ilgili kontrolü kaybedersiniz.

5 Yüklediğiniz uygulamaları ve işletim sistemini 
güncel tutun.

6 Mutlaka güncel bir antivirüs yazılımı kullanın. 
7 İnternette paylaştığınız bilgiler kolayca silinmez. 

Çocuklar ve ebeveynler hangi fotoğrafları ve 
bilgileri paylaşacağını iyice düşünmelidirler.

8 Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Bu tür 
yazılımlarla aileler, çocuğun yaşına göre 
belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor.
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Sanal dünya son yıllarda özellikle genç 
nesillerin en popüler iletişim alanı oldu. Bu 
mecra gençlerin gelecek beklentilerini de 
ortaya koyuyor. 
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TWITTER 
GENÇLİĞİ 
YAŞAMLARININ 
DEĞİŞECEĞİNE 
İNANIYOR!

ARAŞTIRMADAN ÇIKAN ANA BAŞLIKLAR
 Gençlerin yüzde 44’ü 10 yıl içinde her şeyin değişeceğini 

düşünüyor.
 Öğrencilerin yüzde 56’sı para kaynağı olarak ebeveynlerini 

görüyor.
 Hedef kitle grubunun yüzde 23’ü gelecekleriyle ilgili karar 

veremiyor.
 Katılımcıların yüzde 44’ü 10 yıl içinde yaşamlarındaki her 

şeyin değişeceğini düşünüyor.
 KPSS’ye hazırlanan 10 bin kişilik öğrenci kitlesinin yüzde 

57’si en çok zorlandıkları dersin matematik olduğunu 
belirtiyor.

Sosyal medya şirketi Gonzo Insight’ın Türkiye’de 
yaptığı araştırmaya göre Twitter kullanan üniversite 
öğrencilerinin yüzde 44’ü 10 yıl içinde her 
şeyin değişeceğini düşünüyor. 

Yapılan araştırma, son bir yıl içinde 
aktif tweet yazan 20 bin üniversite 
öğrencisini kapsıyor. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin yüzde 56’sı 
para kaynağı olarak ebeveynlerini 
gördüğünü vurguluyorlar. 
Üniversite sınavlarına 
hazırlanan 10 bin kişilik öğrencilik 
hedef kitle grubunun yüzde 
23’ünün gelecekleriyle ilgili karar 
veremediklerini ortaya koyan araştırma, 
üniversiteden yeni mezun olmuş 10 bin 
kişilik grubun gelecekle ilgili düşünceleri analiz 
edildiğinde, 10 yıl içinde yaşamlarındaki her şeyin değişeceğini 
düşünenlerin oranının yüzde 44 olduğu gösteriyor. 

GELECEK KAYGISI YAŞIYORLAR
Yeni nesil gençlerin daha uçarı ve daha korkusuz oldukları 
algısına karşın yapılan araştırma, gençlerin duyduğu öncelikli 
kaygıların ise ‘gelecek’, ‘geçim’ ve ‘kazanç’ olduğunu ortaya 
koyuyor. Gelecekleriyle ilgili karar verememe konusundan 
yakınan öğrencilerin en büyük beklentileri ise yaşamlarındaki 
her şeyin değişmesi. Böylece bu genç kesim her şeyin çok 
daha iyi olacağı beklentisine sahip. Twitter’da hedef kitle 
analizini daha da daraltmak mümkün. Gonzo Insight’ın yaptığı 

analizde, KPSS’ye hazırlanan 10 bin kişilik öğrenci kitlesinin 
yüzde 57’si ise en çok zorlandıkları dersin matematik 

olduğunu belirtiyor. 

645 MİLYON KİŞİ TWITTER 
KULLANIYOR

Tüm dünyada 645 milyonun 
üzerinde insanın kullandığı Twitter, 
markaların ve kuruluşların hedef 
kitle odaklı pazarlama çalışmaları 
için eşsiz bir kaynak haline geldi. 

Anındalık özelliğiyle diğer sosyal 
ağlara kıyasla çok daha etkin 

analizler sağlayan Twitter, belirli hedef 
kitle gruplarına mesajlarını ulaştırmak 

isteyen markaların iştahını kabartıyor.



Doç. Dr. Selçuk Özdemir: “Teknoloji 
tehlike değildir. Teknolojiyi nasıl ve ne 
şekilde çocukların kullanımına 
sunduğumuz önemlidir.” 

/HABER
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TEKNOLOJİ 
EĞİTİMİNİN YAŞI 
KÜÇÜLMELİ

Türkiye’de bilgisayar kullanma yaşının 8’e, cep 
telefonu kullanma yaşının ise 10’a düştüğü 
günümüzde, çocukları bekleyen tehlikenin teknoloji 
bağımlılığı olup olmadığı sorusu akılları meşgul 

ediyor. Bunun tam tersine dikkat çeken Gazi Üniversitesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Selçuk Özdemir, teknolojinin tehlike 
olmadığına, teknolojiyi nasıl ve ne şekilde çocukların 
kullanımına sunduğumuzun önemli olduğuna dikkat 
çekiyor.

ÇOCUKLAR BAĞIMLI DEĞİL BAĞLI OLMALI
Çocukların bilişimle üretim yapma becerisini ve bunun 
öneminin farkındalığını erken yaşlarda kazanmalarının 
gerekliliğini vurgulayan Özdemir, buna karşın son 15 
yıldır fiyatı ucuzlayan, boyutları küçülen, işlem gücü artan 
bilgisayar ve türevi cihazların ağırlıklı olarak 
eğlence ve iletişim amacıyla kullanılmasının 
ciddi ölçüde ‘algı kirliliği’ yarattığını ifade 
ediyor. Özdemir, “Çocukların bilişim 
araçlarını amacına uygun olarak 
kullanması ile sokakta oynamaları 
sanki birbirinin alternatifi olarak 
gösteriliyor. Su, dünyanın en 
faydalı içeceği ama bir çocuk 
günlük 1-2 litre değil de 10 litre su 
içerse bir hafta içinde böbreklerini 
kaybedebilir. Aileler ve eğitimciler, 
benzer şekilde çocuklarının bilişim 
araçlarını ‘doğru’ ve ‘dengeli’ bir 
şekilde kullanmasını sağlayacakları yerde 
doğrudan ‘su içmeyi yasaklamayı’ tercih 
ediyor görünüyorlar. Aileler ve eğitimcilere bu işin nasıl 
olması gerektiği ile ilgili ‘çalışan doğru modeller’ sunulması 
gerekiyor. Teknolojinin sadece zararlı yönünü yaşamış bir 
toplumun sahip olduğu ‘kirli algıyı’ temizleyecek başarılı 
modeller ve rol modeller, anne-babaların ve eğitimcilerin 

farkındalığının düzeltilmesine yardımcı olacağına 
inanıyorum.” diyor.

TEKONOLOJİ ANLAMA YAŞI KÜÇÜLMELİ
Teknolojik ürünlerin yapısı gereği, artık bebeklerin 

bile kullanımına uygun olduğunu ve teknolojik 
aletlerin kullanım yaşının düşmesinin doğal 

olduğunu söyleyen Selçuk Özdemir, 
artık teknolojiyi kullanan ve tüketen 

değil üreten ve pazarlayan bir toplum 
olmamız gerektiğinin altını çiziyor. 
Toplumlar ve ülke ekonomileri için 
hayati önem taşıyan bu süreç için 
ise, konuşulanların aksine bilişim ve 

teknoloji eğitiminin küçük yaşlarda 
verilmesini, teknolojiyi anlama bilincinin 

küçük yaşlarda kazandırılmasını 
öneriyor. Özdemir, “Çocukların ‘doğru’ 

ve ‘dengeli’ kullanmaları kaydıyla dönemin 
teknolojileri ile mümkün olan en erken yaşlarda 

tanışmalarında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Böylesine 
bir kullanım, çocukların erken yaşlarda bilgisayar ve türevi 
cihazların, eğlence ve iletişimin yanında ‘değer yaratma’ 
ve ‘problem çözme’ amaçlı kullanımını da fark etmelerine 
yardımcı olacaktır.” diyor.

ÇOCUKLARIN 
BİLİŞİM ARAÇLARINI 

AMACINA UYGUN OLARAK 
KULLANMASI İLE SOKAKTA 

OYNAMALARI SANKİ BİRBİRİNİN 
ALTERNATİFİ OLARAK 

GÖSTERİLİYOR.

/HABER

Trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında yer alan uykusuzluğa dikkat çeken 
uzmanlar, sürücüleri uyarıyor. 
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YOLLARIN EN TEHLİKELİSİ UYKU!

BU ÖNERİLERE KULAK VERİN:
Dr. Kuzu, otomobille uzun yolculuklarda sabah çok erken 
saatler ile gece yolculuklarının riskli olabileceğini de kaydetti 
ve özellikle uzun mesafeli çalışan araç sürücülerine şu öner-
ilerde bulundu:
•  Kişi uykusunu almış, zinde ve dinlenmiş olarak yola çıkmalı. 
• Uzun yola yanınızda bir kişiyle çıkılmalı. Yorgunluk ve 

uykuluğu fark etmek açısından yararlıdır. 
• En ufak bir yorgunluk veya uykululuk halinde hemen mola 

verilmeli.
• Mola yerlerinde kısa süreli şekerlemeler yapılmalı. 
• Mola esnasında çay, kahve gibi beyni uyarıcı içecekler ölçülü 

olmak kaydıyla alınmalı. 
• Aracın içindeki ısının düzeyine dikkat edilmeli.
• Güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanılmalı. 
• Özellikle yoğun sıcaklıklarda düzenli sıvı tüketimi olmalı.

Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla her yıl 
1-5 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve 
İlkyardım Haftası’nda uzmanlar trafik kurallarına 
uyulması konusunda hatırlatmada bulunuyor. 

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Önder Kuzu, uykusuzluğun araç kullanan 
kişide sarhoş olmayla benzer etki yaptığını belirterek 
uykusuzluğun yollardaki en büyük tehlike olduğunu 
söyledi.

UYKU APNE SENDROMU
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2014 yılında 
meydana gelen 1 milyon 199 bin 10 kazada 3 bin 524 
kişinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Dr. Kuzu, 
araştırmaların uyku apne sendromlu hastalarda kaza 
riskinin 3 ile 7 kat arttığını gösterdiğini kaydetti. 
Uyku bozukluğu ve düşük kaliteli uykunun işyerlerinde 
de kaza ve yaralanmalara neden olduğunu da belirten 
Dr. Kuzu, gündüz saatlerinde artan uyku ihtiyacının 
çalışanlarda kaza yapma oranının daha yüksek 
olduğunu söyledi. 

UYKU BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ MÜMKÜN
Kişilerin eğer uykuya dalma sorunu, geceleri sık 
uyanma şeklinde uykuyu sürdürme bozuklukları ya 
da sabahları erken saatlerde dinlenmeden uyanma gibi 
sorunları varsa mutlaka bir uyku bozuklukları 
polikliniğine başvurması gerektiğini belirten 
Dr. Önder Kuzu, bu semptomların ciddi 
bir nörolojik veya psikiyatrik hastalığın 
belirtisi olabileceğinin de altını çizdi. 

NÖROLOJİ UZMANI 
DR. ÖNDER KUZU, 
UYKUSUZLUĞUN 
ARAÇ KULLANAN 
KİŞİDE SARHOŞ 
OLMAYLA BENZER 
ETKİ YAPTIĞINI 
SÖYLEDİ.



TAKSİ PLAKASI
ALTIN, DÖVİZ VE GAYRİMENKULLE YARIŞIYOR

[ NİL DEMİRCİLER]

Türkiye’de ticari taksi plakası fiyatları her geçen yıl yükselerek, İstanbul’da 
1,6 milyon TL’ler seviyesine ulaştı. Fiyatların bu denli yükselmesi taksi 

plakasının yatırım aracı olarak görülmesine bağlanıyor.
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Taksiler tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de ulaşımda önemli 
bir yere sahip. Paris, Londra gibi 
dünyanın gelişen kentlerinde 

metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım 
araçları trafikte önemli bir taşıma 
potansiyeli yaratırken taksiler de 
taşımacılık konusunda bireysel ticari 
ulaşım araçları olmaları bakımından hala 
önemlerini koruyor. 
Türkiye’de taksi denilince sadece bir 
ulaşım aracı akla gelmiyor. Taksiler 
ülkemizde aynı zamanda bir yatırım 
aracı olarak da öne çıkıyor. Çünkü uzun 
yıllardan bu yana ticari taksi plakaları 
yatırım yapılan bir araç olarak görülüyor. 
Kimi yatırımcılar gayrimenkul, altın, 
döviz gibi yatırım araçlarına yatırım 
yapmak yerine ticari taksi plakası alıp 
taksileri her ay kiralayarak kazanç 
sağlama yolunu tercih ediyor.
Taksi plakalarına olan yatırımcı 
talebinin artması bu alanda yeni bir 
piyasanın ortaya çıkmasını sağlamış 
durumda. Özellikle de son yıllarda bir 
dünya kenti haline gelen İstanbul’da 
ticari taksi plaka satış fiyatları 1 milyon 
626 bin TL’den satılırken, kiralama 
bedeli de 6 bin 100 TL’yi buluyor. 

YENİ KARAR ALINDI
Yatırımcıları arasında taksicilik mesleğine 
mensup kişilerden çok doktor ve 
futbolcuların yer aldığı taksi plakaları, 
artık sadece mesleği “taksici” olanlara 
kazanç sağlayacak. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi’nin (UKOME), 12 Mart’ta aldığı 
karara göre, taksi plakasına sahip olmak 
isteyenlerden ‘şoförlük mesleğini 
geçim kaynağı olarak seçtiği ve sürekli 

/KAPAK /KAPAK
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olarak icra ettiği’ şartı aranacak. Bu 
karar uyarınca, başka bir mesleğe sahip 
olanlar taksi plakası satın alamayacak. 
Bu çerçevede plakayı alacak kişiden, 
Vergi Dairesi’nden ‘başka bir işte 
çalışmadığına’ dair belge istenecek.

TAKSİCİLER YENİ KARARDAN 
MEMNUN
UKOME kararının yerinde olduğunu, 
bunun uzun zamandır beklenen bir 
karar olduğunu belirten İstanbul 
Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı 
Yahya Uğur, “Taksi plakasının yatırım 
aracı olarak kullanılmasından rahatsızlık 
duyuyoruz. Mesleğimize zarar veren 
bu uygulamanın kaldırılmasından 
memnunuz. Kararla birlikte mesleki 
kalitenin artacağına inanıyoruz. Bizim 
isteğimiz, bu işi, sahiplenenlerin 
yapması.” diyor. Meslekte kalıcı 
olmayanlar nedeniyle hizmet 
kalitelerin yükseltmekte zorlandıklarını 
vurgulayan Uğur, bu işin rant kapısı 
olmaktan çıkarılmasının mesleğin 
geleceği adına önemli bir adım olduğunu 
da söylüyor. Kararın diğer kentlerdeki 
taksiciler esnaf odalarına da örnek 
olması ve tüm Türkiye’ye yayılması da 
bekleniyor.
 

kirası ise 2 bin TL. Kocaeli’nde 650 bin 
TL olan taksi plakasının aylık kirası bin 
900 TL. Sıralamada beşinci sırayı alan 
Yalova’da taksi plakasının fiyatı 480 
bin TL olurken aylık kirası da 2 bin TL 
seviyesinde.
Taksi plakası fiyatları sıralamasında 
ilk beşe giremeyen Başkent Ankara, 
Türkiye’nin taksi plakası en pahalı 
yedinci kenti olurken, Ankara’da taksi 
plakası fiyatları 520 bin TL, aylık taksi 
kiraları da bin 750 TL’ler seviyesinde.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?
Taksi plakası fiyatlarının her geçen yıl 
yükselmesi ve bu alanda bir piyasa 
oluşmasının sebepleri konusunda 

TÜRKİYE’NİN İLK BEŞİ
Türkiye’de bir rant aracı olarak 
görülmeye başlayan ticari taksi 
plakalarının ülke genelinde 81 kentteki 
satış ve aylık kiralama bedellerini 
incelediğimizde özellikle büyük 
şehirlerde plaka fiyatlarının el yaktığı 
görülüyor. Türkiye çapında en pahalı 
ticari taksi plakası sıralamasında 
listenin ilk sırasında İstanbul var. Mega 
kentte ticari taksi plakası almak için 1 
milyon 626 bin TL’yi gözden çıkarmak 
gerekiyor. İstanbul’da taksi işletmek 
isteyen bir esnafın plaka satın almadan 
bir yatırımcıdan kiralama yapmayı tercih 
etmesi durumunda taksi sahibine aylık 
6 bin 100 TL kira ödemesi gerekiyor.
İstanbul’u 700 bin TL plaka bedeli ile 
Bursa takip ediyor. Bursa’da aylık plaka 
kiraları da 2 bin 250 TL seviyesinde. 
Taksi plakası en pahalı olan üçüncü 
şehir ise Eskişehir... Plaka bedeli 675 
bin TL olan Eskişehir’de aylık taksi 

çeşitli görüşler bulunuyor. Kimi 
görüşlere göre, taksi plakası fiyatları 
spekülatif bir şekilde yükseltiliyor. 
Ancak bu konuda en sağlıklı görüşü 
Türkiye’de taksi esnaflarının en büyük 
odası olan İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası veriyor. İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası, İstanbul’da artan taksi plakası 
fiyatları nedeniyle trafik kaydı ve 
belediye ruhsatı bulunmayan plakaların 
satışının arttığına dikkat çekiyor. Ayrıca 
fiyatların bu denli yükselmesinde 
komisyoncuların etkisinin büyük 
olduğuna da işaret ediliyor.
Fiyatların yükselmesinde taksi 
plakalarını sadece esnaf olarak bu 
işi yapacakların değil aynı zamanda 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, TAKSİ 
PLAKASINA SAHİP 
OLMAK İSTEYENLERDEN 
‘ŞOFÖRLÜK MESLEĞİNİ 
GEÇİM KAYNAĞI 
OLARAK SEÇTİĞİ VE 
SÜREKLİ OLARAK 
İCRA ETTİĞİ’ ŞARTI 
ARAYACAK.

YATIRIMCILARI ARASINDA TAKSİCİLERDEN ÇOK 
DOKTOR VE FUTBOLCULARIN YER ALDIĞI TAKSİ 

PLAKALARI, ARTIK SADECE MESLEĞİ “TAKSİCİ” 
OLANLARA KAZANÇ SAĞLAYACAK.
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yatırım aracı olarak taksi plakası alan 
yatırımcıların da etkili olduğuna vurgu 
yapılıyor. Çünkü İstanbul gibi kimi 
kentlerde taksi plakalarına yapılan 
yatırım ve aylık kira getirileri gayrimenkul 
alanındaki kira çarpanlarından ve geri 
dönüş süresinin (amortisman süresi) 
gayrimenkullere oranla daha kısa 
olması yatırımcıları taksi plakası yatırımı 
yapmaya yönlendiriyor. 

15-20 KOMİSYONCU VAR
Türkiye’nin 20 kentinde taksi plakası 
fiyatları birçok gayrimenkulden çok daha 
değerli. Bu değer İstanbul’da 1,6 milyon 
TL rakamı ile en yüksek noktaya çıkarken 
listenin sonunda yer alan Sakarya’da 130 
bin TL olan taksi plakasının aylık kirası da 
bin 300 TL civarında. 
Türkiye’nin en çok taksi barındıran 
kenti olan İstanbul’da 18 bin civarında 
taksi bulunuyor. Bir sektör haline gelen 

taksicilikte, var olmayan plakaların 
da satışı yapılıyor. Trafik tescil kaydı 
bulunmayan, belediyeden ruhsatı 
alınmayan plakalar satılıyor. İstanbul 
Taksiciler Esnaf Odası, tam, yarım 
plaka gibi satışlar yapıldığına, 15-20 
komisyoncunun içinde bulunduğu 
bir grup tarafından taksi fiyatları 
konusunda spekülasyonlar yapıldığına 
dikkat çekiyor. Fiyatların artışında, 
ekonomik gelişmelere bağlı olarak 
spordan sanata pek çok farklı alandan 
ünlü ismin plaka almaya yönelmesinin 
etkili olduğuna dikkat çekiyor. 

YURTDIŞINDAN DA İLGİ VAR 
İstanbul’da Otocenter’da taksi satışı 
yapan Kale Taksi Satış Müdürü Gürsoy 
Atlı, pek çok ünlü futbolcu, basketbolcu, 
teknik direktör ve sanatçının ile 
birlikte gurbetçilerin ticari plaka 
aldığını, plaka fiyatlarının yatırımcılar 

AKILLI UYGULAMALAR TAKSILERE RAKIP MI OLDU?
Akıllı uygulamalar artık taksicilere rakip olmaya aday. Ulaşımda ‘ayrıcalıklı taksici-
lik’ olarak da tanımlanan ve akıllı telefonlarda bulunan bir uygulamayla ulaşımı 
kolaylaştırmayı ve şehirdeki bütün ulaşım seçeneklerini bir yerde toplamayı 
hedefleyen uygulamalar hayata geçiyor. Bunlardan biri olan Uber, dünyanın dört 
bir yanında son zamanların en çok tartışılan teknoloji şirketi. Değeri 40 milyar 
dolar olan, Türkiye’de şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veren Uber, lüks araçların 
yanı sıra taksileri de bünyesine katacak. 
Fransa’nın başkenti Paris’te taksi şoförleri, Uber’in profesyonel olmayan sürücülerin 
araçlarının da ulaşım hizmeti vermesini sağlayan UberPOP uygulamasına karşı çıktı. 
Fransız hükümetinin kararıyla yasaklandı. Uygulama Hollanda’da da yasak. 
İspanya’da ise taksi birliklerinin düzenlediği gösterilerin ardından bir hâkim, Uber’in 
yasaklandığını açıkladı. Hâkim bu kararına gerekçe olarak ‘haksız rekabeti’ gösterdi. 
Londra’da geçen aylarda taksiciler yolları kapatarak Uber’i protesto etmişti.

Teknolojik rakibin hedefi ne?

Akıllı telefonlarda bulunan bir uygulamayla ulaşımı kolaylaştırmayı ve şehirdeki 
bütün ulaşım seçeneklerini bir yerde toplamayı hedefleyen Uber, dünyanın dört bir 
yanında son zamanların en çok tartışılan teknoloji şirketi… Şirketin orta ve doğu 
Avrupa’da büyümesinden sorumlu olan Lokman Kuriş, “İstanbul bizim için önemli ve 
büyüyen bir pazar. Amacımız İstanbul’un merkezi yerlerinde 5 ile 7 dakika arasında 
araç sunmak. Trafik çilesini azaltabilirsek, büyük bir şey başarmış olacağız. Şu an bir 
araç başına 1.2 kişi düşüyor.” diyerek planlarını, Türkiye pazarına bakışlarını özetliyor.

Uber haksız rekabet mi yaratacak?

Türkiye’de pahalı taksi plakaları nedeniyle taksicilik yapmak için ciddi paralar 
ödeniyor. Uber’in taksicilik alanına girmesi halinde taksi plakalarının değerinin nasıl 
etkileneceği merak konusu. İstanbul Şoförler Esnaf Odası  Başkanı Cem Sert, 
Uber konusunda şu açıklamayı yapıyor: “Ticari taksilere yüksek meblağ öden-
mesi nedeniyle bu taşıma alternatifinin çıkması haksız bir rekabet yaratıyor. Ticari 
araçlar yakıt nedeniyle en çok KDV ve ÖTV alınan esnaf grubu oluyor ve her beş 
yılda bir araç değiştirilmesi gerek. Yasal düzenlemelere göre en az dört kat yüksek 
fiyatla taşımacılık yapmak zorundalar. Ancak, bunun kontrol mekanizması 
gerçekleştirilemiyor. Müşteriyle taşıma şirketi arasında bir diyalog kurulduğu için 
üçüncü bir şahıs buna müdahale edemiyor. Esnafımız bu yüzden mağdur oluyor. 
Ulaştırma Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre bu şekilde taşımaları mümkün değil, 
yasalara aykırı davranıyorlar. Büyük şirketlerin kiralama usulüyle yaptığı 
taşımacılığa karşı değiliz, burada bir noktadan bir noktaya götürürken ücret talep 
ediyorlar. Kiralama günlük olmalı, mesafe bazında ücret tarifesi uygulayamazlar.” 

tarafından çok talep görmesi nedeniyle 
arttığını söylüyor. Son yıllarda 
Avrupa ülkelerinden bile taksi plakası 
konusunda talep aldıklarına işaret eden 
Atlı, “Almanya, Hollanda, Avusturya’dan 
gurbetçiler plaka satın alıyorlar. Talebin 
artmasıyla birlikte de fiyatlar sürekli 
yukarı doğru gidiyor. Bu yatırımcılar 
taksi plakasını yatırım aracı olarak 
görüyor ve taksi plakası alıyorlar.” diyor.

DÖVİZ GETİRİYOR
Avrupa ülkelerinden gelen talebe bağlı 
olarak plaka satışlarının Türkiye’ye 
önemli miktarda avro ve dolar 
getirdiğine işaret eden Atlı şunları 
söylüyor: “Taksi plakası önemli bir 
yatırım kanalı olma yolunda ilerliyor. 
Plaka için gün içinde 5-10 satış geliyor, 
borsa gibi. Piyasaya satış geldiğinde 
plakaların fiyatı iniyor. Medyada yer 
alan ‘VİP taşımacılığı’ veya ‘taksiye 
akbil takılacak’ gibi spekülatif haberler 
yatırımcının kararlarını etkiliyor. Bu da 
fiyatlara yansıyor.”

ÜCRET AYNI, PLAKA ARTIYOR
Ticari taksi plakalarının ulaştığı bedeller 
ve bunun piyasada yatırım aracı olarak 
görülmesinden duydukları rahatsızlığı 
dile getiren İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası yöneticileri, plakanın yatırım 
değil, esnaf aracı olduğuna vurgu 
yapıyor. Esnaflık yapacakların plaka 
almasını, yatırım yapacakların da avro, 
dolar ya da altın gibi yatırım araçlarına 
yönlenmeleri gerektiğini vurguluyor. 
Plakaların yatırım aracı görüldüğü 
için fiyatlar üzerinde spekülasyon 
yapılmasına ve rant elde edilmesine 
tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası yönetimi, taksimetre ücretlerinin 
aynı kaldığına ancak plaka fiyatları 
arttığına işaret ediyor.

İSTANBUL TAKSİCİLER 
ESNAF ODASI, 
PLAKALARIN 
YATIRIM ARACI 
GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN 
FİYATLAR ÜZERİNDE 
SPEKÜLASYON 
YAPILMASINA VE RANT 
ELDE EDİLMESİNE TEPKİ 
GÖSTERİYOR. 
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ŞEHİRDE YAŞAYANLARIN SAYISI ARTACAK
Gelecekte karşımıza çıkacak küresel mega trendleri ortaya 
koyan araştırmaya göre, tarihte ilk kez dünya nüfusunun 
yüzde 50’si kentlerde yaşıyor. Bu rakam 2020’ye kadar 
yaklaşık yüzde 56 olacak ve kentlerde yaşayan nüfus 4,3 
milyar kişiye ulaşacak. Kentlere kitlesel göç, onları devasa 
iktisadi merkezler haline getirerek ‘mega kent’ olgusunu 
ortaya koyuyor. Bu sıra dışı büyüme sonucunda çekirdek 
şehir merkezleri banliyölerle ve kardeş şehirlerle birleşerek 
şehir sınırları genişleyecek ve mega bölgeler, mega 
koridorlar ve hatta mega gecekondu mahalleleri ortaya 
çıkacak. 2020 ve sonrasında dünyada 35’den fazla şehir 
büyüyerek mega şehir haline gelecek. 

İSTANBUL AVRUPA’NIN İLK MEGA KENTİ
Araştırma sonuçlarına göre, 2025’e kadar Asya’da yaklaşık 
18 mega şehir olacak. Tek başına Çin, Asya’daki mega 
şehirlerin yüzde 72’sini oluşturacak. Araştırma, mega kenti, 
2025 yılında asgari 8 milyon nüfus ve 250 milyar dolar Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH) sahip kentler olarak tanımlıyor. 
Bu tanımıyla İstanbul, hali hazırda Avrupa’nın ilk mega kenti 
olarak dikkat çekiyor. 

ŞEHİRLER AKILLANACAK
Şehirleşmenin artması ile birlikte akıllı teknolojiler hızla 
yaygınlaşacak ve ‘akıllı şehir’ kavramı oluşacak. Bütün dünya 
80 milyar cihazla birbirine bağlanırken internet sayesinde 
çevre dostu ürünler, akıllı ürünlerle birlikte gelişecek. 
Dijital zekâ etkinliğin ve sürdürülebilirliğin en temel unsuru 
olacak. Akıllı ve sürdürülebilir şehirler sıfırdan inşa edilirken, insan 
hayatının her noktasında etkinliği arttıran, enerji tüketimini 
düşüren akıllı ve çevreci girişimler kullanılacak. Kentlerin 
akıllanması sürecinde bazı kentler enerji tüketimini azaltmak 
ve insan yaşamının tüm alanlarında verimliliği artırmak için en 
son akıllı ve yeşil yöntemler kullanılarak sıfırdan inşa edilecek. 
Bu akıllı kentler, akıllı enerji, akıllı altyapı, akıllı yönetişim, akıllı 
binalar ve akıllı yurttaşlar olmak üzere sekiz parametre üzerine 
kurulacak. 2025’te 26 şehir akıllı şehre dönüşecek ve akıllı şehir 
pazarı 1 trilyon 57 milyar dolara ulaşacak.

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte şehirleşme 
çalışmaları ve şehirlerde yaşayanların oranı her 
geçen yıl artıyor. Frost & Sullivan’ın, Hitachi Europe 
işbirliğiyle yaptığı araştırma, dünyada 2035 yılına 

kadar hayata geçecek trendleri ortaya koydu. Araştırmanın 
sonuçlarına göre, 2020’de dünya nüfusunun yüzde 56’sı 
şehirlerde yaşayacak. Şehirlerde yaşayanların sayısının 
giderek artması ile birlikte 2025 yılına kadar aralarında 
İstanbul’un da bulunduğu 35 şehir, ‘küresel mega şehir’e 
dönüşecek. 
Bu süreçte öne çıkacak olan yüksek hızlı tren hatları, sadece 
şehirleri ve ülkeleri değil, kıtaları da birbirine bağlayacak. 
2035’te bir kişi Londra’dan Pekin’e global yüksek hızlı 
tren hattı sayesinde rahatça seyahat edebilecek. Tüm bu 
gelişmeler, enerji kullanımının da yeniden yorumlanmasını 
sağlayacak. Bu süreçte hayatımızı etkileyecek 12 yeni 
mega trend de öne çıkacak.
Teknolojilerin iç içe geçmesi ve kentleşme, hem bireysel 
hem de toplu ulaşım üzerinde önemli etkilere sahip 
olacak. Örneğin 2010 ila 2020 arasındaki dönemde global 
olarak 500 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak olan 
yüksek hızlı tren projeleri, 70 bin km’lik ray hattı ile birbirine 
bağlanacak. Yakın gelecekte hızlı tren sadece kentleri ve 
ülkeleri değil kıtaları da birleştirecek. Bu durum, insanların 
bir yerden başka bir yere, bir ülkeden başka bir ülkeye çok 
daha kolay ulaşabilmelerini sağlayacak. Tüm bu gelişmeler, 
enerji kullanımının da yeniden yorumlanmasını sağlayacak. 
Bu süreçte de akıllı şehir kavramı ortaya çıkacak. 2020 
itibariyle akıllı şehirlerin oluşturduğu pazar 1.57 trilyon 
dolara ulaşacak. 2025 yılında global çapta akıllı şehir sayısı 
26’ya çıkarak pazarı daha da büyütecek. 

2010- 2020 arasında global olarak 
yatırım yapılacak olan yüksek hızlı tren 
projeleri, 70 bin km’lik ray hattı ile 
kıtaları birbirine bağlayacak. 
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KITALAR 
HIZLI TRENLE 
BİRBİRİNE
BAĞLANACAK

[ NİL DEMİRCİLER ]

SOSYAL İNOVASYONDA BÜYÜME FIRSATI OLAN 
ALANLAR NELER OLACAK?
 İmalat, inşaat ve gayrimenkul sektörleri
 Yenilenebilir enerji
 Enerji depolama
 Talep yönetimi
 Su toplama ve yeniden kullanma
 Kaynak koruma verimlilik
 Ulaştırma ve lojistik
 Sağlık hizmetleri
 Fitness uygulamaları, yaşamsal bulgu takibi
 Atık geri kazanımı
 Gıda sağlığı ve güvenliği
 Akıllı su şebekeleri



SOSYAL İNOVASYON FIRSATLARI
Kentleşme trendinin yarattığı etkiye cevap verme 
gerekliliği, sosyal inovasyonun önemini daha da ön plana 
çıkaracak. Öyle ki, toplumun sorunlarıyla uğraşan iş 
dünyası, endüstri, yatırımcılar ve hükümetler için 2020’de 
sosyal inovasyon adına 2 trilyon dolarlık bir pazar fırsatı 
ortaya çıkacak. 
Sosyal inovasyon fırsatlarının özellikle enerji, ulaşım, 
üretim ve sağlık alanlarında olduğunu belirten Hitachi 
Europe Ülke Müdürü Erman Akgün, “Gelecekte karşımıza 
çıkacak akıllı ve sürdürülebilir şehirler için akıllı enerji, 
akıllı ulaşım, akıllı şebekeler şart. Bu ihtiyaçları bugünden 
görerek çalışmaya başlamalıyız. Hitachi olarak, gelecekte 
Türkiye’nin mega trendlere hazır olması için çalışmalar 
yapıyoruz.” diyor.

GELECEK İNOVASYONLA ŞEKİLLENECEK
Araştırma, sosyal inovasyonla yeninden şekillenecek 
geleceğe dikkat çekerek, yeni yatırımların sosyal 
inovasyondan bağımsız yapılamayacağını da ortaya 
koyuyor. 
Hitachi Europe CEO’su Dieter Rennert’e göre, gelecekte 
enerji talebini karşılamak için muazzam bir baskı oluşacak. 
Ulaşımın kolay erişim için iyileştirilmesi gerekecek. 
Giderek artan sağlık problemleri daha fazla özelleştirilmiş 
bakım hizmetleri gerektirecek. Gelecekte insanların hayatını 
kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için inovasyon 
yapanlar başarıyı yakalayacaklar. Bu süreçte farklı çözümleri 
bir arada sunabilen şirketler için bu süreçte çok büyük 
fırsatlar doğacak.

1- Kentleşme-müşteri olarak kent: Kentler genişleyip kent 
nüfusları artıyor. 2020’ye kadar dünyada 30 mega kent 
olacak ve bunların yüzde 75’i gelişmekte olan bölgelerde 
bulunacak. 21 Küresel Mega Koridor olacak ve kent altyapı 
pazarı 2020’de 2.2 trilyon dolarlık bir fırsat sunacak.

2. Tıkla ve öde: Sadece ABD’deki 2011 yılında yüzde 4 olan 
internet üzerinden satışlar 2018’de yüzde 18’e çıkacak. 
Gelecekte perakende satış stratejileri mobil uygulamaları, 
internet perakendeciliğini, sanal mağazaları ve interaktif 
kiosklar gibi pek çok yöntemi içerecek. 2020’de internet 
üzerinden satış kanalı ayrı değil bütünleşmiş hale gelecek 
ve mobil ödemeler (m-ödeme) gibi yeni ödeme sistemleri 
hızla artacak. 

3. Geleceğin altyapı gelişimi: Trans-Sibirya Demiryolu ve 
ABD’deki hızlı tren yolu koridorları boyunca ekonomi ve 
teknoloji kümeleri oluşacak. Bunlar geleceğin inovasyon, 
Ar- Ge ve teknik mükemmeliyet merkezleri olacak, 
yüksek miktarda yatırım ve devlet teşvikini cezbedecek. 

4. Yeşil yerine akıllı: Akıllı sensör teknolojisine sahip ürünler 
internet teknolojilerine entegre ediliyor. Böylece sistemler 
değişen ortamlara yanıt verebiliyor, operasyonlar 
optimize ediliyor ve verimlilik artıyor. 2020’ye kadar 15, 
2025’e kadar 26 Küresel Akıllı Kent ortaya çıkacak.

5. Sıfır konseptli inovasyon: Sıfır için inovasyon; sıfır 
emisyon, sıfır kaza, sıfır ölüm, sıfır defo, sıfır güvenlik ihlali 
anlamına gelen sıfır konseptinde bir mega vizyon olacak. 
Buradan yola çıkarak sıfır e-posta, sıfır zamanlı şirket 
kuluçka dönemi, sıfır tasarımdan rafa (perakende) gibi 
pek çok yeni girişime yol açacak. 

6. Sağlık, zindelik, mutluluk: Zindelik ve mutluluk, şirketler 
için vücut, zihin ve ruh unsurlarını içeren yeni değer önerisi 
olacak. Akıllı ilaçlar, sanal hastaneler ve siber belgeler 
sayesinde sağlık sektörü radikal bir değişime doğru 
gidiyor. Ar-Ge tanı yöntemleri ve izleme konularında bilgi 
teknolojileri en ileri seviyede olacak.

7. Sosyal trendler: Y nesil, orta sınıfın yükselişi, tersine beyin 
göçü ve kadınların güçlenmesi ihtiyaca göre uygulamalar 
ve yenilikçi teknolojilerin ilerlemesi yeni fırsatlar getirecek. 
Jeososyalleşme, ağ kurma, dijital pazarlama ve yenilikçi 
sosyalleşme yöntemlerinde yeni trendlere yol açacak. 

8. Yeni iş modelleri: Yeni nesil iş modelleri iş ortamını yeniden 
şekillendiriyor. ‘Kitleler insan için değer’ konsepti, gelişen 
ülkelerdeki büyük kitlelere üretim ve satış ya da azami 
değer yaratma amacıyla küresel pazar kullanımı anlamına 
geliyor.

9. Dolaşımın geleceği: E-dolaşım gelecekte kişisel 
hareketliliği yeniden tanımlayacak. 2020’de dünyada 
elektrik pedallı bisikletler, tornet, dört tekerlekli araçlar 
ve otobüsler de dâhil olmak üzere 40 milyondan fazla 
elektrikli araç satılacak. 

10. Bağlantı ve yakınsama: Geleceğin yenilikçi teknolojileri 
uyduların gelişmesi ve yapay zekâ ile birleşerek 
büyüme için yeni iş modelleri ve fırsatları yaratacak. 
Gelecekte yakınsama; elektrikli otomobil gibi ürünlerde, 
sağlıkta bilişim gibi sektörlerde ve akıllı ev merkezi gibi 
teknolojilerde yakınsama anlamına gelecek.

11. Değişimin yeni itici gücü: Değişimini yeni itici gücü yüksek 
ekonomik büyüme ile Arjantin, Polonya, Mısır, Güney 
Afrika, Türkiye, Endonezya, Filipinler ve Vietnam’dan 
gelecek. Şirketler artık operasyonları için, BRIC ülkelerinin 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ötesinde 
yeni ekonomilere ve yeni sıcak alanlara yönelecek. 

12. Enerjinin geleceği: Gelecekte geleneksel yakıtların 
küresel enerji içindeki önemi azalacak. Sürdürülebilirlik 
ve verimlilik ihtiyacı nedeniyle enerji yönetiminde akıllı 
teknolojiler kullanılması açısından büyük miktarda 
inovasyon fırsatları doğacak.

GELECEĞİN DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRECEK  12 TREND:
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BÖLGELERDE YAŞANACAK DEĞİŞİMLER:
AVRUPA: Enerji yönetimi performans sözleşmeleri yılda 
yüzde 10’dan daha fazla büyüyor ve AB 2030 yılı itibariyle 
yüzde 40 enerji verimliliği hedefini öngörüyor. 2015-2020 
yılları arasında 10 binden fazla lokomotif ve 2 bin vagon yenileri 
ile değiştirilecek.   

KUZEY AMERİKA: 2010 yılında 2,6 trilyon dolar olan toplam 
sağlık harcamaları 2020 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 4,6 
trilyon dolar olacak. 2015-2020 arasında araçtan araca (V2V) 
teknolojisi pazarda kabul görerek ticarileşecek. 

BREZİLYA: 2020’den itibaren Brezilya, Güney Amerika tıp 
turizminin öncüsü olacak ve bölgede tıbbi gelirler 7,06 milyar 
dolara ulaşacak. Ayrıca Brezilya 2012-2022 yılları arasında 
hızlı tren ve demir yollarına 15 milyar dolar yatırım yapacak.  

SAHRA ALTI AFRİKA: 2020 yılına kadar kıtada kara ve demir-
yolu altyapısına 30 milyar doları yatırım yapılarak bölge içi 
ticaret desteklenecek.

 HİNDİSTAN: 2020’ye kadar Hindistan’da 21 sürdürülebilir şehir 
oluşacak. 2030’da Hindistan’ın GSYİH’nın yüzde 70’i 
şehirlerden karşılanacak. Su sıkıntısı ve sıhhi konuların çözül-
mesi gerekecek. Hindistan’da yaklaşık 100 milyon kişinin 
güvenilir suya erişimi yok.  

ÇİN: 2020’de 13 mega kent 5,5 trilyon dolar GSYİH üretecek ve 
846 milyon insan (Çin nüfusunun yüzde 61’i) kentlerde 
yaşayacak. İnşaat piyasasının büyüklüğü 3 trilyon dolar ola-
cak ve küresel inşaat pazarının yüzde 20’sini teşkil edecek. 

ASYA: 2010’da 73 bin üyesi olan Japonya araç paylaşım pazarı, 
2020 itibarıyla 1,7 milyon üyeye sahip hale gelecek. Kırsal 
kesimde elektrik kullanım oranı yüzde 90’a çıkacak.

AVUSTRALYA: Güneş enerjisinin hızla büyümesi, petrol ve 
kömür kullanımının azalması sayesinde 2020’den itibaren 
yenilenebilir enerji kullanımı yüzde 22’ye ulaşacak.



Teknoloji ve de özellikle internet insan hayatına girdi 
gireli kişilerin fizik, duygu ve beyin yapısında çok önemli 
değişimler yaşandı. Bu durum birçok alanda olumlu 
katkı şeklinde kendini gösterse de bazı durumlarda 

olumsuz sonuçlara yol açıyor. Teknoloji ile internet doğru ve 
verimli kullanılmadığında bazı fiziksel rahatsızlık ve zihinsel 
zaaflar oluşabiliyor. Konya Özel Selçuklu Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Gökhan Yıldırım, henüz tıbben adı konulmamış 
olsa da özellikle gençlerde teknolojiyi yanlış kullanmadan 
kaynaklı unutkanlık, sabırsızlık, üşengeçlik gibi olumsuz 
etkilerinin sıkça gözlemlenmeye başlaması konusundaki 
bilgilerini paylaştı. 

İNTERNET ÖNEM ARZEDEN KONULARI ASKIYA 
ALDIRIYOR
Dr. Yıldırım öncelikle son 10 yılda hızla gelişen ve kullanımı 
artan bilgi işleme, iletişim ve medya araçlarının ve bu araçlar 
vasıtasıyla artan sosyal iletişimin doğru kullanılmasının 
önemini vurguladı. Her bireyin mutlu ve huzurlu bir 
hayat sürebilmek için ailesine ve topluma karşı kendini 
kanıtlayabilme, başarılar elde ederek özgüven kazanma 
ihtiyacı bulunduğunu belirten Yıldırım, “Birçok konuda hayat 
şartlarının daha zorlayıcı bir hale dönüştüğü günümüzde 
kişilerin güç, zaman ve akıllarını en yararlı şekilde kullanmaları 
büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında bilinmelidir 
ki insanın gücü, aklı ve zamanı sınırlıdır. Sabırsızlık veya 
aç gözlülük göstererek bu sınırları zorlamak veya bizim 
için yararsız olan şeylerle meşgul olmak anlamsız ve zarar 
verici olabilir. Günümüzde iletişim, medya ve bilgi işleme 
araçları o derece gelişti ki insanlar tüm gününü sadece 
haber okuyarak, magazin dünyasıyla ilgili haberleri takip 
ederek, müzik dinleyerek, film izleyerek, çevrimiçi (online) 
oyunların başında veya televizyon programlarını takip 
ederek geçirebiliyor. Bu eğlenceli meşgaleler güzel vakit 
geçirmek için yararlı olsa da bazen kişilerin sosyal iletişimleri 
ve kariyeriyle ilgili önem arz eden konuları ertelemesine, 
atlamasına veya tamamen unutmasına sebebiyet 
verebiliyor. Bunun yanı sıra kendi hayatıyla ilgili 
olmayan birçok farklı uyarıcı ve bilgiye maruz kalan 
zihinlerimiz bu kalabalığın içinde aslında gerçekten 
önem arz eden noktalara yoğunlaşmakta zorluk 
çekebiliyor. Bu tip hatalara genelde teknolojiyle 
daha fazla iç içe büyüyen genç neslimiz 
düşüyor.” diye konuştu.

OTUZA YAKIN KISA SÜRELİ 
UNUTKANLIKLAR NORMAL
Sağlıklı bir yaşantıya, vücuda ve 
zihne sahip kişilerin gün içinde 
otuza yakın kısa süreli unutkanlık 
yaşamasının normal kabul 
edilebileceğini belirten Dr. Gökhan 
Yıldırım, bu unutkanlıkların ise 
genelde eşyaların daha önce 

bırakıldığı konumlar, yeni tanışılan kişi isimleri, telefon 
numaraları, eylem sırasında amacın unutulması veya yoğun 
iş temposu sırasında bazı önemsiz işleri unutmak şeklinde 

olduğunu belirtti.

ZİHNİ MEŞGUL EDEN YOĞUN TEMPOYA ARA 
VERİLMESİ GEREKİYOR
Yaşanan bu unutkanlıkların, birkaç işi aynı anda 
yapamamak, basit konuları düzenli olarak sık sık 

unutmak, yüzleri, renkleri, şekilleri veya kelimeleri 
hatırlayamamak, eşyaları tamamen alakasız 

yerlere koymak veya önemli eşyaları sık 
sık unutmak şeklinde yoğunlaşması 

durumunda endişe verici bir sürece girilmiş 
olabileceğini belirten Dr. Yıldırım, bu tip 
unutkanlıkların yaşanmaya başlandığı 
dönemlerde zihnimizi meşgul eden 
yoğun tempoya biraz ara verilmesinin 
gerektiğini belirtti. Yıldırım, şikâyetlerin 
devam ettiği durumlarda ise bir nöroloji 

uzmanına ve psikologa görünmekte 
fayda olduğunun altını çizdi. 
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İNTERNET UNUTKANLIĞI 
TETİKLİYOR MU?

Henüz tıbben adı konulmasa da özellikle gençlerde teknolojiyi yanlış kullanmaktan 
kaynaklı unutkanlık, sabırsızlık, üşengeçlik gibi olumsuz etkiler sıkça 

gözlemlenmeye başlandı.

/SAĞLIK [ MİRAY BAYSAL ]
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GOOGLE DA UNUTKANLIK YAPIYOR
Unutkanlığın temel nedenleri arasına arama motoru Google da 
eklendi. Harvard Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada 
Google’nin unutkanlığa neden olduğu belirlendi. Psikologlar 
Daniel Wegner ve Adrian Ward araştırma yapmak veya rapor 
yazmak için insanların saatlerce vakit ayırmak yerine kolaya 
kaçarak bilgileri Google’den elde ettiğine dikkat çekti. 
Psikologlar, enerji harcamayan beynin tembelliğe alıştığını ve 
bu durumdaki insanların yakın tarihte neler olduğunu bile 
hatırlamakta zorluk çektiğini kaydetti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Gökhan Yıldırım



[ MİRAY BAYSAL ]

POPÜLER İSİMLER BÜYÜK EKRAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDAN  IPHONE 
TELEFONLARA, AKILLI SAATLERDEN POLAROID FOTOĞRAF MAKİNELERİNE 

KADAR ÇOK ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERE SAHİP.

ÜNLÜLER 
HANGİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİ SEVİYOR?
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

Çok yakın zamanda varlığından bile haberdar 
olmadığımız teknolojik ürünler şuanda hayatımızın 
vazgeçilmez parçaları oldu. Öyle ki başta cep 
telefonu, bilgisayar ve tablet olmak üzere bu ürünler 

olmadan bir hayat düşünemez olduk. Ekonomik düzeyi 
ne olursa olsun bütçe ve zevkine göre herkesin hayatının 
bir köşesinde tutkunu olduğu bir teknolojik ürün var. Akıllı 
telefonlardan yeni yeni gündeme gelen akıllı saatlere kadar 
her ürünün bir alıcısı bulunuyor. Farklı teknolojik ürünleri 
kullananların başında başında popüler isimler var. Biz de 
Kıvanç Tatlıtuğ’dan Necati Şaşmaz’a kadar ünlü kişilerin 
kullandığı teknolojik aletleri araştırdık. Gördük ki genel 
çoğunluğun teknolojik ürünlerden yana ilk tercihi iPhone 
olmuş. Onun dışında hayatına daha değişik teknolojik 
ürünleri alanlar da var. 
İşte bazı ünlülerin kullandığı teknolojik aletler:

KIVANÇ TATLITUĞ

BÜYÜK EKRAN DİZÜSTÜ SEVENLERDEN

Profesyonel çalışma hayatına mankenlikle başlayan Kıvanç 
Tatlıtuğ, 2002 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 
birinci oldu. Ardından çeşitli dizi ve oyunlarda rol alan sanatçı 
yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile hayranlarının beğenisini 
kazandı ve kısa zamanda en popüler isimler arasında yer 
almayı başardı. Kuzey Güney dizisinde telefon tutuş şekliyle 
dikkatleri üzerine çeken sanatçının teknolojik ürünler 
arasında en dikkat çeken tercihi dizüstü ekranı. Sanatçı 
neredeyse 20 inç büyüklüğünde ekranı olan dizüstü 
bilgisayarıyla kameralara zaman zaman görüntü verdi.

BÜLENT ERSOY

HERKESTEN FARKLI OLARAK VERTU MARKALI                    
BİR TELEFONA SAHİP

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en güçlü seslerden biri olan ‘Diva’ 
Bülent Ersoy sadece sesiyle değil maddi karşılığı çok yüksek 
olan giyim ve aksesuarlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi 
başarıyor. Doğal olarak da Ersoy’un akıllı telefonu da en az o 
aksesuarları kadar lüks. Zaman zaman magazin sayfalarında 
yer alan fotoğraflarda, onun herkesten farklı olarak Vertu 
markalı bir akıllı telefon kullandığı görülüyor. 

SERDAR ORTAÇ

EŞİYLE ÇEKTİĞİ SELFİELER İPHONE’DAN

Türk Pop Müziği’nin en önemli isimlerinden biri olan Serdar 
Ortaç, yakın zamanda geçirdiği rahatsızlıklar ve de yaptığı 
evliliği ile gündemden düşmedi. Geçtiğimiz yıllarda eşi ile 
selfie çekerken magazin sayfalarında yer alan Serdar Ortaç’ın 
kullandığı akıllı telefon modeli ise iPhone’dan başkası değil.
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DEMET AKALIN

AKILLI TELEFONDAN ÖTE AKILLI SAAT 
SEVENLERDEN

Türkiye’nin açık ara Instagram şampiyonu Demet Akalın, 
akıllı telefon olarak ne kullanıyor onu dile getirmek 
istemiyoruz. Çünkü o akıllı saati ile gündemde fazlasıyla yer 
alıyor son zamanlarda.  Akalın’ın kullandığı akıllı saat modeli 
ise UpWatch. Kendi ismini UpWatch üzerine yazdıran Akalın, 
bunu Instagram profilinde de paylaştı.

BURCU ESMERSOY

POLAROİD FOTOĞRAF MAKİNESİ DÜŞKÜNÜ

Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine 
çeken Burcu Esmersoy’un sıkı bir akıllı telefon kullanıcısı 
olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak Esmersoy’un 
vazgeçemediği teknolojiler arasında vintage bir Polaroid 
fotoğraf makinesi var ki o onu ötekilerden ayıran en önemli 
özellik. En son bir tur firmasında da bu makineyle birlikte 
görüntülenen Esmersoy, elle tutulan hatıra fotoğraflarını 
çok önemseyenlerden.

ACUN ILICALI

ACUN İPHONE’DAN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Acun Ilıcalı, programına çıkardığı bir sihirbaza iPhone 
modelini teslim etmesiyle hafızalarda kalmayı başardı. 
Hala iPhone kullamaya devam eden Ilıcalı, şu anda iPhone 
6 Plus modeli kullanıyor.

NECATİ ŞAŞMAZ

TEKNOLOJİDEN UZAK DURSA DA CANON           
KAMERA KULLANIYOR

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı ve aynı zamanda oyuncusu olan 
Necati Şaşmaz, magazin sayfalarından hiç hoşlanmıyor. 
Ancak kendisinin kullandığı teknolojiler arasında Canon’un 
bir kamera modeli var.

ÇAĞTAY ULUSOY

TELEFON TERCİHİ SAMSUNG’TAN YANA

Oynadığı çeşitli dizilerle genç kızların en gözdesi oyuncusu 
olmayı başaran Çağatay Ulusoy’un teknolojik aletlerden 
yana tercih ettiği marka diğerlerine nazaran daha farklı. Son 
olarak başrolünde yer aldığı Medcezir dizisinden olsa gerek 
Ulusoy’un cep telefon markası Samsung. Bunun nedeni ise 
akıllı saatlerden akıllı telefonlara kadar birçok Samsung 
cihazının dizide kullanılması diye biliniyor. 

ARDA TURAN

PLAYSTATİON TUTKUNU ARDA TURAN

Türkiye’nin gurur duyduğu futbolcularının başında gelen 
Arda Turan, akıllı telefonlarla vakit geçirmekten daha çok 
PlayStation oynamayı seviyor. Turan özellikle PlayStation 
4’ten (PS 4) vazgeçemeyenlerden.



/HABER /HABER

mayıs 2015 /3332 / www.baglantinoktasi.com.tr

[ DUYGU SAYINER ]

GELECEĞİN TRENDİ: 

BÜYÜK VERİ
Neredeyse hiçbir verinin silinmediği ve her yıl katlanarak büyüdüğü bir dünyada 

yaşıyoruz. Dünyadaki toplam verinin yüzde 90’ı son 3 yıl içinde yaratılmış durumda. 

Bugün hayatımızın büyük bir kısmı matematikten 
oluşuyor. Eğer etrafımızdaki verileri doğru kullanırsak, 
yaptığımız işten olumlu geri dönüşler alabiliyoruz. 
En önemli sonucu ise kazançlarımızı artırıyor olması. 

Dünyada son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelere 
bakacak olursak, içinde bulunduğumuz dönemde 
‘büyük veri’nin önemli bir role sahip olduğunu 
görmek mümkün. Tüm alanlardan gelen 
verilerle elde edilen bu büyük havuz, 
çok farklı sektör, kurum, kişi ya da 
oluşum tarafından kullanılıyor. 
Örneğin FBI, Amerika’da sosyal 
medyadan topladığı paylaşımları, 
zamanla oluşturulmuş, kendi 
veri tabanlarındaki bilgileri, CCTV 
tarafından aktarılan görüntüleri 
ve telefon kayıtlarını birleştirerek 
bir yerde cinayet veya hırsızlık olma 
ihtimalini önceden görüp buna göre 
önlemini alabiliyor. Ya da kargo firmaları 
araçlarına taktıkları GPS cihazlarından aldıkları 
verileri birleştirip hangi yolların, hangi saatlerde daha az 
trafikli olduğunu görüp rotalarını buna göre planlıyor, yakıt 
tasarrufu sağlarken doğaya saldıkları karbon emisyon 
gazını da azaltıyorlar. Büyük verinin etkin şekilde kullanıldığı 
bankacılık sektörü de ellerindeki veriler sayesinde, olası 
sahtekârlık işlemlerini önceden görebiliyor ve gerekli 
önlemleri alabiliyor. Yine bu verilerle kendileri için çapraz satış 
olanakları yaratıp müşterilerine yeni sigortalar, emeklilik 

ürünleri ya da kartlar satabiliyorlar. Oteller, süpermarketler, 
sanatçılar gibi farklı alanlardan birçok kurum ya da kişi, 
zamanla topladıkları veriler içerisinden anlamlı sonuçlar 
çıkararak çok farklı kazanımlar elde edebiliyorlar. Bugün 
teknik direktörler bile futbolcularının her maçtaki koşu 

mesafelerini, sahanın hangi bölümünde daha aktif 
olduklarını, olumlu pas yüzdelerini, hangi 

ayaklarını daha fazla kullandıklarını ve diğer 
verileri de toplayarak, futbolcunun eksik 

olduğu kısımları geliştirmesi için özel 
antrenmanlar yaptırabiliyor. Hatta bir 
sonraki maçta karşılaşacağı takımı da 
analiz ettiği için saha içindeki kurulumu 
ve stratejiyi bile bu veriler ışığında 
yapabiliyorlar. Sağlık kurumlarından 

alınan veriler sayesinde ülkenin hangi 
bölgesinde, hangi sağlık sorununun 

daha fazla olduğu belirlenip, buna göre 
önlem alınıp, sağlık harcamalarında tasarruf 

edilmesi sağlanabiliyor.

ŞİRKETLER GELECEĞİ TAHMİN EDEBİLECEK
Doğru hedef kitleye, kitlelere veya bireye dokunan doğru 
verinin şirketlere verimlilik, rekabet ve kârlılık açısından 
pozitif sonuçlar getirdiğine tanık olduğumuzu belirten Kliksa 
Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, kârlılık süreçlerini bu 
denli etkileyen büyük verinin doğru kullanımı ve sürekliliğinin, 
şirketler için vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldiğini 
söylüyor. Markaların büyük veriyi kullanarak, öncelikle 

verimlilik özelinde avantaj elde ettiklerini ifade eden Nevgül 
Bilsel Safkan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: 
“Gereksiz verilerin temizlenmesi, doğru hedef kitleye vakit 
ve kaynak aktarımının yapılması öncelikli avantajlar… Ayrıca 
verinin doğru kullanımı, uzun vadede rekabet koşullarında 
da avantaj sağlıyor. Hem verimlilik hem de rekabette bir 
adım öne geçmeyi sağlayacak tüm unsurlar, kârlılığı da 
olumlu etkileyecektir. Veriyi analiz etme yeteneğini geliştiren 
şirketler ise daha önceden göremedikleri birçok farklı davranış 
modeline ulaşarak, geleceği çok daha keskin bir şekilde 
tahmin edebilecek ve müşterilerine doğru yer 
ve zamanda, hizmet ve ürünlerini ulaştırma 
fırsatı yakalayacak.”

2020’DE 90 TRİLYON DOLARLIK 
EKONOMİ
Neredeyse hiçbir verinin silinmediği 
ve her iki yılda ikiye katlanarak 
büyüdüğü bir dünyada yaşadığımızı 
söyleyen Anadolu Bilişim Teknoloji 
Çözümleri ve Hizmetler Direktörü 
Yakup Kadri Ünal, pazarın büyüklüğünü 
şu verilerle açıklıyor: “Gartner, her 5 
yıl içinde kurumsal verinin yüzde 800 
arttığını hesaplıyor. Dünyadaki toplam dijital 
verinin yüzde 90’ı son 3 yıl içinde yaratılmış 
durumda. Bu büyük veri hacmini saklamak ve işlemek için 
kurumlar doğru çözüm olan buluta yöneliyor. Tüm dünyada 
2012’de kurumların yüzde 10’u veri merkezi hizmetini dış 
kaynak olarak alırken, 2013’te bu oran yüzde 17’ye yükseldi. 
Araştırmalara göre 2013 sonunda bulut hizmetleri küresel 
olarak toplamda 58 milyar dolarlık bir ekonomi yarattı. Bulut, 
mobilite ve nesnelerin interneti trendleri üzerinde yükselen 
bağlantılı iş dünyasının, global olarak 2020’de 90 trilyon 
dolarlık bir ekonomiye can vereceği hesaplanıyor. Türkiye’deki 
kurumlar da bu yükselen dijital ekonomide yerlerini almak için 
hızla mobilite ve bulut bilişime yöneliyor. Yakın gelecekte 

kurumlar arası rekabet finansal göstergelerden çok biriktirdiği 
veriyi en başarılı şekilde analiz edip doğru iş kararlarına 
dönüştürenler arasında geçecek.”

HAYATIMIZI NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?
NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, büyük 
verinin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini şöyle anlatıyor: 
“20’nci yüzyılda dünya ekonomisini ve gücü belirleyen unsur 
benzindi. Şimdi 21’inci yüzyılda bilgi ve veri, benzinin yerine 
geçmiş durumda. Hem kurumsal hem de bireysel düzeyde... 

Giyilebilir cihazlardan gündelik yaşamımızda 
vazgeçemediğimiz sosyal ağlara, iş 

ortaklarımızdan topladığımız kurum 
bilgilerinden yaptığımız tüm işlemlerin 

kayıtlarına kadar bugün her şey 
büyük bir veri patlaması yaratıyor. 
Birbiriyle bağlantı milyonlarca cihaz, 
karmaşık ve işe yarar yüzlerce 
yenilikçi cihaz, yapılandırılmamış 
verilerin rafine edilmesi ve incelikle 

çalışılması sonucunda hayatımızı ve 
iş yapma biçimlerimizi durmaksızın 

değiştiriyor. Her şeyden önce büyük 
veri bugün bize, geleceğe yönelik isabetli 

tahminlerde bulunma, buna göre proaktif 
aksiyon alma şansı tanıyor. Örneğin; Twitter’da 

grip ile ilgili yapılacak basit bir arama bile, bize grip salgının 
boyutlarını önceden kestirme olanağı tanıyor. Ya da mobil 
aramalar üzerinde yapılacak basit bir analiz ile insanların 
mobilite kalıp ve alışkanlıklarını ortaya koyabiliyor. Hatta bir 
sinema filminin gişe rekorları kırıp kıramayacağı, ne kadar 
büyük bir finansal kazanç sağlayacağı, büyük verilerin 
analiziyle önceden kestirilebiliyor. Bu durumda potansiyel 
hastalıkları henüz yakalanmadan tespit edebileceğimiz, 
şehirlerdeki hava kirliliğini kontrol altında tutabileceğimiz 
veya evlerimizdeki enerji tüketimini biz evde yokken bile 
dengeleyebileceğimiz zamanlar çok uzak değil.”

Nevgül Bilsel Safkan Behçet YumrukçallıYakup Kadri Ünal
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tahminler ile otel, hava yolu, demir yolu, havalimanı, seyahat 
organizasyon şirketleri ve seyahat acenteleri gibi seyahat 
sektöründe faaliyet gösteren ve aralarında Türk Hava 
Yolları’nın da bulunduğu 15 firmanın yöneticisiyle yapılan 
röportajlar baz alınarak hazırlanan raporun sonuçları açıklandı. 
Pek çok çarpıcı öngörü içeren rapora göre global seyahat 
endüstrisi önümüzdeki yıllarda istikrarlı gelişimini 
sürdürecek. Çalışmada Türkiye’ye dair tahminler de 
yer alıyor; 2023’e kadar Türkiye’deki yurtdışı seyahat 
harcamalarının her yıl yüzde 5’in üzerinde bir oranda 
artacağına işaret ediliyor. 

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİN İYİMSER
Ekonomik kriz döneminde küresel seyahat endüstrisinin yıllık 
büyüme oranının yüzde 4,1 olduğunu saptayan “Seyahatin 

SEYAHAT İÇİN ALTIN DÖNEM BAŞLIYOR
Toplantıda rapor sonuçlarını paylaşan Amadeus 

Dağıtımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Holger Taubmann, “Ekonomik krizden henüz 

çıkmakta olan pek çok endüstri segmenti 
için sevindirici haberlerimiz var; seyahat 
için yeni bir altın dönem başlıyor. Ancak 
elbette bu iyimser tahminler herkes için 
geçerli değil, her zamanki gibi kazananlar 

ve kaybedenler söz konusu.” dedi. 
Taubmann sözlerine şöyle devam etti: 

“Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında 
öne çıkan oyunculardan biri. Yükselen gelir 

seviyesi ve değişen tüketici alışkanlıkları, Türkiye’deki 
hem uluslararası hava trafiğinin hem yurtdışı seyahat 
harcamalarının artmasını sağlıyor. Geçtiğimiz 10 yıldaki hızlı 
büyümesini takiben, Türkiye’nin 2023’e kadar yıllık ortalama 
yüzde 5’in üzerinde bir büyüme yakalaması bekleniyor. 
Türk Hava Yolları’nın dünyada en fazla destinasyona uçan 
havayolu şirketi olma vizyonu da bu büyümeye önemli bir 
katkı sağlıyor.”
Raporu kaleme alan, Oxford Economics Müdür Yardımcısı 
Andrew Tessler ise raporla ilgili şu değerlendirmede bulundu: 
“Küresel seyahat endüstrisi giderek güç kazanıyor ve 
değişiyor. Çin’in büyümesi önemli bir etken olmakla birlikte, 
bu büyümenin arkasında çok daha ince faktörler yer alıyor. 
Ekonomik kriz süresinde ortaya çıkan rekabet dinamiklerinin 
yer değişimi ve yeni davranış biçimlerinin süregelmesi, 
sektördeki kilit göstergeleri etkileyen iki önemli unsur.”

Amadeus’un yayınladığı “Geleceğin Seyahatini 
Şekillendirmek” raporuna göre, seyahat endüstrisini 
önümüzdeki 10 yılda parlak bir gelecek bekliyor. Sektör, 
yıllık bazda yüzde 5,4 büyüyecek. Türkiye’deki seyahat 

sektöründen övgüyle bahseden rapora göre 2023’e dek 
Türklerin yurtdışı seyahat harcamaları her yıl yüzde 5’in 
üzerinde artacak. 
Amadeus Bilgi Teknolojileri Grubu, dünyadaki seyahat 
trendlerinin mercek altına alındığı “Seyahatin Geleceğini 
Şekillendirmek” başlıklı raporunu yayınladı. 1994’ten bu yana 
Türkiye’de de faaliyet gösteren ve seyahat dağıtım pazarının 
lideri konumundaki Amadeus adına, seyahat tahminleri 
şirketi Oxford Economics’in imza attığı bağımsız çalışma, 
2023’e doğru ilerlerken, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm ve 
seyahat eğilimlerini gözler önüne seriyor. Makroekonomik 

Geleceğini Şekillendirmek” raporu, 
önümüzdeki 10 yıl için dünya seyahat 
endüstrisi için iyimser bir makro-
ekonomik tablo çiziyor. Sektörün hızla, 
küresel gayrisafi hasıla artış oranının 
yüzde 2 üzerinde, yıllık yüzde 5,4 oranında 
büyüyeceği tahmin ediliyor. 
Bu büyümeyi sağlayan güç ise, 2023 itibariyle yurtdışı 
seyahat harcamalarında yüzde 20 oranında bir artış 
kaydedecek olan Çin. 2005’te sadece yüzde 1’lik bir artış 
gösteren Çin’in yurtdışı seyahat harcamaları önümüzdeki 
10 yılda, yurtdışına gidecek ekonomik güce sahip Çinlilerin 
sayısının ikiye katlanmasıyla hızla tırmanacak. Öyle ki bu 
yıl dahi Çin’deki yurtdışı seyahat harcamaları, ABD’ninkileri 
aşacak. Ayrıca, yükseliş grafiği çizen gayrisafi milli hasıla, 
istihdam ve tüketim oranları sayesinde Çin, 2017 itibariyle en 
büyük yurtiçi seyahat pazarı olarak konumlanacak.
Ancak seyahat harcamalarındaki büyüme Çin’e özgü değil. 
Artan gelir ve değişen tüketici alışkanlıkları sayesinde Türkiye, 
Rusya, Brezilya, Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte 
olan ülkelerin de gelecek 10 yılda bu alanda yıllık yüzde 5’in 
üzerinde bir büyüme kaydedeceği hesaplanıyor. 

Dünya seyahat endüstrisi gelecek 10 yılda büyüyecek, Türklerin yurtdışı seyahat 
harcamaları her yıl yüzde 5 artacak.
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SEYAHAT PAZARI BÜYÜYOR

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR: 
İş seyahatleri ivme kazanacak: Doğu ve Batı arasında artan 
ticaret bağlantıları yeni taleplerin ortaya çıkmasını tetikleyecek 
ancak Batı’daki kısa mesafeli iş seyahatleri ancak 2018’de, 
2008 öncesi seviyeye ulaşabilecek. Gelecek 10 yılda küresel iş 
seyahatlerindeki artışın tetikleyicisi, yüzde 55’lik payıyla Asya 
olacak.
Hava yolu seyahatlerindeki artışı gelişmekte olan ekonomiler 
sağlayacak: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
üyesi olmayan ülkelerin hava yolu seyahatleri ilk kez OECD 
üyesi ülkelerinkini geçerken, 2023 itibariyle küresel hava 
trafiğini yaratanlar arasında Türkiye, Hindistan ve Rusya gibi 
gelişmekte olan ülkeler başı çekecek. 
Ekonomik krizden bu yana ilk kez uluslararası otel konaklamaları 
yurtiçi konaklamaları geçti: Yurtiçi konaklama harcamalarının 
azalması artık normal kabul ediliyor. Aynı zamanda, gelecek 10 
yılda Asya’daki tek gecelik ziyaretçi girişlerinde Avrupa’nın dört 
katı hızda büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ancak, yine de 
uluslararası ziyaretçilerin otel konaklamaları konusunda Avrupa 
hakim olmaya devam edecek. 
Yenilikçi Türk seyahat sektörü: Türkiye’deki seyahat sektörü, 
hızla artan yurtiçi talepleri karşılamak için Batılı tedarikçilere 
örnek olabilecek yenilikler sunuyor.
Türkiye değişime açık: Türkiye, teknolojik olarak değişime 
birçok ülkeden daha açık. Ayrıca Türkiye’deki turizmciler, 
gelişmiş ülke pazarlarındaki meslektaşlarına göre daha 
araştırmacı.

2023’E KADAR 
TÜRKİYE’DEKİ YURTDIŞI 

SEYAHAT HARCAMALARI 
HER YIL YÜZDE 5’İN 

ÜZERİNDE BİR ORANDA 
ARTACAK. 
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HATAY, VAN GİBİ KENTLERİN DE OLDUĞU 14 KENT BÜYÜKŞEHİR, KENTLERDE YAŞAYA          NLARA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ULAŞIM PROJELERİ DE HIZ KAZANACAK.
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YENİ BÜYÜKŞEHİRLER ULAŞIMA HIZ VERECEK!
Şehirleşme çalışmalarının hız kazandığı Türkiye’de 
2014 yerel seçimlerinden sonra aralarında Hatay, 
Van gibi kentlerin de olduğu 14 kent büyükşehir 
statüsüne kavuştu. Bununla birlikte birçok 

belediyenin de sınırları genişletildi. Bu kentlerin şehirleşme 
çalışmalarının hızlanması ile birlikte bu kentlerde yaşayan 
halkın daha modern ve daha iyi şartlarda bir yerden 
bir yere gidebilmelerinin sağlanması için yeni ulaşım 
projeleri geliştiriliyor. Özellikle bu kentlerin belediyelerinin 
yapacağı otobüs alımları ile otobüs satışlarının bu yıl 2 

NÜFUS ARTIŞI TALEBİ ARTIRDI
Merkeze uzak ilçelerdeki nüfus artışları da bu illerdeki 
ulaşım talebinin artmasıyla bağlantılı olarak otobüs ihtiyacını 
da arttırdı. Bu nedenle büyükşehir belediyelerinin artan 
bütçeleriyle birlikte bu şehirlerde ciddi otobüs yatırımları 
yapılması öngörülüyor. Şehirleşme çalışmalarıyla doğru 
orantılı olarak ortaya çıkan yeni büyükşehirlerin ve sorumluluk 
alanları genişleyen belediyelerin alımlarıyla özellikle otobüs 
pazarında ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Bu 
beklenti doğrultusunda da otobüs satışlarının artması, 

[ NİL DEMİRCİLER ]

binli rakamlara 2016 yılında da 3 bin rakamına ulaşması 
bekleniyor. 
Geçtiğimiz yerel seçimlerde 14 şehir büyükşehir 
yapılırken toplam büyükşehir sayısı 30’a ulaşmış oldu. 
Yeni uygulamayla birlikte Türkiye genelindeki 14 şehrin de 
sorumluluk alanları genişletildi. Şehir merkezine uzak olan 
ilçelerin sorumluluğu önceden ilçe belediyelerindeyken, bu 
genişlemeyle birlikte büyükşehir belediyelerine verildi. Bu 
çalışmalarla birlikte bahsi geçen kentlerde ve belediyelerde 
ulaşıma dönük yatırımlar için düğmeye basıldı.

kentlerde trenden metroya yeni ulaşım projelerinin de 
geliştirilmesiyle birlikte yeni yatırımların yapılması planlanıyor.

ÜNİVERSİTELER DE ÇALIŞMA YAPIYOR
Yeni büyükşehirlerin ulaşımlarının planlanması konusunda 
Pamukkale ve Yalova Üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda 
üniversite de çalışmalara başlamış durumda. Bu çerçevede 
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yeni büyükşehirlerin ulaşımını 
planlayacak projeler geliştiriyor. Bu çerçevede ilk Protokol 
Pamukkale Üniversitesi ile Tekirdağ Belediyesi arasında yapıldı.
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SEÇİMLERİN ETKİSİ
Yerel seçimlerin etkisiyle 2013 yılında oldukça iyi bir 
performans sergileyen ve 4 bin 27 adetlik satış rakamıyla 
tarihinin en iyi performansını gösteren otobüs pazarı, 2014 
yılında ciddi bir daralma yaşamıştı. Bu daralmanın en büyük 
nedeni ise, yerel seçimler sonrasında belediyelerin alımlarında 
yaşanan sert düşüş oldu. Otomotiv Sanayi Derneği’nin 
(OSD) verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaşanan daralmayla 
birlikte otobüs pazarındaki satışlar bin 378 adet olarak 
gerçekleşti. Otobüs pazarının son 10 yıllık ortalaması adet 
bazında 2 bin 41 olarak gerçekleşirken geçtiğimiz yıl 
genel ortalamanın yüzde 32 gerisinde kalındı.

HEDEFLER BÜYÜDÜ
Geçtiğimiz yılı işte böyle bir tablo ile 
kapatan otobüs üreticileri, bu yıl 
yönlerini yeni büyükşehir haline gelen 
belediyelere çevirdi. Büyükşehir 
olan illerde tüm il içi taşımaların 
sorumluluğunun belediyeye geçmesi 
ve belediyelerin bu taşımayı yapabilmek 
için yeni yatırımlar ve planlamalar yapma 
zorunluluğu otobüs şirketlerinin iştahını 
kabartıyor. Büyükşehir olan illerde belediye 
sınırlarının genişlemesi ve köylerin mahalle statüsüne 
geçmesinden dolayı satışlarda yükselme yaşanacak. Bu 
yükselme ile birlikte satış rakamının bu yıl 2 bin-2 bin 200 
arasında, önümüzdeki yıl ise 3 binli rakamlara ulaşması 
bekleniyor. Otobüs pazarının en önemli üreticilerinden biri 
olan, şehirlerarası ve turizm pazarında 2014’te toplam 679 
adet satış yapan Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama 
ve Satış Müdürü Burak Tarım, bu yıl yeni büyükşehirlerin ve 
sorumluluk alam genişleyen belediyelerin alımlarıyla bu yıl 
şehir içi otobüs pazarında satışların geçtiğimiz yıla oranla 
yüksek olmasını beklediklerini söylüyor.

YÜKSEK ADETLİ İHALELER
Otobüs üreticilerinin işlerinin bu yıl daha da artacağının 
en önemli kanıtı ise, bu yıl ilan edilen yüksek adetli otobüs 

Tekirdağ Belediyesi’nin Büyükşehir kimliğine kavuşmasıyla 
birlikte belediyenin ulaşımla ilgili hizmet götürmesi gereken 
alan artmıştı. Toplu taşıma hizmetlerinin de daha geniş bir 
alanı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek rehabilite 
edilmesi gerekliliğiyle, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile 
Pamukkale Üniversitesi ortak bir proje hazırladı. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Rehabilitasyonu Ortak 
Hizmet Projesi ile toplu taşıma problemlerinin belirlenmesi, 
yaşanan ve yaşanacak sorunların geri dönülmez hale 
gelmeden çözülmesi, mevcut hatların ve tüm toplu taşıma 
sisteminin yeniden yapılandırılması, çağdaş toplu 
taşıma planlaması çözüm ve önerilerinin 
geliştirilmesi amaçlanıyor. 
 
ÖZEL ANALİZLER YAPILACAK
Proje çerçevesinde, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içerisindeki tüm ilçelerde mevcut tüm 
toplu taşıma sistemi güzergâhları 
incelenecek. İlde yolculuk sayımları 
yapılarak yolculuk değerleri ve talepleri 
belirlenecek. Mevcutta toplu taşıma 
imkanından yararlanamayan ve herhangi 
bir güzergahın üstünde bulunmayan mahalleler 
tespit edilecek. Yapılan bu çalışmalardan çıkan 
sonuçlarla, kara, deniz, raylı sistem, kablolu sistem vb. farklı 
ulaşım sistemlerinin birbiriyle entegre olacağı Toplu Taşıma 
Sistemi Rehabilitasyonu Sonuç Raporu hazırlanacak.
 

ihaleleri oluyor. 2015’te dokuz yeni ürünlerini piyasaya 
sunacaklarını belirten Temsa Genel Müdürü 

Dinçer Çelik, “Yeni büyükşehirlerin ve 
sorumluluk alanı genişleyen belediyelerin 

alımlarıyla 2014 yılına kıyasla bu yıl daha 
yüksek adetlerde satışlar yapılmasını 

bekliyoruz” diyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
metropoller dışındaki büyükşehir 
belediyelerinin de filolarında hızlı bir 

değişim yaşanacağına işaret eden 
Çelik şunları söylüyor: “Belediyeler 

ilçe taşımacıları ve bölge taşımacıları da 
mağdur etmeden bir sistem oluşturma 

çabası içindeler. Bu hemen bir anda olabilecek 
bir durum da değil. Bu yıl yapılanma sürecinin ilk 

adımları atılacak. 2016 yılında çok ciddi bir değişim ve 
yatırım süreci yaşanacağını öngörüyoruz.”

FİLOLAR YENİLENECEK
Yeni büyükşehir olan kentler ve genişleyen mücavir 
alanlardan dolayı belediyelerin otobüs ihtiyaçları doğal 
olarak genişleyip devam edecek. Günümüz yolcu 
taşımacılığında kullanılan modern toplu taşıma araçları da 
son yıllarda şehirlerin sembolleri haline geliyor. Türkiye’de 
bu farkındalık giderek yaygınlaşıyor ve yerleşiyor. Bu 
nedenle yeni alımlar ile birlikte mevcut filoların da hızlı bir 
şekilde yenilenmesi bekleniyor. Bu yatırımlarla birlikte 
otobüs pazarının da uzun yıllar popülaritesini sürdürmesi 
bekleniyor.

6 AYDA TAMAMLANACAK
Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütülecek olan projenin 
6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Toplu Taşıma Sistemi 
Rehabilitasyonu Sonuç Raporu’nda, toplu taşıma hatlarına ait 
güzergâhların ve durak yerlerinin konumunun belirlenmesi, 
durak koşulları ve ara mesafeler, hat verimliliğinin ve 
etkinliğinin arttırılması hedefleniyor. Şehir içi hatlarla uzak 
ilçeler ve şehirlerarası hatlar arasında aktarma merkezi 
önerilerinin getirileceği toplu taşıma sisteminin kurumsal 
yapılanması ile birlikte türler arası entegrasyonu, taksi araç 

sayıları ile durak yerleri ve farklılık gösteren bilet 
ücretlerinin ekonomik analizleri yapılarak 

disipline edilmesi çalışmaları yapılacak. 
Çalışma kapsamında, Türkiye’deki ve 

yurtdışındaki mevcut uygulamaların 
analizi yapılarak Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi toplu taşıma sistemi için 
karşılaştırılmalı öneriler hazırlanacak.

BAŞKA PROTOKOLLER DE 
İMZALANDI

Pamukkale Üniversitesi ile Tekirdağ 
arasında imzalanan protokolün bir benzeri 

de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Yalova 
Üniversitesi arasında imzalandı. İmzalanan ortak 

hizmet protokolüne göre, üniversitenin Ulaştırma Mühendisliği 
Bölümü Başkanlığı tarafından Balıkesir’in ulaşım ve trafik 
düzeni konusunda bilimsel araştırmalar yapılıp projeler 
üretilecek. Bu projelerle Balıkesir’in büyükşehir olurken ulaşım 
altyapısının da gelişmiş ülkelerdeki büyükşehirlerin ulaşım 
altyapıları gibi çağdaş bir yapıya kavuşturulması bekleniyor.

İHALE SÜREÇLERİ BAŞLADI
Yeni büyükşehirlerin ulaşım altyapısını geliştirmek üzere 
yapacakları yatırımların ilk adımları da otobüs ihaleleri ile 
başlatılmış durumda. Şehir içi otobüs pazarında ilk ihale 
süreçleri de başladı. Geçtiğimiz aylarda Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nin açtığı 200 adet CNG solo otobüs ihalesi bu 
ihalelerin ilk örneklerinden biri.

HANGİ KENTLER BÜYÜKŞEHİR OLDU?
2014 yerel seçimlerinden sonra 14 il büyükşehir statüsüne 
kavuşturuldu. Böylece, Şanlıurfa, Hatay, Manisa, Balıkesir, 
Kahramanmaraş, Van, Aydın, Denizli, Tekirdağ, Muğla, Mardin, 
Malatya, Trabzon, Ordu büyükşehir belediyesi haline geldi. Yeni 
büyükşehirlerle birlikte toplam büyükşehir belediyesi sayısı 
16’dan 30’a yükselmiş oldu.

27 YENİ İLÇE KURULDU
İstanbul, Kocaeli, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, 
Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları, il 
mülki sınırları olarak değiştirildi. Aynı düzenlemeyle 27 yeni ilçe 
kurulurken, büyükşehir belediyeleri sınırları içine giren ilçeler-
in mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyeler-
inin tüzel kişilikleri kaldırıldı. Bu çerçevede köyler mahalle 
olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı 
bulundukları ilçelerin belediyelerine katıldı. 

YENİ 
BÜYÜKŞEHİRLERİN 

ULAŞIMA YAPACAKLARI 
YATIRIMLARIN İLK ADIMLARI 

DA OTOBÜS İHALELERİ   
İLE BAŞLATILDI.

BELEDİYELERİNİN 
YAPACAĞI OTOBÜS 
ALIMLARININ BU YIL 

2 BİN, 2016 YILINDA DA 
3 BİN RAKAMINA 

ULAŞMASI 
BEKLENİYOR.
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ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz her bir birimin daha büyük 
bir yüzdesinin ülkemize değer olarak kalması demek. Bu 
değer de çarpan etkisiyle, daha büyük nitelikli istihdam, 
daha az genç işsizliği ve daha hızlı büyümeye olanak veriyor. 
Geleceğin teknolojisini tasarlarken geleceğin insan kaynağını 
da tasarlamamız gerekiyor. Giderek artmasını hedeflediğimiz 
Ar-Ge ve inovasyona yönelik sahalarda çalışacak nitelikli 
insan gücünün stratejisinin de bugünden çok doğru şekilde 
belirlenmesi ve bu strateji ile yol haritasının oluşturulması 
sürecine özel sektörü de dâhil etmek son derece isabetli 
olacaktır.” diye konuştu. 

FORD OTOSAN 300 MİLYON DOLARI AŞAN 
MÜHENDİSLİK İHRACATI YAPTI 
Ford Otosan’ın 1959 yılında lisans alarak başladığı 
faaliyetlerine bugün lisans vererek ve know-how üreterek 
devam ettiğini belirten Ali Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Ford Otosan, bugün bir aracı sıfırdan ticari bir ürün haline 
dönüşene kadar, motoru da dâhil olmak üzere; komple 
tasarlayacak, geliştirecek ve test edecek gerekli tüm yetenek 
ve altyapıya sahip tek Türk otomotiv şirketidir. Motor 
geliştirme ve üretme konusunda uzmanlığıyla sektöründe 
önderlik yapmaya çalışmaktadır. Ford Otosan sadece 
Türkiye’ye değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dâhil potansiyel 
ihracat pazarlarının tamamına rekabetçi ürünler sunabilmek 
için tüm mühendislik gücüyle, ileri teknolojiler üzerinde 
çalışmaktadır. Ford Otosan hali hazırda Ford Avrupa’nın 

Bu muhteşem Ar-Ge Merkezi’nde çalışan ve gelecekte 
çalışacak olan mühendisler dünyanın en iyi eğitimli ve yetkin 
mühendisleri arasında yer alıyor. Bu mühendisler, araç ve 
motor sistemlerini tasarlayıp, geliştirip test edebilecek 
yetkinliğe ve deneyime sahip bu takımın bir parçası olarak, 
yeni Ar-Ge merkezinde daha da iyisini başaracak. Ford 3 
yıl önce Avrupa’nın 7’nci en büyük ticari araç markası iken 
2015’te birinciliğe yükseldi.” 

SEKTÖRÜN İHRACAT ŞAMPİYONU
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise şu bilgileri 
verdi: “Ford Otosan, 2011-2014 yılları arasında yaptığı 1,6 

milyar doların üzerinde yatırım ile aynı zamanda 
sektörünün en büyük yatırımcısı olma 

gururunu taşımaktadır. Bu sayede 2014 
yılı itibariyle şirketimizin piyasa değeri 

4,9 milyar dolara ulaşmıştır. Şirketimiz, 
3 üretim tesisi, Ar-Ge merkezleri ve 
diğer faaliyetleri ile 10.000 kişiye 
istihdam yaratan büyük bir ailedir. 
Türkiye’nin en büyük 2. sanayi 
kuruluşu olarak 2014 yılında 245 
bin adet hafif ticari ve ağır ticari 

araç üretmiştir. Ve bu sayede de 
Türkiye ticari araç üretiminin yüzde 

56’sını gerçekleştirmiştir. Ulaştığımız bu 
adetler bizi 12 milyar TL ciro ile tarihimizin en 

yüksek seviyesine taşımıştır. Türkiye ticari araç 
ihracatının da yüzde 62’sini yaptığımız 2014 yılında, bu 

satışlardan 3,5 milyar dolar ihracat cirosu elde edilmiştir. Son 
5 yılda yaptığımız araç, parça ve mühendislik ihracatı ile 2 
miyar dolar net ihracat gerçekleştirilerek, Türkiye’nin dış borç 
problemini gidermek konusunda olumlu bir katkı sağlanmıştır. 
Üretim ve satışlarla bu başarıları elde ederken, bir yandan da 
Ar-Ge çalışanı kadromuzu 2002 yılından bu yana tam 7 kat 
artırdık. Bugün 1.350 mühendisimizle, sektörün en büyük 
Ar-Ge organizasyonuna sahibiz.” 

Kuruluşundan bu yana Ar-Ge’ye kesintisiz yatırım 
yapan ve cirosunun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge 
faaliyetlerine ayıran Ford Otosan, Türkiye’nin 
tek yerleşkedeki en büyük Ar-Ge merkezi olan 

Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’ni törenle hizmete açtı. 
Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge alanındaki en köklü ve 
geniş kapsamlı faaliyetlerini gerçekleştiren Ford Otosan’ın 
68 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği Sancaktepe 
Ar-Ge Merkezi’nde bin 200’ü aşkın çalışan, Ford Otosan’a 
ve Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam edecek. 
Temeli Temmuz 2013’te atılan ve 38 bin metrekarelik 
bir alan üzerine inşa edilerek 2014’ün sonunda faaliyete 
geçirilen merkez; Türkiye’de bir ilk olan Sanal Gerçeklik 
Laboratuvarı’nın (CAVE) yanı sıra motor yazılımı yapılan 
HIL Laboratuvarı ve Tasarım Stüdyosu ile tüm dünyaya 
Türkiye’den araç ve motor geliştirmeye devam edecek. 

ALİ KOÇ: AR-GE VE İNOVASYONA YAPILAN YATIRIM ÇOK 
ÖNEMLİ 
Törende bir konuşma yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Teknolojinin 
hızla ve sınır tanımadan gelişip değiştiği, rekabetin giderek 
yükseldiği günümüzde, hem ülkemizin hem de şirketlerin 
başarılı olabilmesinin en önemli araçlarından birinin inovasyon 
olduğunu yaşayarak görüyoruz.” dedi. Ar-Ge ve inovasyona 
yapılan yatırımın daha rekabetçi ve daha katma değeri 
yüksek ürün anlamına geldiğini söyleyen Ali Koç, “Bu da 

ticari araç üssüdür. Son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 300 
milyon doları aşan mühendislik ihracatı yaptık. Bu rakamın 
önümüzdeki yıllarda giderek artacağını öngörüyoruz. Zira 
Türk mühendisi ve işçisinin gücüyle tasarlanıp üretilen, 
fikri mülkiyet haklarının yüzde yüzüne sahip olduğumuz 
Cargo kamyon ve Ecotorq motorumuzun dünyanın en 
büyük kamyon pazarı olan Çin’de üretilmek üzere Çin’in 
JMC firması ile lisans anlaşması imzaladık. Böylelikle Ford 
Otosan, Türkiye otomotiv sektörünün bu ölçekte “teknoloji 
ihracatı” gerçekleştiren ilk şirketi olmuştur. Hükümetimizin 
2023 hedefleri arasında bulunan, “Cironun yüzde 3’ü kadar 
Ar-Ge harcaması hedefi”ne de, 2013 yılı itibariyle ulaşmış 
bulunuyoruz. Şirketimizin Ar-Ge ve ürün geliştirme 
kabiliyetleri geliştikçe, ülkemize yeni proje çekme 
potansiyelimiz de artıyor.”

DÜNYANIN EN YETKİN 
MÜHENDİSLERİ GLOBAL FORD İÇİN 
ÇALIŞIYOR
Törene katılan Ford Avrupa 
Operasyonlar Başkanı Barb 
Samardzich da, “Sancaktepe 
Ar-Ge Merkezi, ‘One Ford’ stratejisi 
doğrultusunda şirketimizin global ürün 
geliştirme yaklaşımı için büyük önem 
taşıyor.” dedi. Hafif ticari araç modellerinin 
tamamının son 2 yıl içinde yenilendiğini, ürün 
gamına yeni modellerin eklendiğini ve bunda 
en büyük payın Ford Otosan’ın olduğunu da hatırlatan 
Samardzich, şöyle devam etti: “Ford Otosan, Ford’un global 
ürün geliştirme ekibinin ayrılmaz bir parçası olarak hafif ve 
ağır ticari araçlarımız ile motor sistemlerinin geliştirilmesinde 
büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumdadır. Ford Otosan, 
üstün kaliteli araçları zamanında ve öngörülen maliyetlerle 
geliştirip üretebilmektedir. Bunu da mühendisliği Türkiye’de 
yapılan ve Yeniköy fabrikasında üretilen Transit Courier 
ve Tourneo Courier projesinde bir kez daha göstermiştir. 

Ford Otosan’ın 68 milyon TL yatırım ile 
hayata geçirdiği Sancaktepe Ar-Ge 

Merkezi açıldı. 
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Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nin açılışına 
Sanayi Bakanı Fikri Işık da katıldı. 

FORD OTOSAN’IN 
68 MİLYON TL’LİK 

YATIRIMLA HAYATA GEÇİRDİĞİ 
SANCAKTEPE AR-GE 

MERKEZİ’NDE BİN 200’Ü 
AŞKIN ÇALIŞAN 

OLACAK. 
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KADIN GİRİŞİMCİ SAYISINI 
4 KAT ARTIRDI
Kadın girişimciler, evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri 
özel ürünleri paylaşarak e-ticarete ilk adımı atıyor. 

E-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, kadın girişimcilerin 
ağırlığının son 5 yıl içinde ne kadar büyüme gösterdiğini, 
yaptığı bir araştırmayla ortaya çıkardı. Yapılan analize 
göre e-ticarete atılan kadın girişimci sayısı son 5 yılda 
tam 4 kat artış göstermiş durumda. KOSGEB gibi 
kurumların faaliyetlerinin ve devlet desteğinin etkisinin 
yanı sıra, Instagram başta olmak üzere sosyal medyanın 
sunduğu olanakların kadın girişimci sayısının büyümesinde 
önemli rol sahibi olduğu dile getiriliyor.
IdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Özkara, kadınların 
e-ticarete olan katılımının kısa süre içinde katbekat 
artmasının en büyük katalizörlerinden birinin 
Instagram olduğunun altını çiziyor. 2013’ten 
sonra Instagram’ın e-ticaret sektörü için önemli 
bir araç haline geldiğini, kadın girişimcilerin 
evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri 
özel ürünleri paylaşarak e-ticarete ilk 
adımı attığını söyleyen Özkara, ortaya 
çıkan bu satış ekosisteminin 2015’e 
gelindiğinde göz ardı edilemez 
şekilde büyüdüğünü dile getirdi.

İSTANBUL VE İZMİR’Lİ KADINLAR ÖNDE
IdeaSoft’un yaptığı analize göre Instagram üzerinden en 
çok bebek ve çocuk ürünleri, kadın giyim, kozmetik ve 
organik ürünlerin satışı yapılıyor. İstanbul ve İzmir kadın 
girişimcilerin e-ticarete en yoğun şekilde atıldığı ilk iki 
il olarak öne çıkarken, üçüncü sırada ise Balıkesir’in yer 
alması dikkat çekiyor. Bu üç ilin ardından ise sırasıyla 
Adana, Ankara, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Kütahya 
geliyor.
Kadın girişimcilerin Instagram ile başlayan e-ticaret 
hikâyesi talep ve beğeni arttıkça profesyonel e-ticaret 
altyapısına geçiş ile devam ediyor.  Ürettikleri ve kişiye 
özel yaptıkları ürünleri Instagram üzerinde paylaşarak bir 

 S osyal medyanın sunduğu olanaklar kadın 
girişimcilerin önüne çok önemli fırsatlar sunuyor. 
IdeaSoft tarafından yapılan analize göre, Instagram 
başta olmak üzere sosyal medya kanalları kadın 

girişimci sayısının çok kısa zaman içinde 4 kat artmasını 
sağladı. En çok bebek, çocuk ve kadın giyim ürünlerinin 
satıldığı Instagram’da günde ortalama 5 sipariş almaya 
başlayan kadın girişimciler profesyonel e-ticaret 
altyapısına yöneliyor.

kitle oluşturan kadın girişimciler belli bir süre sonra ticaret 
hacminin büyümesiyle sipariş takibinde zorlanıyorlar. 
Günde ortalama 5 sipariş almaya başlayan girişimciler 
ödeme süreçlerini takip etmek, siparişleri daha rahat takip 
etmek ve büyüyebilmek için e-ticaret sitesi kurmaya 
yöneliyorlar. E-ticaret altyapısı sayesinde tüm süreçleri 
tek noktadan takip edebiliyorlar.
IdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Özkara konu hakkında, 
“Instagram e-ticarete ilk adımı atmak isteyen kadınlar 
için bir numaralı satış ve pazarlama kanalı konumunda. 
Instagram üzerinden başlayıp daha sonra  profesyonel 
e-ticaret altyapısı ihtiyacı duyan kadın girişimcilere en 
uygun çözümleri sunuyoruz. Instagram’daki işlerini 
büyütmek isteyen kadın girişimcilerin 4’te 3’ü IdeaSoft’un 
e-ticaret altyapısını tercih ediyor.” diyor.KADINLARIN 

INSTAGRAM İLE 
BAŞLAYAN E-TİCARET 

HİKÂYESİ TALEP VE BEĞENİ 
ARTTIKÇA PROFESYONEL 
E-TİCARET ALTYAPISINA 

GEÇİŞ İLE DEVAM 
EDİYOR. 

E-TİCARETTE SATIN ALMA KARARININ EN ZOR VERİLDİĞİ SEKTÖR GİYİM
Tüketicilerin internet alışverişlerindeki alışkanlıklarını inceleyen intelliAd araştırmasına göre, kişisel bakım ürünlerinde 54 saat olan satın 
alma kararının verilme süresi, giyim alışverişlerinde 195 saati buluyor. Araştırma ile ilgili bilgi veren intelliAd’in Türkiye temsilcisi 
Metrics34’ün Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karaçam, 270 bini aşkın internet kullanıcısının e-ticaret alışkanlıklarının incelendiğini 
söyledi. Online giyim alışverişinde satın alma kararının diğer sektörlere göre daha uzun olduğunu belirten Karaçam, “Moda sektöründe 
ortalama satın alma kararı süresi 195 saat ile 1 haftanın üzerinde bulunuyor. Ulaşım sektöründe 139 saat olan bu süre, ev eşyası 
alışverişlerinde 90 saate, güzellik ve kişisel bakım ürünleri alışverişlerinde ise 54 saate kadar düşüyor.” dedi.

Hafta sonları mobil cihazlar revaçta
Online giysi alışverişlerinin hafta içinde ağırlıklı olarak bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığını kaydeden Karaçam, “Hafta sonları bu eğilimin 
değiştiğini görüyoruz. Örneğin cumartesi günleri, akıllı telefonla yapılan moda alışverişleri hafta içine kıyasla yüzde 22 oranında artıyor. 
Mobil cihazlar arasında en yüksek dönüşüm oranını sağlayanın ise tablet olduğunu görüyoruz. Hafta sonlarında tablet üzerinden 
yapılan giyim alışverişleri yüzde 27 oranında artış kaydediyor.” diye konuştu.

Pazar ve pazartesi araştırma günleri
Levent Karaçam, intelliAd’in araştırmasının, tüketicilerin pazar ve pazartesi günlerinde alışverişten çok, satın almayı planladıkları ürün-
lere yönelik araştırma yaptıklarını ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle reklam veren açısından bu iki günün ideal “prospect targeting” 
günleri olduğuna dikkat çeken Karaçam, “En çok satışın gerçekleştiği ve dönüşüm oranının en yüksek olduğu çarşamba ve perşembe 
günleri ise retargeting için en uygun günler olarak öne çıkıyor.” dedi. 

INSTAGRAM
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HAVACILIKTAKİ 
YABANCI KELİMELER

ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALANINDA DİLİMİZE GİREN YABANCI KELİMELERDEN VE 
KARŞILIKLARINDAN BAZILARINI BU SAYFADA BULACAKSINIZ.

Hayatımıza her an yeni teknolojik ürünler giriyor ve 
bu ürünlerle birlikte çoğu İngilizce kökenli yepyeni 
kavramlar… Bu noktada Türk Dil Kurumu (TDK) 
henüz yeni hayatımıza giren yabancı kelimelere 

karşılık, Türkçe kelimeler türetiyor. Bulunan yeni kelime 
bazen toplumda da karşılığını buluyor. Bazen de ya Türkçe 
karşılık bulunmasında geç kalındığından ya da türetilen 
kelime benimsenmediğinden yabancı sözcük günlük 
konuşmamızın bir parçası oluveriyor. 

Ulaştırma ve i letişim sektöründe birçok yabancı 
kelime kullanıl ıyor. Ancak yeni türetilen kelime; 
bazen bil inmediğinden bazen de yabancı kelime 
daha ‘havalı’ bulunduğundan, kullanılmıyor. Bundan 
sonra özellikle ulaştırma ve iletişim alanında dilimize 
giren yabancı kelimeleri ve karşılıklarını bu sayfada 
bulacaksınız. 
İlk başlığımız ise; havacılık alanında kullanılan kelimeler ve 
karşılıkları olacak. İşte ilk kavramlar ve karşılıkları: 

CALL CENTER-ÇAĞRI MERKEZİ
Bilet satın alırken ya da yer ayırtırken aradığımız merkez 
anlamına gelen ‘call center’ için Türk Dil Kurumu uzmanlarının 
bulduğu kavram çağrı merkezi… Çağrı merkezi sadece 
havacılıkta değil, günümüzde birçok şirketin kullandığı bir 
destek hizmeti olarak karşımıza çıkıyor. 

BOARDING PASS-UÇUŞ KARTI 
Havayolu şirketlerinin sıkça kullandığı ‘boarding card’ İngilizce 
kökenli bir kavram. ‘Uçağa binerken alınan ve yolcunun biniş 
saatinin, koltuk numarasının yer aldığı kart’ şeklinde açıklanan 
kelimeye bulunan Türkçe karşılık ise uçuş kartı... 
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CHECK IN-GİRİŞ İŞLEMİ
Yine havacılık sektöründe sıkça kullanılan bir kavram ‘check 
in’. Yolcu tarafından parası ödenerek ayrıltılan biletin, 
havayolu gişelerinde işlemlerinin yapılması anlamına gelen 
kavrama bulunan karşılık giriş işlemi… 

DEDEKTÖR-ALGILAYICI
Yine sadece havacılık alanında kullanılmayan bir kelime 
‘dedektör…’ Fransızca kökenli olan ‘dedektör’le yine de en sık 
havaalanlarının güvenlik noktalarında karşılaşırız. Alana ve 
uçağa girmesi yasak ürünlerin tespitine yarayan bu alete 
Türkçede bulunan karşılık algılayıcı… 

CHARTER-DOLMUŞ UÇAK
Tarifeli olmayan, yolcu sayısı tam olunca hareket eden 
uçak anlamına gelen ‘charter’ kelimesine bulunan karşılık 
dolmuş uçak… Türk Dil Kurumu uzmanlarının bulduğu 
dolmuş uçak kelimesi tam anlamıyla kullanıma girmiş 
olmasa da bilinmesinde fayda var. 

DEAD LİNE-SÜRE SONU
Sadece havayolu şirketlerinin kullanmadığı ‘dead line’ 
kelimesi, bu sektörde, yolcuların son olarak giriş işlemi 
yaptırması gereken saat için kullanılıyor. Türk dili 
uzmanlarında bulunan karşılık ise süre sonu… 
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YAŞAMIN HER ALANINDA İŞLERİMİZİ KOLAYLAŞTIRAN AKILLI 
TEKNOLOJİLER, EN BÜYÜK YARDIMCILARIMIZ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR.
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[ SELİN AKGÜN ]

                          Akıllı yardımcılarınız 

İŞBAŞINDA

/İNOVASYON 

PURO İLE ÇİÇEKLERİNİZE SU VERMEYİ 
HİÇ UNUTMAYACAKSINIZ 
Günlük hayatın yoğun koşturmacası içinde evinizde sizden 
özel ilgi bekleyen çiçeklerinizi zaman zaman ihmal ettiğiniz 
oluyor mu? Eğer cevabınız, ‘evet’ ise o zaman Mariel Andrea 
Volpe’nin imzasını taşıyan Puro adlı bu dekoratif saksı, sizin 
için biçilmiş bir kaftan. Pille çalışan Puro, özel sensörü 
sayesinde toprağın nemini ölçüyor. Eğer toprağın çok kuru 
kaldığını analiz ederse, çiçeğinizi canlandırmak için 
haznesine eklediğiniz suyu, çiçeğinizin ihtiyaç duyduğu 
nemlilik seviyesine getirecek kadar suluyor. 

/İNOVASYON

Yoğun iş temponuz nedeniyle bahçenizdeki ya 
da evinizdeki çiçeklerinizle ilgilenememekten 
şikâyetçiyseniz artık bunu dert etmenize gerek yok. 
Çünkü bu işi sizin için halledecek bir teknolojiyle 

donatılmış inovatif yardımcılarınız bulunuyor. Sadece 
evinizde değil; ofisinizde, sokakta, spor yaparken, kitap 
okurken kısacası hayatın her alanında akıllı teknolojiler ile 
sarmalanmış bir yaşam sürüyoruz. Örneğin, çocuğunuzun 
nerede olduğunu adım adım takip etmenizi sağlayan akıllı 
bileklikler ile kendinizi çok daha güvenli hissetmez miydiniz? 
Ya da akıllı bisikletinizin navigasyon hizmeti aracılığıyla sizi 
istediğiniz yere rahatlıkla götürmesi hoş olmaz mıydı? 
Hayatımızı giderek kolaylaştıran akıllı teknolojilere her 
geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu yenilikleri sıcağı sıcağına 
takip etmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz…

DUVARLARDA DELİK İZİNE SON 
Duvarınıza resim, tablo ya da benzeri bir şeyler asmak 
istediğiniz zaman ne yaparsınız? Asılacak olan 
nesnenin boyunu ölçüp duvarınıza minik bir delik 
açarak, asmak istediğiniz objeyi dikkatli bir şekilde o 
alana oturtmaya çalışırsınız. Peki, bundan sonra hiç 
duvar delme derdiniz kalmayacak desek? Evet, yanlış 
okumadınız. Magnetik adlı tasarım sayesinde artık 
duvarınıza asmak zorunda kaldığınız hiçbir şey için 
minik delikler açmak gibi bir zorunluluğunuz olmaya-
cak. Üstelik sadece resim, tablo ya da çerçeve değil, 
daha ağır objeleri örneğin televizyonunuzu bile 
duvarınıza Mangetik’in özel manyetik fonksiyonu 
sayesinde rahatlıkla monte edebileceksiniz… 
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BAHÇENİZDE AKILLI SULAMA SİSTEMİNİZ OLSUN İSTER MİSİNİZ? 
Blossom; bilgisayara, tablete veya akıllı telefona yüklenen uygulaması üzerinden takip edilen akıllı bir sulama sistemi… Cihaz, 
gerçek zamanlı hava durumu verilerini ve toprağa düşen su miktarını değerlendirerek bahçeniz için özel bir sulama planı 
hazırlıyor. Belli bir bölgenin daha fazla sulanmasını istiyorsanız, uygulama üzerinden bunu planlıyorsunuz ve Blossom, verdiğiniz 
talimat üzerinden bahçenizi sulamaya başlıyor. Eğer sulama sistemi modeminizin kapsama alanı dışındaysa Blossom, buna da 
farklı bir çözüm buluyor. Modemin kapsama alanını genişletmek için evinizin elektrik tesisatını bir internet ağı kablosuna çeviriyor. 
Her bir prizden bağlantıya ulaşma imkânı sağlıyor. Otomatik sulama sistemi özelliği ile sudan ve güçten tasarruf etmenizi 
sağlayan Blossom su ve toz geçirmiyor. 
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YAŞAM KÜBÜ HER DERDE DEVA 
Günümüzde ev ve ofis dekorasyonlarında en çok önem kazanan konuların başında modülerlik geliyor. Çok parçalı da olsa 
kompakt ve her ihtiyacı aynı alanda giderebilen tasarımların yıldızı hızla yükseliyor. Till Könneker’in ‘yaşam kübü’ adını verdiği bu 
tasarımı, modülerlik konseptini en iyi yansıtan örneklerden biri. Bu tasarımda aslında her şey birbirine bağlı… Könneker, bu 
tasarımıyla geleneksel mobilya tasarımlarının dışına çıkılması gerektiğini farklı bir tasarım stiliyle yansıtıyor. Kütüphane, gardırop, 
ayakkabılık, çalışma masası ve televizyon ünitesini bir arada kapsayan bu tasarım, çok geniş olmayan salonlar için son derece 
uygun bir dizayna sahip. Bu tasarımın sol kısmında yer alan özel kapıdan içeri girilebiliyor ve bu alan ardiye olarak 
değerlendirilebiliyor. 

/İNOVASYON /İNOVASYON
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ÇOCUĞUNUZA ÖZEL AKILLI SAAT 
Ambit Networks adlı şirketin imzasını taşıyan AmbyGear, çocuklara yönelik olarak tasarlanmış ilk akıllı saat olarak öne çıkıyor. GPS 
özelliği ile saati bileğine takan çocuğun konumunu, ebeveynlere gerçek zamanlı bir şekilde bildiren AmbyGear, aslında farklı bir 
güvenlik uygulaması olarak adlandırılabilir. 3-11 yaş aralığında yeni yerler keşfetmeye meraklı çocukların, belirlenen uzaklığın dışına 
çıkmaması için tasarlanan saatin bir diğer özelliği ise çocuklara kendilerini emniyette hissetmedikleri anda ebeveynlerine yardım 
çağrısı gönderebilme imkânı tanıması. Böylece aileler, çocuklarına doğru zamanda yardımcı olabilme avantajına sahip oluyor. iOS ve 
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenen uygulamayla bağlantılı bir şekilde çalışan AmbyGear, çocuklara eğitici 
oyunlar oynama fırsatı da sunuyor.

NAVİGASYON ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKAN AKILLI BİR BİSİKLET 
Vanhawks teknoloji şirketinin tasarladığı akıllı bisiklet Valour, iOS ve Android işletim sistemi aracılığıyla telefonunuzla Bluetooth 4.0 
bağlantısı kuruyor ve sürüşünüzün daha emniyetli olmasını sağlıyor. Valour, GPS alıcısı sayesinde akıllı telefonunuzdaki 
uygulamasına gireceğiniz navigasyon bilgilerini, telefonunuzu elinize almadan gidondaki LED ışıklarına yansıtıyor ve sizi gitmeniz 
gereken yere yönlendiriyor. Böylece gözünüzü yoldan ayırmadan daha emniyetli bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Sensörleri 
sayesinde gidilen mesafeyi ve hız seviyesini ölçerek kullanıcısına bildiren bisiklet, çok kısa mesafeden yaklaşan diğer araçları 
algılayarak uyarıda bulunuyor. 

BU GÖZLÜK HEM FOTOĞRAF ÇEKİYOR HEM DE MÜZİK DİNLETİYOR 
Giyilebilir teknolojilere yönelik son yenilik ise Türk teknoloji şirketi Quadro’dan geliyor. Quadro akıllı ürünlerine bir yenisini daha ekledi ve 
Smart Glass 3HD’yi geliştirdi. Bu akıllı gözlük; spor, aksiyon ve seyahat severlerin yanı sıra özellikle gazeteciler ve trafik polisleri için büyük 
bir kolaylık sağlıyor. 15 MP kalitesinde fotoğraf çeken akıllı gözlük, 1080P formatında video kaydı yapabiliyor. Üstelik bu aktivitelerin yanı 
sıra hedef kitlesine eş zamanlı olarak müzik dinleme fırsatı da sunuyor. Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan Smart Glass 3HD, kolay 
kullanılabilen komut butonları ile kontrol ediliyor. Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçeneklerine sahip gözlükteki görüntüyü telefon ve 
bilgisayar üzerinden takip etmek de mümkün. Smart Glass 3HD, tam şarj edildiğinde 4 saat kullanılabiliyor.
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İSTEDİĞİNİZ 
BÖLGEYE ÖZEL 
ÇİÇEĞİ 
YETİŞTİREBİLİRSİNİZ
Massimo Battaglia’nın imzasını 
taşıyan ‘SmartGreenHouse’ adlı 
özel tasarım, farklı hava 
koşullarında yetişmeye meyilli 
bitki, çiçek, meyve ya da 
tohumlar için geçerli mikro iklim 
standartlarını sağlayan bir 
fonksiyona sahip. 
SmartGreenHouse, bu bitkilerin 
ihtiyaç duyduğu ısı, ışık, hava ve 
su miktarını da özel bir sistemle 
analiz ederek hedef kitlesine 
bildiriyor. Evinde farklı iklimlere 
özgü çiçekler yetiştirmek isteyen 
kişilere hitap eden 
SmartGreenHouse, şimdiden 
pek çok kişinin dikkatini 
çekmeye başladı bile…
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DİŞİNİZİ NE KADAR DOĞRU 
FIRÇALIYORSUNUZ? 
Her şeyin akıllandığı bir dünyada diş fırçanızın akıllı 
olması çok da şaşırtıcı bir durum olmamalı… Furkan 
Cengiz ve Berkan Dinçer adlı girişimcilerin imzasın 
taşıyan Koala, doğru ve etkili bir şekilde diş fırçalamak 
için kullanıcısını yönlendiren ve birçok diş fırçasına 
takılabilen akıllı bir cihaz olarak dikkat çekiyor. 
Dişlerinizi fırçalamaya başladıktan sonra Koala’nın 
yapısındaki sensörler, diş fırçasının hareket sıklığını 
ölçüyor. İki dakikalık fırçalama süresi sona erene 
kadar her 30 saniyede bir bildirim ya da titreşimle sizi 
uyarıyor. 15 Ağustos 2015’te satışa sunulması 
planlanan Koala, diş fırçalama alışkanlığınızla ilgili 
verileri mobil veya web uygulamasına kaydederek, 
daha doğru bir diş fırçalama alışkanlığı kazanmanıza 
yardımcı oluyor.

HTC’DEN YEPYENİ BİR AKILLI BİLEKLİK 
HTC markası akıllı bilekliği HTC Grip ile beğeni topluyor. HTC Grip, iOs ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzla eşleşebilen 
bir etkinlik takip cihazı. Şık tasarımı ve dokunmatik ekranı ile dikkat çeken HTC Grip, etkinlik esnasında atılan adım sayısını ve yakılan 
kalori miktarını uygulaması üzerinden kullanıcısına bildiriyor. Ayrıca akıllı telefonunuza gelen bildirimleri PMOLED ekranında gösteriyor 
ve Bluetooth uyumlu harici bir nabız ölçer ile eşleşerek kullanıcısının nabız verilerini de uygulamasına gönderiyor. Su geçirmez 
malzemeler kullanılarak üretilen akıllı bilekliğin batarya ömrü ise 5 saat.
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PEUGEOT 308, MÜKEMMELİK DEĞERLERİ İLE LANSMANINDAN BU YANA DÜNYA 
GENELİNDE 280 BİN OTOMOBİL TUTKUNUNUN BEĞENİSİ KAZANDI.

SUPERCAR PERFORMANSLI 
KOMPAKT BİR HATCHBACK

Peugeot Sport yeni bir elektrikli benzinli hybrid 
motor geliştirdi. 500 beygir motor gücü ve 
dört çekiş özelliği ile Peugeot 308 R Hybrid, 
segmentinin sınırlarını olağanüstü performansı 

ile zorluyor. Peugeot 308 R Hybrid, mavi-siyah renk 
degradesinin yanı sıra dört ayrı bireysel koltuk ile 
benzersiz bir tasarım sergiliyor. Peugeot 308 R Hybrid, 
saf performans arayışına mükemmel bir boyut getiriyor: 
Dikkat çekici kompaktlık, dört köşeye atılmış tekerlekler, 
mükemmel bir denge. Bu hedefe ulaşmak için, Peugeot 

hem de tarihsel olarak Fransız yarış araçlarına özgü 
olan rengi çağrıştırıyor. Arka kapılarda, bu mavi renk 
Peugeot’nun en ekstrem modellerinin simgesi olan 
çift renkli tasarımın farklı bir yorumunu oluşturacak 
şekilde mat siyah ile eşleşiyor. Arkada, Peugeot 308 
R Hybrid’in radikal tasarımı son derece yalın bir şekilde 
kendini gösteriyor. Peugeot 308 R Hybrid’te ilk kez 
şimdiye kadar genellikle sadece konsept otomobillere 
ayrılan malzemeler kullanıldı. Ön panel, dijital dokuma 
tekniği kullanılarak üretilen bir kumaş ile kaplandı. Bu 

308 hatchback ve onun Emp2 platformuna dayanma 
avantajını kullanıyor. İlk bakışta göze çarpan 308’in 
zarif tasarımı ve sportif görünümü radikal bir ifadeye 
dönüşmek üzere ilk kez Quartz konsepti ile tanışılan 
tasarım kodlarını benimsiyor. 

ÜST DÜZEY SÜRÜŞ
Peugeot 308 R Hybrid, floresan pigmentler ve cam 
partiküllerin entegrasyonu ile etkileyici şekilde yoğun 
bir mavi renkle giyiniyor. Bu renk hem hibrid motor ve 

yenilikçi malzeme aracı hafifletmek için köpük benzeri 
malzemelere gerek kalmadan yumuşak dokunuşlu büyük, 
karmaşık parçaların üretilmesini sağlıyor. Bu dijital kumaş 
siyah deri ve kahverengi eskitilmiş deri ile birlikte kapı 
panellerinde kullanılıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi 
sayesinde, Peugeot 308 R Hybrid özellikle viraj çıkışında 
müthiş bir sürüş özelliği gösteriyor. Fren sistemi, önde 
dört pistonlu kaliperlerin kavradığı 380 mm çapındaki 
havalandırmalı diskler ve arkada 290 mm’lik disklerle 
otomobilin performansına yaraşır düzeyde görev yapıyor.
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Yeni Renault Espace, bağımsız bir pasif güvenlik değerlendirme 
kuruluşu olan Euro NCAP’ten beş yıldız aldı. Bu skor, Ocak 
2015’te yürürlüğe giren daha sıkı kriterlere rağmen elde edildi. 
Bu açıdan yeni Espace pasif güvenlik alanında Renault’nun 
sahip olduğu uzmanlığı gözler önüne seriyor. Yeni Renault 
Espace yüzde 81’lik bir toplam skor elde etti ve Euro NCAP’ten 
beş yıldız alan 16’ncı Renault modeli oldu. Yeni Renault Espace, 
aktif güvenliğe büyük katkı sağlayan çok çeşitli sürücü uyarısı 
ve yolcu koruma teknolojileri sayesinde güven veren bir sürüş 

performansı sunuyor. Herhangi bir kafa kafaya çarpışma 
durumunda yeni Renault Espace’da bulunan yolcular, 
darbeye ve yolcunun konumuna uygun biçimde devreye 
giren iki ön hava yastığı ile koruma altına alınıyor. Yolcular aynı 
zamanda koltuklara entegre yükseltilerle emniyet kemerinin 
altından kaymaya karşı korunuyor. Ayrıca darbenin şiddetine 
göre kendini ayarlayan adaptif yük sınırlayıcılı ön gergiler de 
yolcu güvenliğini üst düzeye çıkarıyor. Motor alt çerçevesi de 
değişken direnç değerlerine sahip ezilme bölgeleri sayesinde 
kafa kafaya çarpışmalarda önemli bir koruyucu rol oynuyor. 

Yandan darbe durumunda ise ön yolcular iki adet 
en son nesil yan kasık/göğüs/omuz 

ve iki perde hava yastığıyla çifte 
koruma altına alınıyor.

EURO NCAP’TEN BEŞ YILDIZ ALDI 
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Skoda’nın B segmentindeki modeli Fabia Türkiye’de… 
Markanın tarihinde en çok satılan ikinci modeli olan ve 
baştan sona tamamen yeniden yaratılan üçüncü nesil 
Fabia, çevre dostu motorları ve yeni teknolojileriyle 
kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 38 bin 900 TL’den 

Hyundai, yepyeni konseptleriyle 2015 Seul Otomobil Fuarı’nda 
sahne alarak gelecekteki tasarımları ve modelleri hakkında 
ipuçları verdi. Dünya prömiyeri gerçekleştirilen Enduro Urban 
CUV Concept (HND-12), plug-in hybrid Sonata PHEV ve 
performans tutkunlarını heyecanlandıran ortadan motorlu 
coupe RM15, Hyundai standının başrol oyuncuları olarak 
büyük beğeni topladı. Hyundai’nin ilk plug-in hybrid elektrikli 
modeli Sonata PHEV de Seul’de görücüye çıktı. Teknolojik 

başlayan fiyatlarla satılan yeni Skoda Fabia, lansmana özel 
avantajlı koşullarla pazarlanıyor. Yeni Skoda Fabia, gerek 
ağırlık tasarrufu gerekse yenilenen motor seçenekleri 
sayesinde önceki nesline göre yüzde 17’ye varan oranlarda 
daha az yakıt tüketiyor. Yeni Fabia, 3 benzinli ve 1 dizel 
motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Benzinli motor 
grubu; 1.0 litre MPI 75 PS, 1.2 litre TSI 90 PS ve 110 beygir 
gücündeki seçeneklerden oluşurken, dizel motor seçeneği 
olarak 1.4 TDI 90 beygir gücündeki motor dikkat çekiyor. 
Manüel şanzımanın seriliğini ve otomatik şanzımanın 
konforunu bir arada sunan 7 ileri DSG otomatik şanzıman, 
hem benzinli 1.2 TSI 110 PS ve hem de 1.4 TDI 90 PS dizel 
motor seçeneklerine sahip.

Japon üretici Honda, efsanevi modeli Civic’in yeni 
versiyonunun nasıl görüneceğinin ipuçlarını New York 
Otomobil Fuarı’nda verdi. Konsept olarak sergilenen modelin, 
yeni Civic nesliyle büyük benzerlikler taşıyacağı, neredeyse 

hiç değişmeden üretim bantlarına alınacağı konuşuluyor. 
2016 yılında Ford Focus, Seat Leon gibi Avrupa pazarındaki 
dişli rakiplerine karşı koyabilmek için yenilenecek model, 
daha yuvarlak hatlarıyla dikkat çekiyor. 

yenilikleri bünyesinde barındıran Sonata PHEV, önceki 
modelden 6 kat daha büyük 9.8 kWh’luk lityum bir pile sahip 
ve bu gelişmeyle birlikte otomobil 38 km daha fazla menzile 
ulaşabiliyor. Altı ileri elektronik otomatik şanzımanla (TMED) 
donatılan Sonata PHEV’in motoru önceki versiyondan yüzde 
32 daha performanslı. 2.0 litrelik Nu GDI benzinli motora 
birlikte toplam olarak 205 beygir güce sahip olan Sonata, 
sadece 3 saatte tamamen şarj olabiliyor.

ÜÇÜNCÜ NESİL FABIA

YENİ HONDA CIVIC YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

HYUNDAI SONATA VOLTAJA KAPATILDI
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Özel gün ve haftalarda düzenlemiş olduğu çeşitli kam-
panyaların yanı sıra hizmet fiyatlarında yapmış olduğu 
indirimlerle müşterilerine kolaylıklar sunan 

PTT AŞ, bu geleneğini 2015 yılı Anneler 
Günü’nde de devam ettiriyor. Bu bağ-
lamda; her yıl mayıs ayının 2’inci pazar 
günü kutlanmakta olan “Anneler 
Günü” dolayısıyla, 05-09 Mayıs 
2015 tarihleri arasında Posta 
Kargosu ile APS Kurye gönderile-
rinde, yurtiçi gönderilerine yüzde 
10 indirim uygulanacak.  
Ayrıca; 2015 yılı “Anneler Günü” için 
özel mektup kampanyası da düzen-
lenecek. Kampanya kapsamında bir 
milyon adet mektup kâğıdı ile mektup 
zarfı bastırılarak ücretsiz olarak dağıtıl-
mak üzere işyerlerine teslim edildi. 

Vatandaşlar tarafından bu hizmetlerin alınması esnasın-
da dikkat edilmesi gereken hususlar da belirlendi. Buna göre; 

gönderici ve alıcı adreslerinin tam, doğru ve okunaklı 
yazılması, posta kodu yazımının unutulmaması, 

tebrik kartı zarflarının ağızlarının kapatılma-
ması, özellikle çok miktarda tebrik gön-

deren kişi ve kuruluşların gişe önlerinde 
beklememeleri için gönderilerin ücret 
alma makinesi bulunan gişelere veril-
mesi, hediyelik eşya ve paketlerin gön-
derilmesinde APS Kurye ve PTT Kargo 
hizmetlerinin tercih edilmesi, posta ile 

gönderilecek hediyelik eşyaların taşıma 
sırasında hasar görmemesi bakımından 

ambalajlarının sağlam olarak yapılması, bu 
amaçla posta gişelerinde bulunan ücretsiz 

kutu ve kargo yollama poşetlerinden faydala-
nılması bu hususlar arasında yer alıyor.

PTT AŞ, Anneler Günü özel mektup kampanyasının yanı sıra, posta kargosu ve 
APS kurye yurtiçi gönderi ücretlerinde de indirime gidiyor.

PTT, ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL MEKTUP 
KAMPANYASI DÜZENLİYOR
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KAMPANYA 
KAPSAMINDA BİR 

MİLYON ADET MEKTUP 
KÂĞIDI İLE MEKTUP ZARFI 
BASTIRILARAK ÜCRETSİZ 

OLARAK DAĞITILMAK 
ÜZERE PTT ŞUBELERİNE 

TESLİM EDİLDİ. 

44. ULUSLARARASI MEKTUP YAZMA YARIŞMASI’NA GİDECEK ÖĞRENCİ BELLİ OLDU
Tüm dünyada toplumun her kesiminde mektup yazma alışkanlığının devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan 
biri de 1969 Tokyo kongresiyle ortaya konan “Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışması.” Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından 
1972 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin de l983 yılından itibaren katıldığı yarışmanın amacı; mektup yazma alışkanlığını 
ve düşünce zarafetini geliştirme ve uluslararası dostlukları pekiştirmek olarak belirlendi. 

Bu bağlamda Dünya Posta Birliği (UPU) tarafından her yıl düzenlenen mektup yazma yarışması bu yıl da Uluslararası düzeyde yapılacak. 
44. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışmasının konusu olarak “Nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz?” seçildi.

Bu yıl düzenlenecek olan 44. Uluslararası Gençler İçin Mektup Yazma Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek mektubun belirlendiği 
Türkiye finallerine 786 öğrenci 786 mektup ile katıldı. Ayça Yüksel isimli öğrencinin Türkiye’yi temsilen UPU’ya gönderilmesi kararlaştırıldı. 

Türkiye’nin inovatif mobil operatörü Avea, Genelkurmay 
Başkanlığı ile yaptığı işbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) mensuplarının, zor koşullarda iletişim için kullandığı 

Taşınabilir Uydu Yer Terminalleri üzerinden Avealı yakın-
larıyla ücretsiz olarak konuşabilmelerini sağladı. 

ASKERLER, 3 MİLYON DAKİKADAN 
FAZLA ÜCRETSİZ GÖRÜŞTÜ
Türk Telekom Grubu olarak proje-
nin hayata geçebilmesi için özel bir 
çalışma yaptıklarını belirten Türk 
Telekom Grubu Bireysel Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Dehşan 
Ertürk, askerin hayatını olum-
lu yönde değiştirecek bu çalışmayı 
gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu 
olduklarını söyledi. Ertürk, zorlu coğrafi 
koşullarda ve yüksek stres altında görev 
yapan er, erbaş ve diğer TSK personelinin sev-

Avea, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yakınlarıyla istedikleri zaman ücretsiz 
görüşebilmesi için Genelkurmay Başkanlığı ile özel bir işbirliğine imza attı.

AVEA, ASKER GÖRÜŞMELERİNİ 
ÜCRETSİZ HALE GETİRDİ 

TSK MENSUPLARI, 
TÜRK TELEKOM SABİT 

HAT ABONELERİNİ VE AVEA 
HATLARINI ÜCRETSİZ 
ARAYABİLECEKLER.

dikleriyle aralarındaki engelleri kaldıran projenin, manevi 
değerinin çok güçlü olduğunu vurguladı. 
Ertürk şöyle konuştu: “Sınır bölgelerde ve coğrafi koşulların 

uygun olmadığı yerlerde görev yapan er ve erbaşlar, 
sadece Taşınabilir Uydu Yer Terminali üzerinden 

iletişim kurabiliyorlar. Bunun, zorlu şartlar-
da vatani görevini yapan TSK mensup-

larının yakınlarıyla iletişim kurmasında 
sıkıntı yarattığını görerek, bu sıkıntının 
giderilmesine destek olalım istedik. Bu 
doğrultuda Genelkurmay Başkanlığı 
ile yaptığımız bu işbirliği ile Mehmetçiği 
aileleri ve yakınlarıyla buluşturuyo-

ruz. Sosyal sorumluluğumuz olarak 
gördüğümüz bu projeye imza atarak, 

Avea müşterilerinin uydu terminalleri 
üzerinden ücretsiz aranabilmesini sağlıyo-

ruz. Gerçekleştirdiğimiz bu proje, kısa sürede 
önemli bir ihtiyacı giderdi. Uydu yönünden Avea 

yönüne aramaların toplamı kısa sürede 3 milyon dakikayı aştı. 
Bu da sunduğumuz hizmetin ne kadar çok kişiye ulaştığını ve 
ne kadar büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor.”

SADECE AVEA VE TÜRK TELEKOM SABİT HATLARI 
ARANABİLİYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kullandığı uydu termi-
nalleri üzerinden ve ücretsiz olarak halen yalnızca Avea ve 
Türk Telekom sabit hatlarına ücretsiz arama yapılabiliyor.
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NASA’nın uluslararası projesi ‘Space Apps Challenge’, 
Türk Telekom Grubu ana sponsorluğunda ve TAG-
TekArabaGidelim organizatörlüğüyle, İTÜ Maslak 

Kampüsü’ndeki Türk Telekom Binası Arı 4’te gerçekleşti-
rildi. İstanbul’da ikinci kez yapılan ve bu yıl 60 
ülke ve 130 şehirde aynı anda başlayan 
etkinlik büyük ilgi gördü. Bu yıl 120 
kişilik rekor katılımla gerçekleştiri-
len etkinlikte birbirinden yaratıcı 
projeler kıyasıya mücadele etti.
Türk Telekom Grubu sponsor-
luğunda yapılan etkinlikte top-
lam 14 proje sunuldu. Teknoloji 
uygulamaları geliştirerek, yaşa-
nan zorlukların aşılması, uzay 
teknolojilerinde ilerlemenin sağ-
lanması ve insanlığın gelişmesi 
için birlikte çalışmayı teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen yarışma kapsa-
mında Türkiye ayağını kazanan üç takım, 
NASA’nın küresel etkinliğinde Türkiye’yi temsil 
etme hakkı kazandı.

SİLİKON VADİSİ’NE ZİYARET
Türk Telekom Grubu Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom İş Planlama Genel 
Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, Vivense kurucusu 
ve CEO’su Kemal Erol, Özyeğin Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Enis Kayış ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Doç. Mehmet Güray Güler’den 
oluşan jüri oylaması sonucu; “Best Use of Hardware” 

kategorisinde Samsun’dan katılan ASE takımı, Hexadron 
adlı projeleri ile; “Best Mission Concept” kategorisinde ise 
İTÜ’nün Fuego takımı “Beeg Idea” adlı projeleri ile dere-
ceye girdi. Etkinliğe katılanlar arasında yapılan oylamada 

birinciliği jürinin de favorisi olan Kabataş Erkek 
Lisesi takımı Cryptex’in “Cristopher” isimli 

projesi aldı.
Seçilen üç proje, NASA’nın küresel 

değerlendirmesine katılarak, diğer 
şehirlerin kazananlarıyla mücadele 
etme şansı bulacak. Ayrıca, projesi 
küresel değerlendirmeye gitmeye 
hak kazanan 3 takımın temsilcile-
ri Türk Telekom’un davetlisi olarak 

Silikon Vadisi‘ni ziyaret edecek. İTÜ 
takımı ise global değerlendirmede 

dereceye girmeyi başarırsa TAG-Tek 
Araba Gidelim’in İTÜ özel ödülü olan 10 

bin TL kazanacak.

PROJELERE DESTEK SÜRECEK
Türk Telekom Grubu Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Dursun, “Türk Telekom Grubu olarak 
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini büyütmek ve geliş-
tirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci kez 
sponsorluğunu üstlendiğimiz ‘Space Apps Challenge’, 
Türkiye’de girişimcileri teknolojiye teşvik eden, dünya 
çapında bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Türkiye’de 
iletişim teknolojilerinin öncüsü olarak bu tür etkinliklere 
yoğun katılımın olması bize doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Projesi küresel değerlendirmeye gitmeye hak kazanan 3 takımın temsilcileri Türk 
Telekom’un davetlisi olarak Silikon Vadisi‘ni ziyaret etme hakkı kazandı.

‘UZAY KÂŞİFLERİ’ TÜRK TELEKOM GRUBU’YLA 
SİLİKON VADİSİ YOLCUSU
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TÜRK TELEKOM 
GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI HAKAN 
DURSUN: “TÜRK TELEKOM 

GRUBU OLARAK 
TEKNOLOJİNİN HER ZAMAN 

ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ.”
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Huawei’nin yayınladığı ve KPMG tara-
fından denetlenen 2014 yılı faali-
yet raporunda, şirketin gelir ve 

net kârda rekor düzeye ulaştığı, 
tüm faaliyet alanlarında finansal 
performansını önemli ölçüde 
arttırdığı görülüyor. Grubun 
toplam geliri 2013 yılından bu 
yana yüzde 20,6 artışla 288,2 
milyar Yuan’a (46,5 milyar 
Dolar) ulaşırken, net kârı ise 
yıllık yüzde 32,7’lik artışla 27,9 
milyar Yuan’a (4,5 milyar Dolar) 
yükseldi.
Huawei Asbaşkanı ve Dönüşümlü 
CEO’su Ken Hu, “2014 yılında gelir-
lerimizdeki bu gözle görülür büyümenin 
sebebi olarak, kanal stratejisi odaklı yaklaşı-
mımızı sürdürmemiz gösterilebilir. Öte yandan, şirket 
kârındaki artışın temel sebebi ise yönetimde ve şirket 
genelinde artan verimlilik. Bulut bilişim, büyük veri, 5G, 
SDN ve NFV gibi alanlarda gerçekleştirdiğimiz inovas-
yon hedefli büyük yatırımlar sayesinde, dijital dönüşüm 
çağının sağladığı inanılmaz iş fırsatlarından yararlanmak 
için ideal bir konuma ulaştığımıza inanıyoruz.” şeklinde 
konuştu.
Hu sözlerine şöyle devam etti: “2015 yılında geniş bant, 
bulut bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi bilişim 
ve iletişim teknolojileri, pek çok sektör için dönüşümün 
temel gücü halini alıyor. Huawei, müşterilerine değer 
yaratmak amacıyla kanal stratejisine odaklanmayı sür-

dürecek. Çalışanlarımızın özverileri sayesin-
de, taşıyıcıların gelecekte geçirecekleri 

dönüşümünü destekleyecek strate-
jik bir iş ortağı, kurumsal ICT alt-

yapısında bir lider ve müşterilerin 
beğenisini ve güvenini kazana-
cak bir akıllı cihaz markası olma 
hedefleriyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Müşterilerimiz 
ve iş ortaklarımızla birlik-
te, sunduğumuz yenilikçi ICT 

ürünleri, akılcı çözümler ve 
yenilikçi cihazlar sayesinde, 

-Daha Bağlanabilir Bir Dünya- 
oluşturarak, toplumsal gelişim için 

değer yaratmaya kararlıyız.” 

Huawei’nin açıkladığı, 2014 Faaliyet Raporunda, şirketin tüm İş Grupları 
genelinde gösterdiği güçlü finansal performans dikkat çekiyor.

HUAWEİ 2014’TE 288,2 MİLYAR YUAN 
GELİR ELDE ETTİĞİNİ AÇIKLADI

HUAWEİ 
ASBAŞKANI KEN HU, 

“2014’TE GELİRLERİMİZDEKİ 
BU GÖZLE GÖRÜLÜR 

BÜYÜMENİN SEBEBİ OLARAK, 
KANAL STRATEJİSİ ODAKLI 

YAKLAŞIMIMIZI 
SÜRDÜRMEMİZ 
GÖSTERİLEBİLİR.”

2014 YILINDA TÜM İŞ GRUPLARI GÜÇLÜ BİR 
PERFORMANS SERGİLEDİ: 
• Telekomünikasyon İş Grubu’nun geliri, mobil geniş bant sis-

temlerinin dünya çapında piyasaya sürülmesinin etkisiyle 
yüzde 16,4 oranında artarak 192,1 milyar Yuan (31 milyar 
Dolar) seviyesine ulaştı.

• Kurumsal Çözümler İş Grubu’nun geliri, bulut veri merkezi 
çözümleri ve Agile ağ sistemleri gibi ağ ve IT alanlarında 
gerçekleşen büyümenin etkisiyle yüzde 27,3 oranında art-
arak, 19,4 milyar Yuan (3 milyar Dolar) seviyesine yükseldi.

• Tüketici İş Grubu’nun geliri, akıllı telefon segmentinde artan 
müşteri talebinin yanı sıra, gelişen pazarlarda gösterdiği 
büyüme sayesinde yüzde 32,6 oranında artarak 75,1 milyar 
Yuan (12 milyar Dolar) seviyesine ulaştı.
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4G ihalesine ilişkin resmi sürecin başlatılmasının ardından çalışmalarında vites 
büyüten Turkcell, Türkiye’de bu tekniği ilk test eden teknoloji şirketi oldu.

450 MBPS 4G HIZINI İLK KEZ 
TURKCELL TEST ETTİ

Turkcell, Türkiye’yi 4G ultra mobil genişbant inter-
net ile tanıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen 4G testi 

sonucunda Turkcell, Üçlü Taşıyıcı Birleştirme Tekniği kul-
lanarak Türkiye’de ilk kez tek cihazda 450 Mbps mobil 
internet hızına ulaştı.
4G ihalesine ilişkin resmi sürecin baş-
latılmasının ardından çalışmalarında 
vites büyüten Turkcell, Türkiye’de 
bu tekniği ilk test eden teknoloji 
şirketi oldu. Ericsson işbirliğiy-
le laboratuvar ortamında ger-
çekleştirilen test sırasında Üçlü 
Taşıyıcı Birleştirme (Carrier 
Aggregation) Tekniği kullanıldı. 
3 bant birleştirilerek gerçekleş-
tirilen test sırasında ulaşılan 450 
Mbps hız ile Turkcell, bugün dün-
yada ticari terminallerin destekle-
diği en yüksek hız olan 300 Mbps 
hızını da yüzde 50 oranında geçmiş oldu.

TURKCELL’İN 
400 BİN ADETTEN 

FAZLA SATARAK REKOR 
KIRAN 4G DESTEKLİ T50 İLE 

DE, 4G’Lİ AKILLI TELEFON 
PENETRASYONUNUN 

ARTMASINDA ÖNEMLİ BİR 
KATKI SAĞLANMIŞ 

OLDU.

4G’Lİ CİHAZ SAYISI 3 MİLYONU AŞTI
Turkcell bir yandan 4G’de altyapı çalışmalarına durmak-
sızın devam ederken, bir yandan da müşterilerini 4G’ye 
hazırlamak için 4G destekli akıllı telefonların yaygınlığını 
artıracak çalışmalar yapıyor. Daha şimdiden şebekesin-

deki 4G destekli akıllı cihaz sayısı 3 milyonu aşan 
Turkcell, bu alanda da liderliği elinde bulun-

duruyor. 
Akıllı telefonların birer lüks değil insanla-

rın hayatını kolaylaştıran, bilgiye ulaş-
tıran birer cep bilgisayarı haline gel-
diği günümüzde Turkcell, geliştirdiği 
T serisi cihazlar ile ileri teknolojiyi 
uygun fiyatla müşterilerine suna-
rak bilgiye erişimi kolaylaştırma-
yı amaçlıyor. Bu amaçla Turkcell’in 

2014 yılında piyasaya sürdüğü ve 
400 bin adetten fazla satarak rekor 

kıran 4G destekli T50 ile de, 4G’li akıl-
lı telefon penetrasyonunun artmasında 

önemli bir katkı sağlanmış oldu. 450 Mbps 
hızını destekleyen akıllı telefonların ise 4G’nin 

Türkiye’de hayata geçeceği 2015 yılı sonu itibarıyla piya-
saya çıkması bekleniyor.

4G’DE İLKLER TURKCELL’DEN
4G çalışmalarını yıllardır devam ettiren Turkcell, 2009 
yılında gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk LTE testinde, labo-
ratuvar ortamında 170 Mbps hıza ulaşmıştı. 2012 yılında 
ise İstanbul’un Kartal ve Maltepe semtleri arasındaki 3.3 
kilometrelik bir alanda LTE şebekesi üzerinden verilebile-
cek servisler test edilmişti. Turkcell’in 2013 yılında yaptığı 
testte ise Türkiye’nin hız rekoru kırılmıştı.

Vodafone Türkiye, akıllı şebekelere 
operatörlerin katkısını, sunduğu 
çözümleri ve bu konuda dünyadaki 
örnekleri tanıttı.

VODAFONE 
AKILLI ŞEBEKE 
ÇÖZÜMLERİNİ 
TANITTI

Türkiye’nin dijital haritasını çıkararak ihtiyaçlarını 
belirlemek üzere Yarına Hazırım Platformu’nu geliş-
tiren Vodafone’un ana sponsorları arasında yer aldı-

ğı 3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve 
Fuarı İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonu doğrultusunda “Akıllı 
Şebeke, Akılcı Kalkınma” başlığıyla düzenlenen zirvede 
enerji verimliliği hedeflerine yönelik akıllı şebeke sistem-
leri ana gündem maddesiydi. 
İki gün süren zirvede Vodafone Türkiye’nin akıllı çözüm-
lerini tanıttığı standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Elektrik, 
su ve doğalgaz şebekelerinde akıllı sayaçlarla sağlanan 
verimlilik artışı, azalan kayıp kaçak oranı ve makineler 
arası iletişim (M2M) teknolojisinin mümkün kıldı-
ğı verimlilik örnekleri, Vodafone uzmanları 
tarafından ziyaretçilere canlı örneklerle 
aktarıldı. 

AKILLI ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE 
GÖREVE HAZIR
Kongreye katılan Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy, şunları 
söyledi: “Vodafone Türkiye ola-
rak, Dijital Dönüşüm Hareketi’yle 
ülkemizde bireylerin hayatına 
değer katarken kurumların verim-
liliğini artırmayı ve ülke ekonomisinin 
global gücüne katkı sağlamayı hedef-
liyoruz. Bugün Türkiye olarak dünyanın 
en çok enerji tüketen 20’nci ülkesiyiz. Ülkemizde 
elektrik talebinin 2020 yılına kadar yıllık yaklaşık yüzde 
5,5-6,9 artışla büyüyeceği hesaplanıyor. Bu talebi karşı-
layabilmek hesaplamalara göre 2030 yılına kadar sade-
ce elektrik enerjisi sektörüne 169 milyar dolar yatırım 
yapmamız gerekiyor. Ayrıca 2030’a kadar 1,4 trilyon 

VODAFONE 
TÜRKİYE İCRA 

KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI ENGİN AKSOY: 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
HAREKETİ’YLE ÜLKE 

EKONOMİSİNE KATKI 
SAĞLAMAYI 

HEDEFLİYORUZ.”

dolarlık enerji kaynağı ithal etmemiz gerekecek. Ya 
da enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerin stan-

dartlarına erişerek talep artışını kontrol 
altına almamız gerekiyor. Daha verimli 

bir Türkiye için enerji şebekelerinde de 
verimli çözümlere yönelmemiz şart. 

Vodafone Türkiye olarak, ener-
ji kullanımının kaçınılmaz artışı ve 
azalan kaynaklar sorununu aşmak 
için enerji sektörüne özel geliştir-
diğimiz enerji yönetimi, akıllı sayaç 

ve makineler arası iletişim çözüm-
lerimizi etkinlikte paylaşırken, yeşil 

ekonomiyi ülke ekonomimiz açısından 
muazzam bir fırsat olarak görüyoruz. 

Enerji verimliliğinde iletişim teknolojilerinin 
yaşatacağı dönüşümü tüm paydaşlarla payla-

şabilmek adına üçüncü yılında Uluslararası İstanbul Akıllı 
Şebekeler Kongre ve Fuarı’nın ana sponsoru olmaktan 
gurur duyuyoruz. Dijital dönüşümden geçmiş, yarının 
ihtiyaçlarına bugünden hazır bir Türkiye için makineler 
arası iletişimde 20 yıllık global birikimimizle akıllı enerji 
dönüşümünde göreve hazırız.”



Muvaffakiyetsizlik

Yeteneksiz

Eksik

İyilik, kayra

Masallarda sihir 
değneği

Göstere salıncağı

Garaz

Kabaca seslenme

Kuzu sesi

Yiyecek

Üstün nitelikli 

Paltoya 
benzeyen giysi

Demiryolu 
düzeneği 

Kurala göre 
yapılmış

Adanmış 

Kılıç kabı

Tarım

Yabancı

Sahip (esk.) 

Nan

Nazım Hikmet’in 
soyadı 

Başkaldırı

Merkezi İş Alanı 
(ksc.)

3,14 olan sayı

Avrupa Birliği 
(ksc.)

Bir ölçü birimi

Perde ayaklı 
bir kuş

Devlet işlerini 
dinden ayrı tutan

Uzaklık bildirir

Rütbesiz asker

Boy

Eski Mısır Güneş 
Tanrısı 

Zamanın 
bölünemeyecek 

kadar kısa 
parçası

Sonraya 
bırakma, 
erteleme

Fazlalık

Erasmus 
öğrenci ağı 
(ksc.‐ İng.)

Yansıma

Çözümleme

Enerji

Bir yemek çeşidi 

Yaşamın sona 
ermesi

Bir şaşkınlık 
nidası

İlaç, merhem

Tümör

Soluk, nefes 
(esk.)

Beyaz

Ölmüş hayvan 

İnanılıp‐
bağlanılan 

düşünce, inanç

İnanmış, aklı 
yatmış

 Tekdüze

Utanma, utanç 
duyma

Çabucak

Samaryum 
elementi 
simgesi

Öksürür gibi 
yapmak

Gündelikle 
çalışan işçi

Arazi

Kırım

Alçak, aşağılık 

Meyvenin 
suyunu çıkaran 

araç

1969 Bolu 
doğumlu 
resimde 

gördüğünüz 
ünlü 

televizyoncu

Hayat dolu

Gösteri ve özentisi 
olmayan

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA

66 / www.baglantinoktasi.com.tr


