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SANAL DÜNYANIN 
PARA BİRİMİ: BITCOIN
SANAL KİMLİKLER, MESLEKLER, İLİŞKİLERİN 
OLDUĞU BU DÜNYADA SANAL PARANIN 
OLMAMASI DA KAÇINILMAZDI. 

Sanal dünya diye giderek büyüyen bir gerçek var 
önümüzde. Bu dünyada, gerçek dünyada olan her şeyi 
bulabiliyoruz. Sanal kimlikler, meslekler, ilişkilerin olduğu 
bu dünyada tabi sanal paranın olmaması da kaçınılmazdı. 
Ve sanal dünya kendi para birimini oluşturdu: Bitcoin… 
Bitcoin ilk kez 2009 yılında kullanıldı. İlk bitcoin transferi, 
Satoshi Nakamoto’dan Hal Finney’e bitcoin gönderilmesi 
ile gerçekleşti. Ekim 2009’da ilk döviz kuru oranı da belli 
oldu. 1 bitcoin 1 dolardan biraz daha fazlasına tekabül 
ediyordu. 2013 yılına kadar çok popüler olmayan bitcoin, 
2013 sonrasında hızlı bir büyüme gösterdi. Hatta çoğu 
ülke bunu benimsedi. 
Sonrasında ise dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı 
firmalar tarafından bitcoin ATM’leri üretilmeye başladı. 
Bitcoinin popülerleşmesiyle birlikte yaklaşık 50 ATM 
hizmete girdi. Dünyanın ilk bitcoin ATM’sinin adımını 
atan ise Kanada oldu. Ardından ikinci ATM, İstanbul’da 
Atatürk Havalimanı içerisinde yer alan ‘TravelersBox’ta 
hizmet vermeye başladı. 
Bitcoin’in tarihçesini, gelişimini ve ileriki yıllarda 
alacağı şekli kapak haberimizde ayrıntıları ile okuyabilir, 
geleceğin para birimi ile ilgili şimdiden bilgi sahibi 
olabilirsiniz. 
Kapak haberimiz dışında, iletişim ve ulaştırma alanında 
yaşanan son gelişmeleri, en yeni ürünleri de dergimizde 
bulabilirsiniz. 
Son bir hatırlatma; yaz ayları başladı ve bu aylarda 
seyahatler artacak. Her ne ulaşım aracını kullanırsanız 
kullanın, güvenliğinizi ve sevdiklerinizin güvenliğini 
tehlikeye atmaktan kaçının… 
Bir sonraki sayımızda yine yeni konularla 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.
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VERİSİZ GEÇEN 
TEK BİR GÜNDE 87 BİN 

UÇAK YERE ÇAKILACAK
İşletmelerin yaşam döngüsünde bu 
kadar önemli bir yer tutan verinin, 

gündelik yaşamımızdaki yansımaları ve 
küresel ölçekteki etkileri ise, “veri”siz 

geçen bir günün özetiyle daha görünür 
kılınıyor.

kapak

güncel

22
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ünlülerle iletişim

28
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3, 2, 1… KAYIT!
‘Bir gün herkes 15 
dakikalığına ünlü olacak’ 
diyen pop art akımının 
öncülerinden Andy 
Warhol’un bu sözleri 
bugün tam olarak da 
gerçeği yansıtıyor. 

EVLERİNİ SIRTLARINDA TAŞIYAN ÜNLÜLER 
Ünlülerin birçoğu hem iş hem de tatil amaçlı olarak karavan 

kullanmayı tercİh edİyor. 

AKILLI TELEFON 
PARMAĞI 
KİLİTLİYOR!
Dikkat! Tweet atarken 
ya da check-in 
yaparken parmağınız 
aniden kilitlenebilir. 
Akıllı telefonlar tetik 
parmak hastalığına 
neden oluyor!
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OKULLARDA VE SERVİSLERDE TEKNOLOJİ DÖNEMİ
Veliler çocuklarını okullarında ve servislerinde de teknolji 

yardımı ile takibe alıyor. 

BİR CHEESECAKE 
KAÇ SANAL PARA?
Maddi anlamda 
geleneksel sistemlere 
meydan okuyan sanal 
para, yani bitcoin, tüm 
dünyada hızla yayılmaya 
devam ediyor. 

16
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK OTOMOTİV AVM’Sİ ANKARA’DA 
KAPILARINI AÇIYOR

Esenboğa yolunda 375 dönümlük alan üzerinde yapımı hızla süren 
ve kentteki tüm oto galerilerini bünyesinde toplayacak Otonomi, 

eylülde faaliyete geçiyor.

GELECEKTE PEK ÇOK İŞİ ARAÇLAR 
TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRECEK
Sürücüsüz araçlar test ediliyor. Programlanabilir insansız hava 
araçlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bize de yeni projeleri 
sabırsızlıkla beklemek düşüyor.

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ 16 MİLYAR DOLAR, 
ÖDENEN VERGİ  14 MİLYAR DOLAR

TELKODER, 2014 Yılı telekomünikasyon sektörü düzenlemelerine 
yönelik değerlendirmeler raporu’nu yayınladı. Rapora göre 

Türkiye’de telekomünikasyon sektörü büyüklüğünün 16 milyar 
dolar, ödenen yıllık vergi ise 14 milyar dolar… 

ANTALYA VE KAYSERİ HIZLI TREN AĞINA KATILIYOR 
Antalya-Eskişehir ve Antalya-Kayseri hızlı tren hatları ile 

ülkemizin batı-güney-doğu aksında çok önemli demiryolu 
koridoru oluşacak. 

HAVACILIKTAKİ 
YABANCI 
KELİMELER 
Havacılık sektöründe 
çoğu ingilizce ve 
fransızca olmak üzere 
bir çok yabancı kelime 
dilimize yerleşmiş 
durumda… 

SİBER SALDIRILARIN SÜRESİ 
KISALDI, ETKİSİ ARTTI
Google ile Amerikan siber güvenlik 
kuruluşu Arbor, 2015’in ilk çeyreğinde 
dünya çapında saniyede 100 Gb’ın 
üzerinde 25 saldırı gerçekleştiğini ve 
Asya’daki bir ağ operatörünü hedef alan 
saniyede 334 Gb’lık saldırının tarihin en 
büyük siber saldırısı olarak kayda 
geçtiğini duyurdu.
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ROTAYI EVDEKİ BİLGİSAYARDAN 
AYARLAYIP TRAFİĞE TAKILMAYIN!
Dünyanın navigasyon devi TomTom, MyDrive Connect ile 
navigasyon cihazını akıllı telefon, tablet ve bilgisayara 
bağladı. Artık kullanıcılar ev ya da ofisinden çıkmadan 
önce bilgisayar, tablet ya da telefon üzerinden rota 
planlayıp navigasyon cihazına gönderebiliyor. Otomobile 
bindiğinizde rotanız hazır halde sizi bekliyor. Geriye 
sadece navigasyon cihazına ‘Git’ demek kalıyor. MyDrive 
şimdilik TomTom GO 510, GO 610, GO 5100 ve GO 6100 
modellerinde kullanılabiliyor. 

SAHİBİNDEN.COM’DAN 15.YIL REKORU 
Toplam 8 kategoride, 5 milyonu aşkın aktif ilanı ve on 
binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük e-ticaret 
platformlarından sahibinden.com, IAB Gemius Türkiye’nin 
Mart ayı verilerine göre, 33,5 milyon tekil ziyaretçi, 118,6 
milyon ziyaret ve 4 milyar sayfa görüntülemesine ulaştı. 
Ulaştığı bu rakamlarla sahibinden.com, aylık olarak en 
yüksek performansı göstererek kendi rekorunu da 
geliştirmiş oldu. Sayfa gösterimi sıralamasında Google ve 
Facebook’tan sonra üçüncü sırada yer alan sahibinden.
com, Mart ayı verileriyle dünyanın en büyük Türkçe içerikli 
en büyük web sitesi olma özelliğini de korudu.

TELEFON DÜNYASININ KURALLARI DEĞİŞTİ
E-ticaret platformu n11.com, elektronik kategorisinde yer alan akıllı 
telefonların geçen sene ve bu sene olan satışlarını analiz etti. 
Geçen seneye oranla 2015 senesinin ilk çeyreğinde yüzde 96 
oranında bir büyüme gerçekleştiği gözlemlendi. Satılan ürünlerin 
ortalama fiyatı 870-850 TL aralığında olurken, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin, Antalya, Gaziantep, Adana 
en çok satışın gerçekleştiği şehirler arasında yer aldı. Geçen sene 
en çok satanlar listesinin başında Samsung Galaxy S4 ve S5 
gelirken, 2015 senesinin ilk çeyreğinde LG, Samsung ve General 
Mobile yeni modelleriyle en çok satan ürünler oldu. Gerçekleşen 
taleplerde platformdaki ürünler arasında bulunan IPhone 6 diğer 
modellerin gerisinde kalıyor. 

ARZU KAPROL’DEN DİJİTAL DEFİLE 
Vodafone Türkiye tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Vodafone 
Dijital Dönüşüm Zirvesi, ünlü tasarımcı Arzu Kaprol’un ilk dijital 
defilesine de ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk 
olan “Yaşamın Kaynağı” adlı dijital defilede, geleceğin tasarım 
kodlarını barındıran “Arzu Kaprol 2016 Kış Koleksiyonu” tanıtıldı. 
Sanat yönetmenliğini ve müziklerini Mercan Dede’nin üstlendiği ve 
birbirinden ilginç tasarımların sunulduğu defileye, birçok ünlü isim 
katı ldı.  Diğer yandan, zirve süresince deneyim alanında 
sergilenen ve Kaprol’un Vodafone mobil iletişim teknolojilerini de 
kullanarak hazırladığı, dört mevsim giyilebilir özel tasarım ceket 
de büyük ilgi topladı.
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AKILLI TELEFON SİGORTASINA 
İLGİ PATLADI 
Türkiye’de akıllı telefon kullanma oranı yüzde 67’lere çıkıp 
2016 yılında da bu rakamın en az yüzde 50 artması 
beklenince son kullanıcı telefonunu sigortalatmaya 
başladı. 2004’te tüketicilerin satış sonrası tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan CepkaskHizmet Paketi ile sektöre giriş yapan 
Cepkask A.Ş’nin Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, özellikle 
kentlerde artan hırsızlık olayları ve cihazda oluşan kullanıcı 
hataları üzerine hizmet verdiklerini ve Cepkask’ın çözümcü 
paketleriyle günü değil geleceği planladıklarını belirtti.

SAROS’TA SU ALTI SELFİE’Sİ (selfie)
Geçen yıl Oscar ödül töreninde başlayan, günde 1 milyon fotoğraf 
paylaşımıyla tüm dünyayı etkisi altına alan ‘selfie’ akımı bu kez su 
altına indi. İstanbul ve Çanakkale’den gelen profesyonel 
dalgıçlar, Quantum Barracuda saatlerinin desteğiyle su altı 
selfie’si çekmek için su altı güzellikleri ve eşsiz doğasıyla 
ziyaretçilerini büyüleyen Saros’un mavi derinliklerine daldı. Ancak 
su altı selfie’sini çekmek karadaki gibi kolay olmadı. Edirne’nin 
Keşan İlçesi’ne bağlı Mecidiye Beldesi’ndeki İbrice Limanı’ndan 
hareket eden ve Tünel bölgesinde 7 metreye dalan 15 dalgıcın 
selfie çekmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Profesyonel dalgıçlar, 
yer üstü çekimlerinin yerini özellikle yaz aylarında su altı 
selfie’sine bırakacağını söyledi.
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KADIN İSTİHDAMINI “TEKNOLOJİ 
MELEKLERİ” YÜKSELTECEK 
İs tanbul  T icaret  Odası  ( İTO) ,  TOBB İs tanbul  Kadın 
Girişimciler Kurulu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi 
işbirliğinde gerçekleştirilen “Teknoloji Melekleri” projesi, 
18-25 yaş arası en az lise mezunu olan genç kadınların 
mobil teknolojiler sektöründe istihdam edilmelerine ve 
girişimcilik kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlıyor. 
İstanbul Kalkınma Ajansı ve sekiz yerel telekomünikasyon 
şirketi tarafından desteklenen projede yüz yüze ve 
çevrimiçi (online) yaklaşımların birlikte kullanıldığı eğitim 
programları yer al ıyor. Bu programların başarı i le 
tamamlayan genç kadınların yüzde 75’inin ise sektörde 
istihdam edilmesi hedefleniyor.

“AKILLI OLMAYAN” TELEFON PİYASASI 
HAREKETLENDİ 
Askerlerin aileleriyle olan iletişimini geliştirmek ve morallerini 
yükseltmek amacıyla geçtiğimiz ay sonu itibarıyla açıklanan 
karar doğrultusunda askerlerin yalnızca arama özelliği olan 
cep telefonlarını kışlada kullanmalarına izin verildi. İnternet 
bağlantısı, ses kaydı, radyo, 
fotoğraf ve video çekme gibi 
özelliklerin bulunmadığı, 
üreticilerin artık çok sınırlı sayıda 
ürettiği yalnızca arama 
yapabilen bu telefonların 
satışındaki hareketlilik e-ticaret 
sitelerinin verilerine de yansıdı. 
Son verilere göre, kararın 
açıklandığı 2015 Nisan ayından 
Mayıs sonuna kadar 639 adet 
“akıllı olmayan” cep telefonu 
satışı gerçekleşti. Ortalama 
69 TL’den satışa sunulan cep 
telefonlarında en çok tercih 
edilen marka Nokia oldu. 
Nokia’yı sırasıyla Samsung, 
Sony Ericsson ve Panasonic 
izledi.
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RADYO DİNLEME ORANI ARTIYOR
URYAD A.Ş. ve Nielsen tarafından her ay en az 5 bin 
hane ve 7500 birey ile yapılan “Radyo Dinleyici 
Ölçümü Araştırması”nın Nisan 2015 sonuçları 
açıklandı. Araştırmaya göre bu yılın başından 
itibaren Türkiye genelinde tüm sosyo-ekonomik 
gruplardan hanelerde radyo dinleme oranları 
sistematik olarak artış gösteriyor. Ocak 2015 
sonuçlarına göre Türkiye genelinde yüzde 42 olan 
hanelerde radyo dinleme oranı, istikrarlı yükselişini 
sürdürerek Nisan ayında yüzde 44’e ulaştı.

EMİRATES’İN KABİN MEMURU SAYISI 
20 BİN KİŞİYİ AŞTI 
Dünyanın en hız l ı  büyüyen uluslararası  havayolu 
şirketlerinden Emirates’in büyüyen filosuna paralel olarak 
uçaklarında hizmet veren kabin memuru sayısı da büyük 
bir hızla artıyor. Emirates, 20 bini aşan kabin memuru 
sayısı ile büyümesini sürdürürken kaliteli hizmeti de aynı 
anda sunuyor. Emirates Havayolu, 135’ten fazla ülkeden 
gelen ve farklı kültürleri temsil eden kabin ekibi ile 55 farklı 
dilde hizmet veriyor. Emirates, genişleyen rotaları ve yeni 
uçaklarıyla bu yıl da 5 binden fazla yeni personeli işe 
almayı planlıyor. 
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ANDROID ONE PROGRAMI 
İLK KEZ TÜRKİYE’DE
Google, akıllı telefon deneyimini herkes için ulaşılabilir 
kı lmak amacıyla başlattığı Android One programını 
Avrupa’da  ilk kez Türkiye’de hayata geçirdi. Program 
kapsamında her aşaması Google onayıyla General Mobile 
tarafından tasarlanan ilk Android One telefon olan ‘General 
Mobile 4G’, 15 Mayıs’tan itibaren 699 TL’lik fiyat etiketi ile 
satışa sunuldu. Cihaz, 150 Mbps 4G-LTE hızında interneti, 13 
MP ana kamera ve 5MP Selfie kamerası, 5” HD IPS dayanıklı 
Gorilla Glass 4 ekranı, Qualcomm Snapdragon 64 Bit güçlü 
işlemcisi ve 2 kat daha iyi performans sunan 2GB 
RAM ile tüketicilere benzersiz bir akıllı 
telefon deneyimi sunuyor. 

GÜNEŞ ENERJİLİ UÇAK SOLAR IMPULSE 
PASİFİK’İ GEÇTİ 
Tek bir damla fosil yakıt kullanmadan, yalnızca güneş enerjisiyle 
dünya çevresindeki yolculuğuna devam eden Solar Impulse, 30 
Mayıs’ta Çin’in Nanjing kentinden, Büyük Okyanus’ta bulunan 
Hawaii’ye doğru uçuşa geçti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımına dikkat çekmek ve bu alanda çığır açmak üzere dünya 
turuna 9 Mart’ta Abu Dabi’den başlayan Solar Impulse, zorlu Pasifik 
geçişinde tam 5 gün 5 gece havada kaldı. Pilotlar, uykusuzluk, sıcak 
kalabilme gibi pek çok zorlukla mücadele etti. Solar Impulse, hava 
koşullarının elvermesi halinde 3 Haziran günü Hawaii’ye indi.



Veliler çocuklarını okullarında ve servislerinde de teknolji yardımı ile takibe alıyor. 
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Velilerin okul seçerken, eğitim kalitesi kadar okulun 
fiziki koşullarına ve teknolojik altyapısına da bakması 
gerekiyor. Okullardaki ileri seviye ve birbiri ile entegre 
çalışan güvenlik sistemleri sayesinde; çocuğun servis 

içinde güvenli seyahat etmesi ve kaza halinde hatanın 
tespit edilmesi, merkezi yoklama sistemi ile yangın halinde 
çocuğunu bina içinde olup olmadığını çok kısa sürede 
öğrenmeniz ve olası sıkıntıların büyümeden çözülmesi 
mümkün... Hatta termal kameralar sayesinde bulaşıcı 
ve salgın hastalıklar öğrencilerin vücut ısılarından tespit 
edilebiliyor ve yayılmasının da önüne geçilebiliyor.
Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu 
okullarda ve servislerde olması gereken güvenlik 
altyapısına ışık tuttu. Yelkencioğlu, okul ve çevresinde 
bakılması gereken güvenlik çözümleri şöyle sıraladı:

Servis içi takip sistemleri: Öğrencilerin servise binip 
binmediği, servisin fazla yolcu alıp almadığı görülebiliyor. 
Gerçek zamanlı olarak servis içi görüntüsü alınabiliyor. 
Kayıt cihazındaki GPS ve GPRS modülü vasıtasıyla 
öğrencilerin hangi lokasyonda indiği takip ediliyor. 
Salgın hastalıklarda termal kamera ve video analiz 
entegre çözümü: Öğrenciler giriş yaparken, vücut ısıları 
belirlenmiş aralıklar dışında ise video analiz devreye girip, 
alarm tetikleniyor. 
Çevre güvenlik ve uzaktan video izleme çözümleri: Okul 
faaliyet saatlerinde veya dışında kampüs ve okul binalarının 
güvenliği ve hizmet ekiplerinin izlenmesi büyük önem 

taşıyor. Bu sayede; ihlaller önlenebiliyor. Şüpheli şahıslar 
tespit edilebiliyor. Risklerin tanımının yapılmasının ardından 
otomatik takip yapılabiliyor. Trafik yönetilebiliyor. Video 
izleme, radar, video analiz gibi sistemlerle entegrasyonu 
sağlanabiliyor. Tehlikelere karşı anlık reaksiyon avantajı 
sağlıyor.
Alarm çözümleri: Detektör ve kuru kontak yönetimleri 
ile izinsiz girişler, ihlaller tespit edilip, gerçek zamanlı 
aksiyonlar alınabiliyor. Risk senaryoları tasarlanarak, 
sistem tasarımı yapılabiliyor, izleme merkezi ve güvenlik 
kameraları ile entegre ediliyor.
Okul içi kimlik doğrulama ve merkezi yoklama: Biyometrik, 
kartlı geçiş ile öğrenci takibi yapılabiliyor. Devam/
devamsızlık durumu merkezi olarak raporlanabiliyor. 
Velilere gerçek zamanlı bilgilendirme yapılabiliyor. Revire 
giriş yapan öğrencilerin kayıtları alınıyor ve eş zamanlı 
olarak velilere bildirim yapılıyor.
Veliler için biyometrik veya kartlı geçiş sistemleri: 
Öğrencileri okuldan alacak veli yada öğrenci yakınlarının 
yetkilendirilmesi ve kayıt altına alınması güvenlik 
sistemleriyle mümkün. Biyometrik sistemler (parmak izi, 
yüz tanıma, iris okuma) ile yetkili kişiler doğrulanıyor. 
Öğrenci, yetkili bir yakını tarafından okuldan alındığı anda, 
sistemde tanımlı veli bilgilendiriliyor.
Yangın alarm ve seslendirme sistemleri: Güvenlik 
sistemleri, öğrencilerin dersliklerde bulunduğu süre içinde 
yangın çıkma ihtimalinde alınacak tedbir ve aksiyonlara 
çözüm sunuyor. 

OKULLARDA VE SERVİSLERDE 

TEKNOLOJİ DÖNEMİ
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TAV Havalimanları tarafından işletilen İstanbul 
Atatürk Havalimanı, Dünya Engelliler Vakfı 
(DEV)  Teknik Komitesi tarafından oluşturulan, 
USTAD 2011:2015 Çevre ve Yapı Standardı için 

GlobalGROUP tarafından denetlenip sertifikalandırılan 
ilk kuruluş oldu. Atatürk Havalimanı’nda hayata 
geçirilen “engelsiz havalimanı” uygulamaları, haziran 
ayında Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel 
merkezinde düzenlenecek 8. Engellilerin 
Haklarına Dair Sözleşmeye Taraf Devletler 
Toplantısı sırasında “iyi örnek” olarak 
sunulacak. 
Konu ile ilgili konuşan TAV İstanbul 
Genel Müdürü Kemal Ünlü, 
“Havalimanlarının, özellikle de İstanbul 
Atatürk gibi bağlantı merkezi işlevi 
gören havalimanlarının herkes için 
erişilebilir olmaları gereklidir. Ülkemizin 
ve İstanbul’un ana giriş kapısı olan Atatürk 
Havalimanı gerçekleştirdiğimiz kapsamlı 
uygulamaların sonucunda engelli misafirlerimizin 
her noktada diğer misafirlerimizle eşit koşullarda 
hizmet alabileceği şekilde geliştirildi. Bu uygulamaların 
uluslararası standartlara uyumunun bağımsız şekilde 
denetlenerek, Dünya Engelliler Birliği (WDU) ve 
GlobalGROUP tarafından sertifikalandırılmasından 
mutluluk duyuyoruz. Uygulamalarımızın BM düzeyinde 
örnek gösterilmesinden ve hayatın her alanının 

engelliler için erişilebilir hale getirilmesi yolundaki 
çalışmalara katkıda bulunmaktan dolayı sevinçliyiz.” dedi.
Dünya Engelliler Birliği Başkan Yardımcısı Necdet Öztürk 
de, “Engellilerin önündeki ilk ve en önemli engel çevre ve 
yapılardaki yanlışlıklar ve standart dışı uygulamalardır. 
Eğitimden sağlığa, istihdamdan kültürel ve sportif alanlar 
kadar yaşamın her alanında fiziki engeller bulunuyor. 

Bu engellerin sebebi uygulamalarda ve hizmetlerde 
standart zorunluluğu olmamasıdır. Amacımız 

Engelliler Kanunu, BM Engelli Hakları 
Sözleşmesi çerçevesinde uluslararası 

anlamda hazırlanan USTAD standardını 
yaygınlaştırmaktır.” dedi.
Engelsiz Havalimanı projesi kapsamında 
Atatürk Havalimanı’nda İç Hatlar ve 
Dış Hatlar Terminalleri ile otoparklarda 

yaklaşık 2 bin metre hissedilebilir zemin 
uygulaması yapıldı. 38 adet asansöre 

Türkçe ve İngilizce kat bilgilerini veren sesli 
uyarı sistemleri konuldu. 19 adet ankesörlü 

telefon tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun 
yüksekliğe indirildi. Beş adet asistan yardım noktası 
oluşturuldu. Engellilere yönelik hizmetin etkinliğinin 
artırılması için 200 çalışana toplam 800 saat eğitim 
verildi. Ayrıca, 250 çalışan temel işaret dili eğitimi aldı. 
2013’te havalimanında yolcu trafiği yüzde 14 artarken 
çalışmaların sonucunda engellilere yönelik sistemi 
kullananların sayısı yüzde 50 yükseldi.

ATATÜRK HAVALİMANI 

ENGELLERİ KALDIRDI
TAV, engelli yolcuların Atatürk Havalimanı’nda tüm hizmetlerden kolayca 
faydalanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalarla Dünya Engelliler Birliği 

sertifikasyonunu alan ilk kuruluş oldu.

Kemal Ünlü
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BİR CHEESECAKE 

KAÇ SANAL PARA?

Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiye 
kolayca ödeme yapmayı sağlayan ve tamamen 
internet tabanlı olan sanal para birimine ‘bitcoin’ 
deniliyor. Değeri anlık olarak alış ve satış işlemlerine 

göre inip çıkıyor. Borsası bile var. Bitcoini üretebilmek 
için İngilizcede ‘mining’ adı verilen madencilik yapmak 
gerekiyor. Yani çok güçlü bir bilgisayar yardımıyla 
oldukça zor matematik işlemleri çözerek sınırlı sayıda 
bitcoin üretilebiliyor. Bitcoinin 2009 yılında ilk adımlarını 
atan isim ise gizemli mucit Satoshi Nakamoto… Gizemli 
mucit diyoruz çünkü bu ismin gerçek bir kişiye ait olup 
olmadığı uzun yıllardır tartışılıyor. Yani, kimliği meçhul bir 
isimden bahsediyoruz. Ancak ortaya atılan farklı teoriler 
var. Örneğin, The New Yorker yazarı Joshua Davis’in 
düşüncesine göre Satoshi Nakamoto, Dublin’s Trinity 
College’de kriptografi öğrencisi olan Michale Clear’dan 
başkası değildi. Davis bu kanıya, Nakamoto’nun online 
yazılarından topladığı 80 binin üzerinde kelimeden 
derlediği ipuçlarını karşılaştırarak varmış. Bununla beraber 
FastCompany yazarı Adam Penenberg de Satoshi 
Nakamoto’nun aslında 3 kişilik bir ekip olabileceğinden 
söz etmişti. Şu anda ise kimse Nakamoto’nun ne yaptığını 
bilmiyor. Kendisi en son 23 Nisan 2011 tarihinde diyalog 
içerisinde olduğu bir yazılım uzmanına şu maili atıyor: 
“Başka işlere yoğunlaştım.”

ÇİN’İN GOOGLE’I BITCOIN KULLANIYOR
İlk bitcoin transferi, Satoshi Nakamoto’dan Hal Finney’e 
bitcoin gönderilmesi ile gerçekleşmişti. Ekim 2009’da ilk 
döviz kuru oranı da belli olmuştu. 1 bitcoin 1 dolardan 
biraz daha fazlasına tekabül ediyordu. 2013 yılına kadar 
çok popüler olmayan bitcoin, 2013 sonrasında hızlı bir 
büyüme gösterdi. Hatta çoğu ülke bunu benimsedi. İlk 
çıktığı zamanlarda San Francisco, Berlin ve Arjantin’de 
çok fazla ilgi gördü. Çin’in Google’ı sayılan Baidu, bir servisi 
için bitcoin kabul etmeye başlamıştı. Milyarlarca kullanıcısı 
olan şirketin bunu kabul etmesi bitcoinin değerini artırdı 
ve insanlarda merak uyandırmaya başladı. Microsoft ve 
Dell gibi büyük teknoloji firmalarının da kabul ettiği bitcoin, 
2014’ün başında 1132 dolarlık bir değere erişti. 
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MADDİ ANLAMDA GELENEKSEL SİSTEMLERE MEYDAN OKUYAN SANAL PARA, YANİ 
BITCOIN, TÜM DÜNYADA HIZLA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR. DEVLETİN YA DA 
MERKEZ BANKALARININ KONTROLÜNDEN ÇIKARAK, TAMAMEN BİREYSEL BİR 
ALIŞVERİŞİN SÖZ KONUSU OLDUĞU BU SİSTEMDE YAKIN BİR ZAMANDA HERKESİN 
KENDİ BANKASI OLABİLİR. HATTA YEMEK YEMEYE GİTTİĞİNİZDE ‘BİR CHEESECAKE 
KAÇ SANAL PARA?’ GİBİ BİR CÜMLE KURABİLİRSİNİZ.

İLK BITCOIN TRANSFERİ, SATOSHI NAKAMOTO’DAN 
HAL FINNEY’E BITCOIN GÖNDERİLMESİ İLE 
GERÇEKLEŞMİŞTİ. EKİM 2009’DA İLK DÖVİZ KURU 
ORANI DA BELLİ OLMUŞTU. 1 BITCOIN 1 DOLARDAN 
BİRAZ DAHA FAZLASINA TEKABÜL EDİYORDU.
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[ DUYGU SAYINER ]

Satoshi Nakamoto



ATM’DEN SANAL PARA ÇEKME DEVRİ…
Sonrasında ise dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı firmalar 
tarafından bitcoin ATM’leri üretilmeye başladı. Bitcoinin 
popülerleşmesiyle birlikte yaklaşık 50 ATM hizmete girdi. 
Bunların 16’sı Amerika’nın çeşitli bölgelerinde, 16’sı Avrupa 
Birliği ülkelerinde, 9’u Uzak Doğu’da, 5’i de Avustralya’da 
bulunuyor. Dünyanın ilk bitcoin ATM’sinin adımını atan ise 
Kanada oldu. Ardından ikinci ATM, İstanbul’da Atatürk 
Havalimanı içerisinde yer alan ‘TravelersBox’ta hizmet 
vermeye başladı. TravelersBox, cebinizdeki bozuk 
paraları farklı para birimlerine çevirebilen, bunun yanı sıra 
kullanıcılara hediye kartı, sanal ürün ya da çeşitli kurumlara 
bağış gibi seçenekler sunan bir sistem. Dünyadaki bütün 
havalimanlarında yer alan TravelersBox kiosku üzerinden 
Türk Lirası ile bitcoin de satın alabiliyorsunuz. Ancak kısa bir 

süre önce dünyada yaşanan güvenlik açıkları sebebiyle bu 
kiosk bitcoin hizmeti vermeyi durdurdu. Bitcoin kullanımı 
Çin, Japonya ve Rusya’da yasaklandı. Sanal para biriminin 
değeri hızlı bir düşüşe geçti ve 200 doların altını gördü. 
Şimdi ise nisanı ayı sonu itibariyle yeniden 230 dolar 
seviyesinden işlem gören bitcoinin değerindeki dalgalanma 
devam ediyor.

5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE HIRSIZLIK!
Bitcoin kullanıcılarının sanal paralarını depolamak 
için kullandığı sanal para servisi Bitstamp’in hackerlar 
tarafından saldırıya uğraması, 19 bin bitcoinin çalınmasına 
neden oldu. Hackerlar tarafından çalınan bu sanal paraların 
toplam değerinin mevcut pazar değerine göre yaklaşık 
5 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Ciddi oranda 
maddi kayba yol açan bu olaydan sonra Bitstamp, 5 
Ocak tarihi dışında yapılan işlemlerin güvende olduğunu 
açıkladı. Yaşanan bu güvenlik problemleri sebebiyle 
bitcoin, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde resmi 
olarak tanınan bir para birimi haline gelmedi. 2014 yılında 
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu bu konuyla 
ilgili bir açıklama yapmış ve bitcoin ticareti yapanların 
alacakları riskin kendilerine ait olduğunu söylemişti. Yani 
devletlerin gözünde resmi bir değeri olmayan bitcoin ile 
ilgili herkes aldığı riskten kendi sorumlu…

SİZDE SANAL PARA GEÇİYOR MU?
Bitcoin artık Türkiye’de market raflarında satılmaya 
başlıyor. Almanya menşeli MK Payment, bitcoin hediye 
çekleri ile hizmet veren Bit4coin ile gerçekleştirdiği 
ortaklığı geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Bu ortaklık 
sonucu piyasaya sunulacak Bitupcard ile Türkiye’deki 
marketlerde ve internet kafelerde bitcoin satın alımı 
mümkün olacak. Bitupcard şu anda online olarak satın 
alınabildiği gibi, satış noktalarından da edinilebiliyor. 
Yakınınızda bulunan satış noktalarından satın aldığınız 
Bitupcard çeklerindeki kodu, Bitupcard.com’da girerek 
cüzdanınıza yükleyebiliyorsunuz. Henüz bitcoin cüzdanı 
edinmemiş kullanıcılara cüzdan oluşturmaları için de 
Blockchain.info’ya yönlendiren Bitupcard, kodu girdikten 
sonra sizden yüzde 6’lık bir işlem ücreti alıyor. 50, 100, 
250 ve 500 TL’lik kart seçenekleri sunan Bitupcard, 
bitcoin satın almak için kişilere kullanım kolaylığı sunuyor. 
2014 yılı sonunda hizmet vermeye başlayan Bitupcard’ın 
yakın bir gelecekte Türkiye’deki 5 bine yakın satış 
noktasında kullanılabilir olması hedefleniyor.
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ESKİ FED BAŞKANI ALAN GREENSPAN, 
BITCOINİN KENDİ DEĞERİ OLMAYAN BİR 
BALON OLDUĞUNU VE SANAL BİR PARA 
BİRİMİ OLAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ.             
TEXAS ESKİ SENATÖRLERİNDEN RON PAUL DE 
BITCOINİN DOLAR İÇİN ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT 
OLACAĞINI VE DOLARI YOK EDEBİLECEĞİNİ 
ÖNE SÜRMÜŞTÜ.

MAAŞINI BITCOIN İLE ALAN İLK TÜRK KİM?
3D yazıcı ve yazıcı teknolojilerinin yanında Türkiye’nin ilk ve tek 
3D yazıcı konsept mağazası olan 3Dörtgen, Türkiye’de bitcoin ile 
maaş ödeyen ilk şirket olma unvanına da sahip. 3Dörtgen ekib-
inde bulunan Alp Işık, maaşının bitcoin ile ödenmesini talep ettik-
ten sonra bu isteği değerlendirildi ve olumlu yanıt aldı. Böylelikle 
Işık, Türkiye’de maaşını bitcoin ile alan ilk kişi oldu.

Alan Greenspan

RAKAMLARLA BITCOIN:
 Bitcoin madenciliği yapan bilgisayarlar tarafından günde 300 

bin liralık elektrik tüketiliyor.
 Piyasadaki en hızlı kişisel bilgisayarın 1 bitcoin üretmesi 3 yıl 

sürüyor. Bu süreyi kısaltmak içinse 100 binlerce bilgisayar 
internet üzerinden birbirine bağlanarak madencilik ağı 
oluşturuyor.

 Bitcoin alım-satımı üzerinden 24 saatte 684 bin dolarlık bir 
gelir havuzu ortaya çıkıyor.

 Bitcoinin de içinde bulunduğu sanal para piyasası ekonomik 
olarak senede yüzde 35 büyüme hızına sahip. Bu hız Türkiye 
ekonomisinin yıllık büyüme oranın 8 katından fazla.

 Bitcoin üretimi 21 milyon ile sınırlı.

YASTIK ALTINDA SAKLAMAYA KALKMAYIN!
Bitcoinleri güvenli bir şekilde saklamanın ve kullanmanın 
en iyi yolunun ‘yumurtaların hepsini aynı sepete 
koymayın’ stratejisini benimsemek olduğunu ifade eden 
Kaspersky Lab Global Araştırma & Analiz Uzman Güvenlik 
Araştırmacısı Stefan Tanese, kullanıcılara şu öğütleri 
veriyor: “Bitcoinlerinizin güvenliğini nasıl sağlayacağınız ile 
ilgili olarak, kişisel deneyimlerimize dayalı ve siber suçluları 
iş üzerinde izleyerek edindiğimiz bilgilere göre size şu 
ipuçlarını verebilirim: Her şeyden önce bitcoinler, yeni 
açılmış ve güvenilir olmayan çevrimiçi borsa hizmetleri 
veya bankalarda muhafaza edilmemelidir. Bu hizmetlerin 
çoğunun anonim olduğunu aklınızda bulundurun. Sahipleri 
yalnızca takma isim kullanır ve bu yüzden kötü bir şey 
olduğunda büyük olasılıkla para iadesi almanız mümkün 
olmayacaktır. Bir hizmet mükemmel bir itibara sahip 
olsa bile, aslında sıradan bir banka gibi risk taşıyabilir. 
Bitcoinlerinizi saklamak için Electrum ya da Armory gibi açık 
kaynaklı ‘çevrimdışı’ bir bitcoin istemcisi kullanabilirsiniz. 
Bunlar cüzdanınızı güçlü bir parola ile şifreler ve şifreli 
paranıza yalnızca sizin erişebilmenizi sağlayacak şekilde 
korur. Bitcoin cüzdanınız ve çevrimiçi depolarınızın 
parolaları mümkün olduğunca karmaşık olmalıdır. Bunun 
için açık kaynak parola üreten bir yazılım kullanabilirsiniz. 
Bitcoinlerinizi güçlü bir parola ile korunan ‘çevrimdışı’ bir 
cüzdanda muhafaza ettikten sonra bilgisayarınızın iyi 
ve sağlam bir antivirüs programı ile korunduğundan ve 
bilgisayarınızın en son yazılım güncellemelerine sahip 
olduğundan emin olun. Büyük miktarda bitcoininiz varsa 
bunları internet bağlantısı olmayan bir bilgisayarda yer alan 
bir cüzdanda muhafaza etmelisiniz. Kimileri bitcoinlerin 
hükümetlerin ve toplumların çöküşüne neden olacağını 

söylerken diğerleri bitcoinlerin finansal sorunlara çözüm 
getireceğini savunuyor. Dürüst olmak gerekirse, konu 
bitcoinler olduğunda hiç kimse geleceğin ne getireceğini 
bilemez. Emin olabildiğimiz tek şey, siber suçluların alın 
teriyle kazandığınız paraları çalmaya hevesli olduklarıdır. 
Bu nedenle gelecekte daha fazla saldırı ile karşılaşmamız 
oldukça olası görünüyor.”

/KAPAK
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VERİSİZ GEÇEN TEK BİR GÜNDE 

YERE ÇAKILACAK
İşletmelerin yaşam döngüsünde bu kadar önemli bir yer tutan verinin, 

gündelik yaşamımızdaki yansımaları ve küresel ölçekteki etkileri ise, “veri”siz 
geçen bir günün özetiyle daha görünür kılınıyor. 

87 BİN UÇAK 

/HABER

NetApp, yaklaşık 30 farklı kaynaktan faydalanarak 
“veri”siz geçen tek bir günün özetini çıkardı. Hazırlanan 
infografikte, akıllı telefonların işlevsiz kalmasından 
hava tahminlerinin yapılamamasına, milyar dolarlık 

e-ticaret kayıplarından sağlık ve enerji sektörlerinin sekteye 
uğramasına kadar, veriye bel bağlamış bir dünyada olası bir 
felaket senaryosu çiziliyor.
Veri ve bulut hizmetleri işletmeler için avantajları da 
beraberinde getiriyor. Gerçek zamanlı olarak toplanan ve 
ileri teknoloji araçlarla analiz edilen veriler, doğru kararlar 
alma konusunda yöneticilere yardımcı oluyor. Veri 
günümüzde işletmeler için her zamankinden çok daha 
değerli olduğu için gerektiği gibi korunması, depolanması 
ve yönetilmesi gerekiyor. Hassas ve kritik verilerin kaybı 
sonucunda oluşabilecek finansal kayıplar, müşteri ve iş 
ortaklarının güveninin sarsılması veya şirketin büyümesine 
engel oluşturabilecek önemli operasyonel sorunların ortaya 
çıkması, lokal düzeyde büyük zararlar verebiliyor. 
İşletmelerin yaşam döngüsünde bu kadar önemli bir yer 
tutan verinin, gündelik yaşamımızdaki yansımaları ve küresel 
ölçekteki etkileri ise, “veri”siz geçen bir günün özetiyle daha 
görünür kılınıyor. 

VERİNİN OLMADIĞI BİR GÜNDE: 
 Dünya çapındaki 1,75 milyar akıllı telefon sahibi telefonlarını 

kullanamayacak. 
 Dünya çapındaki e-posta kullanıcıları, eskiden olduğu gibi 

24 saat içinde 182 milyar mesaj gönderip alamayacak. 
 4.9 milyon Skype kullanıcısı anlık mesajlaşma ve video 

arama uygulamasında 2 milyar dakika geçirme gibi bir lükse 
sahip olamayacak. 

 Geçmiş döneme ait hava durumu bilgileri, güncel gözlem 
verileri ve uzun vadeli ağır hava şartları arasında bağıntı 
kurmak mümkün olmayacak çünkü doğru tahminlerde 
bulunabilmek için her gün milyarlarca hesap yapılıyor ve 
10.000 güne yayılan gözlem verileri inceleniyor.

 E-ticaret yapanlar 2 milyar dolarlık satış kaybı yaşayacak. 
244 milyon Amazon, 149 milyon eBay üyesi bundan 
olumsuz etkilenecek.

 Dünyanın bir diğer ucundan bankadaki hesaplara 
erişilemeyecek. 

 2018’de 1,12 milyar olacağı tahmin edilen, petrol ve doğalgaz 
endüstrisinde kullanılan, hücresel bağlantı veya uydu 
bağlantısına sahip cihazlar kullanılamayacak. Dolayısıyla 
zorlu şartlara sahip uzak diyarlardaki hidrokarbon avında 
sektör aktörlerine hiçbir fayda sağlamayacak.

 ABD’de masa başındaki hekimlerin yüzde 78’i ve 
hastanelerin yüzde 59’u hastaların elektronik sağlık 
kayıtlarına erişemeyecek; hayati tehlike oluşturan tıbbi 
sorunlarda bu kayıtlar referans olarak alınamayacak. 

 Sosyal medyada 500 milyon tweet, 70 milyon Instagram 
fotoğrafı paylaşılamayacak. O gün, 864 milyon Facebook 
kullanıcısı ise, ortalama 39 dakikasını geçirmek, yaklaşık 
4.75 milyar paylaşım yapmak ve 10 milyardan fazla mesaj 
göndermek için bu mecrayı kullanamayacak. YouTube 
kullanıcıları da aynı gün 4 milyardan fazla video izleme 
fırsatı bulamayacak.

 Dünya çapındaki 903.3 milyon pay-TV abonesi boş ekranla 
yetinmek zorunda kalacak. 

 Dünya çapında 16 milyon 320 bin arabaya yol gösteren 
navigasyon cihazları çalışmayacak. Google’ın geliştirdiği 
“kendi kendine giden araba”, aracın konumunu 
saptamak için gereken tüm o verileri (1GB/saniye) 
sensör sistemlerinden toplayamayacak. Hava trafik 
kontrol sistemleri çalışmayacağı için 87 bin uçak yere 
çakılacak.

 Kendilerine gönderilen postaları dört gözle bekleyen 
insanlar, o gün UPS’te 58.3 milyon, FedEx’te 50 milyon 
posta takip bilgisi talebi oluşturamayacak. Büyük bir 
heyecanla iPhone 6 ve iPhone 6 Plus siparişlerini bekleyen 
insanlar, 4 milyon telefonun bir türlü kendilerine ulaşmaması 
yüzünden büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak.
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VERİ NEDİR?
Veri (İngilizce; data) bir ham gerçek ya da enformasyon 
parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem 
ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım 
yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, 
sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak 
adlandırılmaktadır. Her sembolik gösterim gibi, veri de belirli bir 
nesne, birey ya da olguya ilişkin bir soyutlamadır. Ancak enfor-
masyon ve bilginin soyutluk düzeyleri ile karşılaştırıldığında, 
verilerin soyutluk düzeyi daha düşüktür. Bir verinin tek başına 
bir anlamı ve işlevi bulunmamaktadır. Veriler toplandıktan sonra 
gruplanarak, sıralanarak ve özetlenerek, elle ya da bilgisayarla 
işlenip enformasyona dönüştürüldüklerinde anlam kazanmak-
ta; ait oldukları bağlamı açıklama gücüne kavuşmaktadır. Prob-
lem çözme ya da karar verme gibi bir amaca hizmet edebilecek 
duruma gelmektedir.

Bilgisayar bilimleri açısından veri kavramı 
[değiştir | kaynağı değiştir]
Bilgisayar bilimleri açısından veri, hesaplama ya da manipül-
asyon amacı ile kullanılan bir gerçeği belirtmektedir. Veriler ya 
makina düzeyinde ikili (İngilizce; binary) gösterimle ifade 
edilmekte ya da karakterler (harfler veya rakamlar) biçiminde 
kodlanmaktadır. Her verinin bir türü bulunmakta, bu türlere 
veri yapısı denmektedir. Veri yapıları basit ya da karmaşık 
olabilmektedir. Belirli bir bağlamda elde edilmiş çok sayıda ve 
farklı türden veri bir veri tabanında toplanmakta; veri tabanları 
oluşturmak ve yönetmek için veri tabanı yönetim sistemleri 
denen yazılımlardan yararlanılmaktadır.

“VERİ”SİZ GEÇEN BİR GÜNDE DÜNYA ÇAPINDAKİ 1,75 MİLYAR AKILLI TELEFON 
SAHİBİ TELEFONLARINI KULLANAMAYACAK. E-POSTA KULLANICILARI, 24 SAAT 

İÇİNDE 182 MİLYAR MESAJ GÖNDERİP ALAMAYACAK. 



/GÜNCEL

‘Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak’ diyen pop art akımının öncülerinden 
Andy Warhol’un bu sözleri bugün tam olarak da gerçeği yansıtıyor. Instagram, Vine 
ve Snapchat ile başlayan video furyası bugün Periscope başta olmak üzere, 
Meerkat, Ustream, Twitch gibi farklı uygulamalarla canlı yayına dönüştü. Artık 
herkes bulunduğu ortamdan kendi canlı yayınını yapabilecek.
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Her şey aslında Facebook’ta ilkokul arkadaşımızı 
bulmaya çalışmamızla başladı. Sosyal ağların öncüsü 
olan Facebook, insanların kendileriyle ilgili bilgilerini, 
fotoğraflarını paylaşmakta yaşadığı sıkıntıyı ortadan 

kaldırdı. 7’den 70’e herkesin akın ettiği Facebook, kısa 
sürede ülke sıralamasında da Türkiye’yi üst sıralara taşıdı. 
İçimizdeki sosyal medya korkusunu atarak yeni mecrayı 
kabullenmemizle birlikte iletişimimiz de farklı bir noktaya 
taşındı. Facebook’ta dürtmeler, özelden mesaj yazmalar 
derken bugün sosyal medya neredeyse hayatımızın en 
önemli parçası haline geldi. 

[ DUYGU SAYINER ]



baştan anlatmaya başlayalım... Yaygın olarak kullanılan sosyal 
medya platformlarının başında Twitter geliyor. Periscope da 
Twitter üzerinden canlı yayın yapmanıza olanak sağlayan 
uygulamanın adı. Periscope sayesinde kullanıcılar kendileri 
için önemli olan anları canlı olarak takipçileriyle paylaşabiliyor. 
Bu uygulamayı kullanabilmek için sisteme yeni bir üyelik 
açabileceğiniz gibi Twitter hesabınızdaki kullanıcı isminiz ve 
şifreniz ile de giriş yapabiliyorsunuz. Uygulama aynı 
zamanda paylaşılan canlı yayın ile ilgili yorum 
yapma olanağı da sunuyor. Dilerseniz 
gizlilik ayarlarından paylaşımlarınıza 
sınırlama koyabilir, yayınlarınızı sadece 
kendi istediklerinizle paylaşabilirsiniz. 
Uygulamaya giriş yaptıktan sonra 
yapmanız gereken ilk işlem kamera 
simgesine dokunmak ve Broadcast 
Tab alanını açmak. Sonrasında 
yayınlanacak ve paylaşılacak canlı 
yayın için bir isim veriyorsunuz. Bu 
iki işlemden sonra ‘start broadcast’e 
basarak canlı yayına başlıyorsunuz. Yayın 
sırasında kaç kişinin sizi izlediğini ekranın sağ 
alt köşesinden görebilirsiniz.

TATİL PLANLARI PERISCOPE’TA...
Havalar ısınır ısınmaz tatil hayalleri kurmaya başlayanlar, 
planlarını uygun hashtag’ler kullanarak Twitter’da paylaşmaya 
ve tartışmaya başladı. Ancak henüz rota belirlemeyenler 
ya da “Nereye gitsek, nerede kalıp ne yesek?” diye merak 
edenlerin yeni başvuru noktası da binlerce hesabın yanıt 
vermeye hazır bulunduğu Twitter. Takip ettiği kişiler listesine 
gezginleri, gurmeleri ya da seyahat dergilerinin Twitter 
hesaplarını ekleyen Twitter kullanıcıları, ekranlarına düşen 
tweetler ile “Nereye gitsem?” sorusunun yanıtını alıyor. 
Ayrıca tatil planladıkları yere ilk kez gidecek olanlar mekânlar 
konusundaki araştırmayı da yine Twitter üzerinde yapıyor. 
Ucuz bilet ya da konaklama kampanyalarını takip etmek de 
Twitter’da çok kolay. Birçok gezgin blogger seyahat ipuçlarını 
fotoğraf ve videolarını Twitter’da paylaşırken artık Periscope 
sayesinde canlı yayın yaparak deneyimlerini eş zamanlı olarak 
takipçilerine de yaşatıyor.

HABERCİLİK ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRECEK
 Periscope’un en çok etkisini göstereceği sektörlerin 

başında medya geliyor. Çünkü artık herkes kendi yayınını 
yapma fırsatı elde ediyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 
bir yayın kuruluşu, katıldığı basın toplantısını Periscope ile 
okuyucularına izletti.

 Periscope’u Türkiye’de kullanan ilk marka, Vodafone 
FreeZone 18. Liselerarası Müzik Yarışması’nın Ankara 
elemelerini canlı olarak yayınlayan Vodafone FreeZone oldu. 
Yayın sonrası Vodafone FreeZone,’un Periscope hesabının 
takipçi sayısı bir günde 108 kişiye ulaşırken, yayın toplamda 
1168 kullanıcı tarafından izlendi.

Twitter’da tüm fikirlerimizi 140 karaktere sığdırdık, 
Instagram’da çektiğimiz fotoğraflara efektler ekleyerek 
mobil fotoğrafçılığımızı konuşturduk. Bu da bitmedi, selfie 
kavramıyla tanıştık ve kendi kendimizin fotoğrafçısı olduk. 
İnsanların sosyal medyaya olan merakı, kısa bir süre içerisinde 
pazarı da hareketlendirdi. Fotoğraf paylaşımından sonra, kısa 
videolarımızı çekmeye de izin çıktı. Süper akıllı telefonlarımızın 
üstün özellikli kameralarıyla yaptığımız video çekimlerini 
arkadaşlarımızla da paylaşarak bir üst lige atladık. Instagramda 
çektiğimiz 15 saniyelik videolarla kendi kısa filmlerimizi 
yarattık. Sokakta gördüğümüz kedilerin birbirleriyle 
oynamalarını, çevremizde gördüğümüz komik olayları, şahit 
olduğumuz enteresan durumları anında görüntüleyerek 
sosyal medya platformlarında arkadaşlarımızla paylaştık. 
Herkesin bunun bir adım sonrasının ne olacağını düşündüğü 
zamanlarda, internetten canlı yayın yapma fırsatı karşımıza 
çıktı. Ve herkes kendi medyasını yarattı...

SİZ OYNAYIN, DÜNYA İZLESİN!
Bugün internetten canlı yayın yapmak için kullandığımız pek 
çok program var. Örneğin, popüler sitelerin başında gelen 
YouTube, sunduğu YouTube Live hizmetiyle kullanıcıların 
canlı yayın yapmasını sağlıyor. Akıllı cep telefonu modelleri 
arasında yer alan Sony Xperia Z3 de bu sitede canlı 
yayın yapmanızı destekliyor. Örneğin, yemek yaparken 
telefonunuzun kamerasını açıp bir köşeye yerleştirerek, 
YouTube üzerinden, yaptığınız yemeğin nasıl yapıldığını 
meraklılarıyla paylaşabilirsiniz. YouTube dışında sadece bu 

 Periscope’un ilk günlerinden itibaren canlı yayın 
uygulamasını kullanmasıyla dikkat çeken ünlülerden ilki Cem 
Yılmaz oldu. Cem Yılmaz, Periscope’ta yeni film projesiyle 
ilgili görünmeyi tercih etti. Projenin yapım aşamasında ofis 
toplantılarından kısa kesitleri izleyicilerle paylaşan Cem 
Yılmaz, Periscope’ta 60 binden fazla takipçiye ulaştı.

 Periscope yayınları 300 bin beğeniye yaklaşan Demet 
Akalın ise 16 binden fazla kullanıcı tarafından 

takip ediliyor. Akalın Periscope’ta, Erol Köse, 
Mehmet Gezegen gibi isimlerle birlikte 

görünüyor, müzik dünyasına ilişkin 
açıklamalar yapıyor.

 Tuba Ünsal, Oğuzhan Koç, 
Gökhan Türkmen, İrem Derici, Işın 
Karaca, Murat Dalkılıç, Ömür Gedik, 
Yonca Evcimik ve daha birçok ünlü 
Periscope ile günlük hayatlarından, 

kamera arkasından kesitleri 
takipçileriyle paylaşıyor.

 Soner Sarıkabadayı, 13 Nisan’da 
yeni single’ı ‘Unuttun mu Beni’nin 

lansmanını Periscope’tan yaptı.
 Yılın iddialı koleksiyonu Angelic’i, Anjelika 

Akbar’ın mini konseriyle lanse eden Kelebek, aynı 
zamanda Periscope üzerinden tüm dünyaya canlı yayın 
yaparak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

 Burberry, Los Angeles Griffth Observatory’de kreatif 
direktör Cristopher Bailey’nin ev sahipliğinde görkemli 
bir etkinlik gerçekleştirerek ‘London in Los Angeles’ 
etkinliğinde 2015 Sonbahar-Kış koleksiyonunu sergiledi.

 Spor giyim şirketi Adidas, futbolcu James Rodriguez’ın 
sözleşme imzalarken görüntüsünü Periscope’ta paylaştı.

 TRT, Milat dizisinin ilk bölümünü televizyon ile aynı anda 
Periscope üzerinden yayınladı.

alana odaklanan programlar da var. Örneğin Twitch... Oyun 
oynamaya meraklıysanız bu program tam da size göre. 
PlayStation konsolu içerisinde yer alan Twitch uygulamasıyla 
oynadığınız oyunu canlı yayına açabilir ve tüm dünyanın 
sizi izlemesini sağlayabilirsiniz. Geçmekte zorlandığınız bir 
bölüm olursa izleyicilerinizden tavsiyeler alabilir, farklı bir 
deneyim yaşayabilirsiniz. UStream de bu alanda hizmet veren 
bir diğer uygulama. Bu uygulama sayesinde, bulunduğunuz 
her yerden anında yayın yapabilirsiniz. Örneğin maça gittiniz 
ve heyecanın dorukta olduğu bir karşılaşma izliyorsunuz. 
Hemen canlı yayına geçebilir ve bu heyecanlı dakikalara sizi 
izleyenleri de dâhil edebilirsiniz.

SOSYAL MEDYAYA BİR KARDEŞ DAHA GELDİ
Son zamanlarda herkes Periscope’u konuşuyor. İlk çıktığında 
sadece iOS işletim sistemini destekleyen ve kısa bir süre önce 
Android kullanıcılarıyla da buluştu. Konuyla ilgili Twitter’ın blog 
sayfasında şu açıklama yapıldı: “Periscope’u başlattığımızda, 
ışınlanmaya en yakın olacak ürünü geliştirmek istemiştik. Bunu 
kullanıcılara canlı bir video yayını sunma veya başlatmanın en 
iyi yolunu temin ederek gerçekleştirdik. Küçük bir startup 
olduğundan, ilk uygulamamız sadece iOS ile kullanılıyordu, 
fakat biz Android’de de yaşanabilecek bir Periscope deneyimi 
yaratmak için gerçekten sıkı çalıştık. Bugün Periscope’un 
artık Android’de de kullanılabileceğini duyurmaktan büyük 
mutluluk ve heyecan duyuyoruz!” Periscope uygulaması, 
rakibi Meerkat gibi internetten canlı yayın yapmanıza olanak 
sağlıyor. Peki, nedir bu herkesin diline dolanan Periscope? En 
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BAZI İLETİŞİM 
FAKÜLTELERİNDE,            

‘NE? NE ZAMAN? NEREDE? 
NASIL? NEDEN? KİM?’ 

SORULARINA ‘NEREDEN?’ 
UNSURU DA EKLENEREK 

6N1K DÖNEMİ 
BAŞLIYOR...



Günde üç saatten fazla akıllı telefon 
kullanımının el tendonlarında sıkışmaya 
ve parmaklarda kilitlenmeye yol 
açabileceğini söyleyen Medical Park 
Göztepe Hastane Kompleksi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. 
Ruhsan Cihan, son yıllarda tetik parmak 
hastalığına çok sık rastladıklarını 
söyledi. Dr. Ruhsan Cihan şu bilgileri 
verdi: “Parmaklarımızın hareketini 
sağlayan tendonlar kolumuzdaki 
kaslarımızın uç kısımlarıdır ve kasların 
kemiklere yapışmasını sağlar. Tendonlar 
ip şeklinde dokulardır. Tendon adı verilen 
bu ipler, parmaklarda sağa ve sola 
kaymasını engelleyen halka şeklindeki 
dokularla çevrilidirler. Bu dokuların 
çeşitli nedenlerle kalınlaşması tendonu 
sıkar ve nodül oluşmasına neden olur. 
Parmak hareketiyle tendon üzerindeki 
bu nodül halka içinden geçemez ve 
takılır. Devamında aşırı hareketle bu 
nodül halka içinden geçer ve parmak 
açılır. Bu olaya parmakta tetiklenme 
yani tetik parmak denir. Parmakları 
aşırı kullanmak tendonlarda nodül 
oluşumuna yol açar ve oluşan nodüller 
parmakta tetiklenme yani tetik 
parmağa neden olur.”

YOLDA, İŞTE, EVDE, AKILLI
 TELEFON HEP ELDE 
Tetik parmak oluşumunun en önemli 
nedenlerinden birinin parmağı 
ve parmağa bağlı tendonun aşırı 
kullanılması olduğunu aktaran Ruhsan 
Cihan, “Özellikle günümüzde çoğu 
insanda akıllı telefonları görmek 
mümkün… Yolda, işte, evde hatta sohbet 
için buluşulan arkadaş toplantılarında 
bile akıllı telefonlar elimizden düşmüyor. 
Tetik parmağın oluşumunda en önemli 
sebep parmağın aşırı kulanılması, 
tekrarlayan zorlayıcı hareketler ve 
parmağa aşırı güç uygulanması olduğu 
düşünülürse, hastalığın giderek 
artacağını söyleyebiliriz. Bir gün içinde 
telefon ile yaptığımız hareketleri 
düşündüğümüzde, özellikle de 
uygulama ve oyun kullanımlarında 
elimizi, parmağımızı zorlayıcı 
birçok hareket ile karşı 
karşıya kalıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

BAŞPARMAĞI TEHDİT EDİYOR
Ruhsan Cihan şu bilgileri aktardı: 
“Telefon ile oyun oynama veya uygulama 
kullanma gibi durumlarda en çok el 
başparmağı yoruluyor. Bu nedenle 
tetik parmak en çok başparmağını 
tehdit ediyor. Elde ve avuç içinde 
uzun süre tuttuğumuz telefonlar tetik 
parmak oluşumunun yanı sıra kişinin bu 
hastalık nedeniyle yaşadığı sorunları da 
neredeyse iki kat arttırmaktadır.” 

GENÇLER RİSK ALTINDA
“Günlük hayatımızda hepimiz sıkça 
bilgisayar ve akıllı telefonlar kullanıyoruz 
ancak kullanım oranı özellikle gençler 
arasında daha yaygın ve süre olarak 
da daha uzun. Bu nedenle anne ve 
babalar daha dikkatli olmalı. Gerekirse 
çocuklarına telefon kullanım sınırlaması 
getirmelilerdir.” 

ZONKLAMAYLA BAŞLAR
“Tetik parmak oluşumunun ilk belirtisi 
parmakta ağrı ve zonklamadır. Şiddetli 
olmasa dahi el ve parmaklardaki her 
ağrı ciddiye alınmalıdır. İhmal edilmesi, 
ellerde ve parmaklarda kalıcı -hareket 
kaybına neden olabilir. Bu yüzden 
kişi ağrı hissetmeye başladığında ilk 
uyarıyı algılamalı ve önlemini almalıdır. 

Erken tanı ve uygun tedavi ile 
herhangi bir cerrahi operasyona 
gerek kalmadan gerekli tedavi 
planı düzenlenebilir. Fizik 
Tedavi ünitelerinde hareketi 
hızlandırmak için uygulamalar 
yapılmakta, sorunun çözümü için 

tedavi planları uygulanmaktadır.”

TELEFONU 3 SAATTEN FAZLA 
KULLANMAYIN

“Tetik parmak hastalığına 
karşı alınacak önlemlerden 
biri ele aşırı yüklenmemek. 
Günde mümkünse üç 
saatten fazla akıllı telefonları 
kullanmamak gerekiyor. El 
ve parmaklar dinlendirilmeli. 
Eğer elde ağrı varsa, buz 
kompresi uygulamak 
yararlı olacaktır. Parmaklar 
aşırı ve hızlı kullanmaktan 

sakınılmalı.”

/SAĞLIK

Dikkat! Tweet atarken ya da check-in yaparken 
parmağınız aniden kilitlenebilir. Akıllı telefonlar 

tetik parmak hastalığına neden oluyor!

AKILLI 
TELEFON 

PARMAĞI 
KİLİTLİYOR!

/SAĞLIK

26 / www.baglantinoktasi.com.tr

Medical Park Göztepe Hastane 
Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Uzmanı Dr. Ruhsan Cihan

Dijital çağ, gelişen teknoloji yeni buluşlarıyla hayatımızı 
kolaylaştırırken diğer yandan bizi yeni hastalıklarla tanıştırmayı ihmal 
etmiyor. Giderek bağımlılık haline gelen, elimizden düşmeyen akıllı 
telefonlar, tetik parmak hastalığına neden oluyor. Yani Facebook’ta 

check-in yaparken hızla bir maile yanıt yazmaya çalışırken ya da tweet 
atarken parmağınız aniden kilitlenebilir.

“BİR GÜN İÇİNDE TELEFON 
İLE YAPTIĞIMIZ HAREKETLERİ 

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE, 
ÖZELLİKLE DE 

UYGULAMA VE OYUN 
KULLANIMLARINDA ELİMİZİ, 
PARMAĞIMIZI ZORLAYICI 

BİRÇOK HAREKET İLE KARŞI 
KARŞIYA KALIYORUZ.”
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ÜNLÜLERİN BİRÇOĞU HEM İŞ HEM DE TATİL AMAÇLI OLARAK KARAVAN 
KULLANMAYI TERCİH EDİYOR. 

EVLERİNİ SIRTLARINDA TAŞIYAN

ÜNLÜLER 
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

 Seyahat ederken evlerini sırtında taşımak 
isteyenlerin başlıca tercihidir karavan. Doğa kampları 
ve yine doğa ile iç içe yapılan tatiller için oldukça 
ideal olan karavanlarda bir evde olması zaruri tüm 

teçhizatlar mevcut. Televizyon, yatak odası, dinlenme 
koltuğu, masa ve mutfak gereçleri... Bazı modellerinde 
internet bile bulunan bu yatılı seyahat aracının Türkiye’deki 
kullanıcıları, genellikle ikinci el satın almayı tercih ediyor. 
3 bin TL’den 500 bin liraya kadar satılan bu araçlara talep 
ise son yıllarda gittikçe arttı. Şimdi artık ünlülerin de yeni 
gözdeleri arasında karavanlar bulunuyor. Kimilerini turneye 
kimilerini de tatile götüren bu araçlarda bazı tanınmış 
isimler neredeyse tüm yaz tatilini geçirebiliyor. Biz de bu 
sayımızda karavanı olan ünlüleri sizler için derledik.
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VOLKAN KONAK

TÜRKİYE’NİN ARDINDAN AVRUPA’YI DOLAŞIYOR

Birçok kez karavanı ile Türkiye turu yapan Volkan Konak, 
karavanını artık Avrupa’da da kullanmaya başladı. Gittiği 
ülkelerin başında İngiltere, Almanya, Hollanda, Fransa, 
Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya 
geliyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı gezide de 
karavanından ayrılmayan ‘Kuzeyin Oğlu’ lakaplı Volkan 
Konak, kiraladığı karavanla Chicago, Teksas, New Mexico 
ve Arizona’yı da dolaşarak 5 bin kilometre yaptı. 
Karavanıyla Beyaz Show’a bile konuk olan sanatçı, “Eğer 
karavanınız varsa, bütün dünya sizin eviniz gibidir.” diye bir 
açıklama yaptı.

BENNU YILDIRIMLAR

ASOS’A YAKIN BİR KÖYE KARAVAN KOYDULAR

Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri dizileriyle adından 
sıkça söz ettiren Bennu Yıldırımlar da iyi bir karavancı. Midilli Adası’nın 
karşısında Asos’a yakın bir köyde, evlerden uzak bir alana karavan koyan 
Bennu Yıldırımlar ve ailesi, burayı küçük bir bahçe haline getirdi. Ünlü 
oyuncu, hakkında çıkan, ‘karavanda yaşıyorlar’ haberlerinin tam olarak 
doğruları yansıtmadığını da dile getirerek, “Yok böyle bir durum. Bu Asos’a 
özgü bir şey. Orası sit alanı olduğu için oraya gittiğimiz dönemlerde 
karavanda yaşıyoruz. Küçük kızımla ve o kadar kitapla tamamen 
karavanda yaşamayı tercih edemem. Ben, bir yerden bir yere giderken 
karavanı tercih ederim. Ama uzun süreli yaşamak için geniş alanları 
seviyorum.” açıklamasında bulundu. 

[ MİRAY BAYSAL ]



TAYLAN ERLER

KARAVANDA YAŞAMAK ÇOCUKLUK HAYALİ

Tatlı Hayat, Sevgili Dünürüm ve Bıçak Sırtı gibi dizilerde 
rol alan ünlü tiyatro sanatçısı Taylan Erler, evini bırakıp 
karavanda yaşamaya başlayanlardan. Geçen yaz Kadıköy 
Feneryolu-Dalyan sahilinde karavanda kalan Erler, 
sabah uyandığında adaları seyretmekten çok keyif 
aldığını söylüyor. Apartmandansa karavanda doğa ile baş 
başa kalmayı tercih ettiğini belirten Erler, bunun çocukluk 
hayali olduğunu dile getiriyor.. Karavanıyla tüm 
Marmarayı gezen sanatçı, “Bugün buradayım, yarın da 
başka bir yerde olabilirim. Bunun özgürlüğü her şeye 
değer.” diye konuştu. 

ŞEVVAL SAM

EVİNE HIRSIZ GİREN SAM, KARAVANDA YAŞAMAYA BAŞLADI

Karadeniz ezgilerini belki de en güzel yorumlayan kadın sanatçıların 
başında gelen Şevval Şevval Sam da karavanda yaşayanlardan. Ama 
onun hikâyesi bambaşka. 4 aylık karavan macerasının sebebi başına 
gelen talihsiz bir olay. Uzun yıllar önce evine hırsız giren Şevval Sam, 
evde yalnız kalamadığından, İstanbul’un ortasına Aşiyan’a karavanı 
çekip aylarca orada kaldı. Bu durumu, “Kapımı kilitleyip uyuyordum. 
Sabah kalkınca da, oh, Aşiyan’da evim var, deyip çayımı yudumluyordum.” 
diye gülümseyerek anlatan Sam, “Gösterişten hoşlanan biri değilim. 
Benim yadigâr bir karavanım var; Kamuran Usluer’den hatıra... Bu 
bağımsızlık duygusu getiriyor insana.  Gelecekte de karavanı çektiğim 
yer, benim evim olacak.” diyor.

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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KIVANÇ TATLITUĞ

AMERİKA’DA KİRALADIĞI OTANTİK KARAVANIYLA 
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Neredeyse herkes tarafından tanınan ve sevilen başarılı 
oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, karavan sevdasını Amerika’da gün 
yüzüne çıkaranlardan. Geçtiğimiz yaz kız arkadaşıyla 
birlikte, California’dan başlayıp farklı şehirleri oradan 
kiraladığı karavanla dolaşan Tatlıtuğ, otantik karavanından 
inerken çekindiği şapkalı, atletli ve parmak arası terliğiyle 
poz verdi. Ve bunu sosyal medyada yayınlayarak 
hayranlarını şaşırtmayı başardı. 

MEHMET ASLANTUĞ

KARAVANINDA KENDİ ELLERİYLE YAPTIĞI 
YEMEĞİ İKRAM ETTİ

Arazi tipi cipi, teknesi ve karavanı ile tam bir seyahat 
düşkünü olduğunu kanıtlayan ünlü oyuncu Mehmet 
Aslantuğ da karavan sevdalılarından. Hatta ünlü 
oyuncu bir televizyon programına bile karavanının 
kapılarını açtı. Burada kendi elleriyle yemek yapıp, 
sunucuya ikram etti.
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SİBER 
SALDIRILARIN 

SÜRESİ KISALDI, ETKİSİ ARTTI
Google ile Amerikan siber güvenlik kuruluşu Arbor, 2015’in ilk çeyreğinde 
dünya çapında saniyede 100 Gb’ın üzerinde 25 saldırı gerçekleştiğini ve 
Asya’daki bir ağ operatörünü hedef alan saniyede 334 Gb’lık saldırının 

tarihin en büyük siber saldırısı olarak kayda geçtiğini duyurdu.

Günümüzün en yaygın siber saldırı şekli olan, 
şirketlerin internet sistemini çökerterek internet 
üzerinden işleyen tüm süreçleri ve sundukları 
hizmetleri engellemeye yönelik DDoS saldırıları, 

2015’in ilk çeyreğinde yine saldırganların ilk tercihi oldu. 
Amerikan siber güvenlik kuruluşu Arbor’ın dünya 
çapında 330’u aşkın internet servis sağlayıcısı şirketin 
trafik verilerinden yola çıkarak tüm siber saldırıların anlık 
olarak izlenmesine olanak tanıdığı ATLAS isimli istihbarat 
ağı, Dijital Saldırı Haritası üzerinden an be an saldırıların 

ulaştığı yeni boyutları ortaya koyuyor. Son verilere göre, 
büyük hacimli saldırıların çoğun bilgisayarları dünya 
saatleriyle uyumlandıran Ağ Zaman Protokolü (NTP), 
ağdaki diğer aygıtların algılanmasını sağlayan Basit 
Hizmet Algılama Protokolü (SSDP) ve alan adı sistemleri 
(DNS) kullanılarak yapıldı. 2015’in ilk çeyreğinde tarihin 
en büyük DDoS saldırısı kaydedildi. Bu saldırı Asya’daki 
bir ağ operatörüne yönelik olarak saniyede 334 Gb 
büyüklüğünde oldu. 2015’in ilk çeyreğinde saniyede 100 
Gb’ı aşan saldırı sayısı ise 25 oldu.

/HABER

TÜRKİYE SALDIRISI
Türkiye’ye yönelik saldırılarda ise 2015 yılının ilk 
çeyreğinde yapılan en büyük DDoS atağı saniyede 77 
Gb ölçeğindeydi. Ortalama DDoS saldırı büyüklüğü ise 
saniyede 0,63 Gb oldu. 50Gb’ten büyük atakların yüzde 
17’si, 10 Gb’tan büyük saldırıların yüzde 26,4’ü HTTP 
ataklarıydı.
 
SALDIRGANLAR YENİ TEKNİKLER GELİŞTİRİYOR
Siber güvenlik çözümleriyle birlikte saldırganların da 
teknikleri gelişiyor. Bilgisayarların ağdaki diğer aygıtlarını 
algılamalarını sağlayan Basit Hizmet Algılama (SSDP) 
Protokolü kullanılarak “SSDP yansıtma” tekniği 
ile gerçekleştirilen saldırı sayısı 2014’ün ilk 
çeyreğinde 3 iken, 2015’in aynı döneminde 
126 bin oldu.
2015’in ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 
saldırıların yüzde 90’ı bir saatten 
daha kısa sürerken etkileri arttı. 
Saldırganların artık çok daha kısa 
sürede etki gösterebilen teknikler 
geliştirdiklerine değinen Arbor 
Türkiye Ülke Müdürü Serhat Atlı, 
“Saniyede 200 Gb’ın üzerindeki 
saldırılar ağ operatörleri için 
oldukça tehlikeli olabiliyor ve hizmet 
sağlayıcılar, bulut barındırma hizmetleri 
ve kurumsal ağlar üzerinde büyük zararlara 
yol açabiliyor. Bugünün DDoS tehditleriyle başa 
çıkılabilmesi için çok katmanlı bir savunma, uygulama 
katmanı saldırılarına karşı yerinde koruma ve daha yüksek 
etkili hacimsel saldırılara karşı bulut tabanlı koruma 
kullanılmasını önemle tavsiye ediyoruz. Kuruluşlar 
sadece bu şekilde günümüzün DDoS saldırılarına karşı 
tam koruma sağlayabilir.” dedi.

CIO’LARIN EN BÜYÜK KÂBUSU VERİ KAYBI VE
SİBER SALDIRI
Bilgi teknolojisi şirketlerinden BimSA, 500’den fazla kişi 
çalıştıran şirketlerin CIO’larına özel olarak düzenlediği anket 
ile teknoloji gündemini araştırdı. Ankete göre CIO’ların en 
büyük 3 korkusu veri kaybı, uygulamalardaki sorunlar ve 
siber saldırı.
BimSA yüzde 81’i 500 çalışanın üstünde olan şirketleri 
temsil eden 100 CIO’ya yönelik olarak bir anket düzenledi. 
100 şirketin teknoloji konusunda 2015 projeleri, profesyonel 
hizmet aldıkları teknoloji şirketlerinden beklentileri, kritik 
operasyonları ve operasyonlara bağlı sıkıntıların araştırıldığı 
anket sonuçlarına göre büyük şirketlerin teknoloji liderleri 
için en kritik IT uygulaması yüzde 78 oranı ile kurumsal 
kaynak planlaması (ERP). Ankete katılanların ERP 
uygulamasının ardından ikinci sırada en önem 
verdikleri uygulama ise yüzde 33 ile e-dönüşüm 
projeleri oldu.

EN BÜYÜK YATIRIM VERİ GÜVENLİĞİNE
Ankete göre; 2015 yılında şirketlerde teknolojiyi yönetenler 
için yatırım önceliklerinde ilk sırada yüzde 41,3 oranı ile veri 
güvenliği geliyor. Yatırımda ikinci sırada yüzde 33,3 oranı ile 
kurumsal kaynak planlamasında yapacakları geliştirmeler, 
üçüncü sırada ise yüzde 26,7 oranı ile büyük veri analizi 
geliyor. 
Büyük şirketlerin yüzde 87’si verilerini kendi veri 
merkezinde tutuyor ve veri güvenliğini şirket olarak 
kendileri sağlıyor. Teknoloji liderlerinin yüzde 51’i kurumsal 
kaynak planlaması uygulaması için, yüzde 37’si donanım 
ürünleri için ve yüzde 30’u büyük veri ve bulut uygulamaları 

için bir IT tedarikçisinden destek alıyor. 
BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, 2015 

yılında 2010 yılına kıyasla yönetilecek 
veri miktarının 7 kat artacağı ve şirket 

başına yönetilecek veri miktarının 1,4 
petabayt olacağı öngörüsüne dikkat 

çekerek, “Türkiye’de de büyük 
şirketlerin 2015 yılı için yeni yatırım 
konusunda verinin saklanması ve 
korunması için planlama yaptığı 
görülüyor. Bu sonuçlar verilerin 

artması, Büyük Veri’nin bulut 
ortamında saklanması, maliyet 

avantajı sağlaması, kolay erişilebilir ve 
raporlanabilir olması, mobil cihazlardan 

erişime açık olması ve bunun siber güvenliğe 
sahip bir ortamda gerçekleştirilmesi gibi ihtiyaçları 

beraberinde getiriyor.” dedi.
BimSA olarak bu ihtiyaçların hızla karşılanması için 2015 
yılında yeni veri merkezi yatırımı yaptıklarını belirten 
Taşman, “Veri merkezi kapasitemizi iki katına çıkardık. 
Teknolojik olarak yazılımlarımız ve güvenlik sistemimiz ile 
doğru analiz yapılabilen, raporlanabilen veriye hızlı ulaşım 
ve veri güvenliğini sağlamak konusunda da iddialıyız. İki ayrı 
veri merkezimizdeki verileri yedekleyerek olası bir felakete 
karşı hem Holding verilerimizi, hem de müşterilerimizin 
verilerini koruyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE 
YÖNELİK 

SALDIRILARDA 2015 
YILININ İLK ÇEYREĞİNDE 

YAPILAN EN BÜYÜK DDOS 
ATAĞI SANİYEDE 77 GB 

ÖLÇEĞİNDEYDİ.
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TELKODER, 2014 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik 
Değerlendirmeler Raporu’nu yayınladı. Rapora göre Türkiye’de telekomünikasyon 

sektörü büyüklüğünün 16 milyar dolar, ödenen yıllık vergi ise 14 milyar dolar… 

Payı, Evrensel Hizmet Fonu, Kurumlar Vergisi ve cezalar 
şeklinde sektörden devlete ödenen para kalemleri sıralandı 
ve bu miktarın 14 milyar dolar olduğuna dikkat çekildi. 
Raporda, 16 milyar dolar olan Telekomünikasyon sektör 
büyüklüğüne yakın bir rakamın devlete ödenmekte 
olduğuna ve bu tutarı doğrudan veya dolaylı olarak 
tüketicilerin ödemekte olduğuna dikkat 
çekildi. İşletmecilerin devletin vergi toplama 
aracı haline getirildiğinin vurgulandığı raporda, 
yüksek vergilerin sektöre yeni yatırımların 
yapılmasını zorlaştırdığı da dile getirildi. 

GENİŞBANT İNTERNET ABONE 
SAYISINDAKİ ARTIŞ YAVAŞLADI
Sabit, mobil, kablo ve fiber dâhil olmak üzere 
toplam genişbant abone sayısında yaşanan 
artışın yavaşlamaya başladığının ifade edildiği 
raporda, 2014 dördüncü çeyrekte bir önceki 
çeyreğe göre toplam genişbant abone sayısının 
sadece yüzde 3,6 oranında arttığı belirtildi. 
TELKODER raporda mobil genişbant ve fiber 
abone sayısındaki artışların yavaşladığını, 
kablo İnternet abone sayısının düştüğünü 
ve xDSL abone sayısında ise bir ilerleme 
kaydedilmediğini açıkladı. Yaşanan bu durumun nedeni olarak; 
sektörde eşit rekabet şartları gelişmediğinden,  kullanıcıların 
talebini artıracak, farklı kalite, hız ve kotalardan oluşan bir 
hizmet çeşitliğinin sunulamaması gösterildi. 

MOBİL İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 115 ARTTI
Son 1 yıl içinde 10 Mbps – 30 Mbps aralığındaki hızlarda 
abone sayısının artmış olmasının Türkiye’de veri talebinin 
giderek arttığı yönünde yorumlandığı raporda, 2013 yılında 
yüzde 18 orana sahip olan 10Mbps – 30 Mbps abonelerinin 
2014 yılında yüzde 45,5’e ulaştığı belirtildi. Raporda ayrıca 

mobil internet kullanımın da yüzde 
115 seviyesinde arttığı açıklandı. 

DEVLETE KAZANDIRILAN PARA 
14,6 MİLYAR DOLAR
Hazırlanan rapor hakkında 
açıklamalarda bulunan TELKODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Ata Arıak, “Türkiye’de elektronik 
haberleşme sektöründe son birkaç 
yıla bakacak olursak dolar bazında 
sektör gelirlerinin artmadığını hatta 
2014 yılında bir miktar gerilediğini 
görüyoruz. GSM firmaları ve 
Türk Telekom’un kârlılıklarına 
bakıldığında, 2008 yılından itibaren 
toplam kâr miktarlarının yüzde 
60 oranında eridiğini görüyoruz. 

Sonuç; gelirler artmıyor, kârlılık azalıyor. Bu veriler ışığında 
sektörün ciddi bir tehlike altında olduğunu söylemek yanlış 
olmaz.” dedi. 
 “2013 yılında sektörden devlete kazandırılan paranın 
yaklaşık 14,6 milyar dolar gibi muazzam bir rakam olduğuna 
şaşkınlık içerisinde tanıklık ettik. Neredeyse sektörün 
kendi büyüklüğü kadar bir miktar para devlete aktarılıyor. 
Bu mali yükü azalttığımızı düşündüğümüzde, sektörün 
büyüme hızını ne kadar etkileyeceğini dikkate almamız 
gerekiyor.” ifadelerini kullanan Arıak, tüketici hakları adı 
altında yapılan aşırı düzenlemelerin işletmecileri çok zor 
durumda bıraktığını ve uzun vadede tüketiciye de fayda 
değil zarar verdiğine de dikkat çekti.
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TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ

ÖDENEN VERGİ 
14 MİLYAR DOLAR

RAPORA GÖRE, SEKTÖR ÜZERİNDEKİ 
MALİYET YÜKÜ AZALTILMADIĞI VE 
ALTERNATİF İŞLETMECİLERİN ÖNÜNÜN 
AÇILARAK REKABET ARTIRILMADIĞI SÜRECE 
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN 
BÜYÜMESİ MÜMKÜN DEĞİL.

TELKODER, 2014 yılına dair sektörel değerlendirmeleri, 
sorunları ve çözüm önerilerini bir araya getirdiği “2014 
Yılı Sektör Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler” 
raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye’de 

telekomünikasyon sektörünün dolar bazında büyümediği, 
işletmecilerin kârlılıklarının önemli oranda düştüğü, sektör 
üzerindeki maliyet yükünün giderek arttığı ve eşit rekabet 
koşullarının oluşmadığı gibi dikkat çekici sonuçlar ortaya 
kondu. Hazırlanan raporda, telekomünikasyon sektörünün 
içinde bulunduğu durumun düzeltilmesi için atılması gereken 
adımlar da açıklandı. 
Raporda Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün 2014 
yılındaki toplam büyüklüğü 16,21 milyar dolar olarak 
belirtildi. 2013 yılında 16,78 milyar dolar büyüklüğünde 
olan sektörün 2008 yılından bu yana 16 - 17 milyar 

dolar aralığında kaldığına dikkat çekildi. Sektörün 
büyümemesinin yanı sıra işletmecilerin kârlılıklarını da 
ortaya koyan TELKODER, sektör toplam kârlarının 2010 
yılından 2013’e kadar yüzde 43 oranında azaldığına dikkat 
çekerek bu durumun sektörün geleceği açısından bir tehdit 
olduğunu belirtti. Raporda üzerinde durulan bir diğer nokta 
ise serbestleşme sürecinin üzerinden 13 yıl gibi uzun bir 
süre geçmesine rağmen yeni nesil işletmecilerin gelirlerinin 
toplam gelirin yüzde 6’sı seviyesinde kalması oldu. 

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ KADAR VERGİ VE 
MALİYET YÜKÜ
Sektörün büyümesinin önündeki en büyük engeller 
arasında yüksek maliyet yükünün olduğunun dile getirildiği 
raporda, KDV, ÖİV, Hazine Payı, Kurum Masraflarına Katkı 

 16 MİLYAR DOLAR,
Yusuf Ata Arıak
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L astik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği 
(LASİD) Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, güvenli 
sürüşte lastiğin önemine dikkat çekerek, doğru 
lastik kullanımı konusunda tüm sürücüleri uyardı. 

Genel Sekreter Bahadır Ünsal, lastiğin hayati önemini 
vurgulayarak şöyle dedi: “Lastik, güvenli bir sürüş için can 
simididir. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı 
noktası, lastiğinizin yola bastığı alandır; o da neredeyse 

elinizin boyutu kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız 
hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını, trafikteki başka 
araçları ve onların taşıdığı hayatları da tehlikeye atmış 
olursunuz. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve doğru 
lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız ancak 
şunu da unutmamalıyız ki trafik; tüm sürücü ve yayaların 
ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde 
sağlıklı yürür.” 

Güvenli sürüş için doğru lastik kullanımı çok önemli. Aracınızın yol ile temasını 
sağlayan tek bağlantı noktası lastiğinizin yola bastığı alandır. Bu alanı doğru 

kullanmazsanız hayatınızı tehlikeye atmış olursunuz.

DOĞRU LASTİK 
KULLANIN, KÂR EDİN!
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YAZ-KIŞ AYRIMI ÖNEMLİ
Peki ya doğru lastik nedir? LASİD Genel Sekreteri Bahadır 
Ünsal, doğru lastiğin kriterlerini şöyle sıraladı: “Araç için 
en doğru lastik, araç üreticisinin belirlediği ve araca orijinal 
olarak taktığı ebattaki lastiktir. Araç üreticileri, aracı dizayn 
ederken hız, yol, yük, sürücü ve benzeri etkenlere göre en 
uygun ebat ve özellikteki lastiği, test ve onay sürecinden 
sonra saptarlar. Sürücülerin yapacağı şey; tavsiye edilen 
tip ve ebattaki lastiği seçmektir. Öte yandan, farklı hava, 
yol ve kullanım koşulları da lastik seçiminde önemli bir 
kriterlerdir. Örneğin;  kış koşullarında kış lastiği kullanılırken; 
+7 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda yani bahar ve yaz 
aylarında yaz lastiği gerekir.”

YAZIN KIŞ LASTİĞİ YAKIT TÜKETİMİNİ ARTIRIR!
LASİD Genel Sekreteri Bahadır Ünsal, daha üstün 
performans ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine 
zamanında geçişin önemine de işaret ederek şöyle dedi: 
“Kış koşullarında sizlere daha iyi hizmet etmesi için üretilen 
kış lastiklerinizi yaz koşullarında da kullanmaya devam 
ederseniz, kış lastiğinin sağladığı tüm avantajlar yazın 
sizin aleyhinize döner. Örneğin, yuvarlanma direnci yüksek 
olduğu için yakıt tüketiminiz artar. Farklı sırt karışımı 
nedeniyle fren mesafeniz uzar ve olası tehlikelere yol açar.”

LASTİĞİN DOĞRU KULLANIMI İÇİN NE YAPMALI?
Peki ya lastiğin doğru kullanılması için hangi noktalara 
dikkat etmeliyiz? LASİD Genel Sekreteri Ünsal, şu 
noktaların altını çizdi:
Diş derinliği çok önemli: Yaz lastiğine geçerken, lastiğinizin 
diş derinliğini mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Diş derinliğinin 
yasal diş derinliği olan, 1.6 mm’den daha düşük olmaması 
gerekir. 1.6 mm’den daha az diş derinliği olan lastikler 
yol tutuşu, fren mesafesi, yakıt tüketimi gibi konularda 
olumsuzluk getirirken,  yasal olarak da kullanılması 
mümkün olmadığından, yenileri ile değiştirilmelidir.

Düzensiz aşınmalara ve özürlere dikkat: Yaz lastiklerinizin 
diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. 
Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz 
aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler 
uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre 
uygulama yapılmalıdır.
Doğru janta monte: Lastiklerinizin araç üreticilerince 
belirlenen ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini 
sağlamalısınız.
Aracınıza uygun hava: Lastiklerinizin uygun hava 
değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize, 
aracınızın kitabında önerilen doğru ve uygun havayı 
basmalı/bastırmalısınız.
Balans ayarı: Lastiklerinizin balans ayarlarını yaptırmalısınız.
Lastiğin araca montajı: Lastiklerinizi aracınıza monte 
ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve 
sağlıklı bir şekilde aracınıza monte ettirmelisiniz.
Düzenli hava basıncı kontrolü: Lastiğinizin havalarını 
mümkün olduğunca sık ve lastikler soğuk iken ölçmeli ve 
azalma var ise tamamlatmalısınız. Unutmayın doğru lastik 
doğru hava ile daha verimli çalışır, daha az yakıt tüketimine 
yardımcı olur. Öte yandan, Yüksek hava lastiğinizin sırtının 
ortasında, düşük hava ise lastiğinizin sırtının omuza doğru 
kenarlarında anormal aşınmalara yol açar ve zamanından 
önce lastiğinizi değiştirmek zorunda kalırsınız.
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LASİD HAKKINDA: 
Lastik Sanayici ve İthalatçıları Derneği kısa adıyla LASİD; 
Brisa, Continental, Goodyear, Michelin ve Pirelli’den oluşan 
kurucu üyeler tarafından 27 Ocak 2014 tarihinde bir sektör 
derneği olarak kuruldu. Sektör temsilcilerini; lastik üretimini 
ve lastik sanayiini geliştirmeye hizmet etmek amacıyla aynı 
çatı altında buluşturan LASİD; doğru ve bilinçli lastik kullanımı 
konusunda kamuoyunu ve tüketicileri bilgilendirmeyi; sek-
törün sorunlarını topluca ele alarak resmi merciler ve diğer 
ilgililer nezdinde öneri ve görüşler sunmayı hedefliyor. 
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Türkiye’nin seyahat çeşitliliği giderek arttırılıyor. Hızlı 
trenle Konya, Eskişehir, Ankara ve son olarak da İstanbul 
hatları ile tanışan Türk halkı bu hizmeti sevdi. Söz 
konusu hatlarda her gün milyonlarca vatandaş konforlu 

ve hızlı bir şekilde seyahat etmenin lüksünü yaşıyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yeni şehirleri hızlı 
tren hatları buluşturmak üzere yoğun çalışmalar yürütüyor, 
hızlı tren hatlarına büyük yatırımlar yapıyor. 
TCDD bu kapsamda turizm bölgesi Antalya’yı ve sanayi, 
ticaret merkezi Kayseri’yi hızlı tren ağına dâhil etti. Yeni 
projelerin tamamlanması ile sadece yolcu değil yük 
taşımacılığına da hizmet verecek olan Antalya-Eskişehir 
ve Antalya-Kayseri hızlı tren hatları ile ülkemizin batı-
güney-doğu aksında çok önemli demiryolu koridoru 
oluşacak.  

ANTALYA-ISPARTA / BURDUR-AFYONKARAHİSAR- 
KÜTAHYA-ESKİŞEHİR HIZLI TREN PROJESİ:
Antalya’yı Eskişehir üzerinden İstanbul ve İzmir’e 
bağlayacak olan Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya 
(Alayunt)-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında; 423 
km’lik saatte 200 km hıza uygun olarak çift hatlı, elektrikli 
ve sinyalli hat inşa edilecek. 
Eskişehir-Kütahya (Alayunt)-Afyonkarahisar (Zafer 
Havaalanı-140 km), Afyonkarahisar-Burdur (150 km) ve 
Burdur-Antalya (133 km) kesimlerinden oluşan projenin 
ihale süreci devam ediyor. 
Antalya-İstanbul 4,5 saat, Antalya-İzmir 3,5 saat: İhale 

süreci devam eden projenin 2016 yılında temelinin atılması 
ve 2020 yılında yapımının tamamlanması planlanıyor. 
Yılda ortalama 4,5 milyon yolcu, 10 milyon ton yük 
taşınmasının planlandığı Eskişehir-Antalya hızlı tren hattı 
tamamlandığında; Antalya-İstanbul 4,5 saat, Antalya-
İzmir ise 3,5 saat olacak

ANTALYA-KONYA-AKSARAY-NEVŞEHİR-KAYSERİ HIZLI 
TREN PROJESİ:  
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren 
Projesi de hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak 
şekilde 200 km/saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve 
sinyalli olarak planlandı. İhale süreçleri devam eden hattın 
2016 yılında temelinin atılması ve 2020 yılında yapımın 
tamamlanması planlandı. Proje; Kayseri-Nevşehir (41 km), 
Nevşehir-Aksaray (110 km), Aksaray-Konya (148 km), 
Konya-Seydişehir (91 km), Seydişehir-Manavgat (98 km), 
Manavgat-Alanya (57 km), Manavgat-Antalya (97 km) 
kesimlerinden ve toplam 642 km uzunluğundan oluşuyor. 

Antalya-Ankara 3 saat: Her yıl ortalama 4,3 milyon yolcu 
ve 4,6 milyon ton yük taşınması planlanan Antalya- 
Kayseri Hızlı Tren Projesi tamamlandığında; Antalya-
Ankara arası 3 saat ve Antalya-Kayseri arası 3,5 saat 
olacak. Hızlı tren hattı ile ülkemizin diğer önemli turizm 
merkezi Kapadokya ve dünya kentleri İstanbul ve İzmir’in 
Antalya ile bütünleşmesiyle ülkemiz iç ve dış turizmi daha 
da canlanacak.  

Antalya-Eskişehir ve Antalya-Kayseri hızlı tren hatları ile ülkemizin batı-güney-
doğu aksında çok önemli demiryolu koridoru oluşacak.  

ANTALYA VE KAYSERİ 
HIZLI TREN AĞINA KATILIYOR 
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MÜJDEYİ LÜTFİ ELVAN VERMİŞTİ
Turizmde dünya markası olan 
Antalya’nın ulaşım çeşitliliğinin 
artırılmasına dönük sürdürülen pro-
jelerin müjdesini Eski Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan vermişti. Lütfi Elvan, 
Antalya’yı hızlı tren kenti yapmaya 
kararlı olduklarını, iki ayrı hat üzer-
inde çalışıldığını söyledi. Elvan’ın bir 
diğer müjdesi de havacılık alanında 
oldu. Elvan, Türk Hava Yolları’nın 
Ankara-Antalya arasında doğrudan 
uçuşlara başlayacağını duyurdu. 
Antalya-Alanya Otoyolu ihalesine de bu yıl 
çıkılacağını belirten Elvan, “Antalya’yı şantiyeye 
dönüştüreceğiz. Antalya’yı dünyaya örnek, marka bir 
şehir yapacağız.” diye konuştu.

Konya- Antalya arası 2 saate düşecek
Antalya’nın inanılmaz bir potansiyeli bulunduğunu, bunu daha 
güçlü konuma getireceklerine işaret eden Elvan, Antalya ile 
Burdur’un arasının kısalacağını, Muğla ile olan bölünmüş 
yoldaki eksiği tamamlayacaklarını, Antalya-Mersin arasını 
bölünmüş yolla bağlayacaklarını kaydetti.
Elvan, Konya ile Antalya’yı Beyşehir üzerinden bağlayacaklarını 
dile getirerek, iki şehrin arasının 2 saate düşeceğini belirtti. 
Antalya ile Eskişehir arasında hızlı tren yapımının yetişirse 
2015, yetişmezse 2016’da başlayacağını bildiren Elvan, 
Antalya’nın batı kısmına havaalanı yapılması için de kapsamlı 
bir çalışma yürütüleceğini anlattı.

ESKİŞEHİR-ANTALYA HIZLI TREN HATTI 
TAMAMLANDIĞINDA; ANTALYA-İSTANBUL 4,5 
SAAT, ANTALYA-İZMİR İSE 3,5 SAAT OLACAK
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kullanılan Dark Hotel hedefli kampanyası hakkında bilgi 
yayınladı. Siber suçlular, giriş yaptıktan sonra, kurbanın otelin 
Wi-Fi ağına bağlanmasını bekliyordu. Daha sonra hedefi, yasal 
yazılımın güncellemesi gibi görünen bir arka kapı indirme ve 
yükleme konusunda kandırıyordu. Sisteme bir kez girdikten 
sonra, arka kapı, sistem hakkındaki verileri toplamak, 
tarayıcılardaki tüm tuş vuruşlarını çalmak ve ön belleğe alınan 
parolaları ve diğer gizli bilgileri avlamak için daha gelişmiş 
araçlar indiriyordu. 
Yazılımı güncellemek her zaman iyi bir fikir olmuştur. 
Ancak seyahatteyken, güncellemeleri  doğrudan satıcı 
web sitelerinden yüklediğinizden emin olun: Bilgisayarınız 
yazılımınızın güncellenmesi gerektiğini söylüyorsa, 

Oteller, restoranlar, iş merkezleri bazen konuklarına 
ücretsiz tabletler sunabilir. Bu aygıtlar üzerinde 
çalışırken, kullanıcılar, siber suçlular tarafından 
kullanılabilecek çok sayıda kişisel bilgiyi bırakma 

eğiliminde. Kullanıcı adı ve parolalar gibi tuş basışlarınızı siz 
yazdıkça yakalamak için bir keylogger ya da diğer kötü amaçlı 
yazılımların yüklenip yüklenmediğini bilmenin bir yolu yoktur. 
Bu makineler yalnızca kamuya açık bilgi amaçlı web sitelerini 
ziyaret etmek için kullanılmalı, kesinlikle çevrimiçi alışveriş, 
belge düzenleme ya da parola gerektiren web sitelerine 
bağlanma gibi iş amaçlarıyla kullanılmamalıdır.
2014’te Kaspersky Lab, otel ağlarına ve özel ya da güvenli 
olduğu düşünülen sistemlere bile etkili izinsiz girişim için 

Bir iş seyahatinde ve özellikle tatilde evinizde içgüdüsel olarak aldığınız güvenlik 
önlemleri kolaylıkla gözden kaçırılabilir. Uzmanlar yapılması gerekenler 

konusunda uyarıyor. 

SEYAHATLERİNİZDE 
SİBER GÜVENLİĞİNİZİ KORUMAYI UNUTMAYIN
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önce başka bir tek seferlik parola 
gerektirecektir.

Ayrıca seyahat sırasında bilgisayarınızı 
denetimsiz bıraktığınızda veriniz risk 

altında olabileceğinden fiziksel güvenlik 
de göz önünde bulundurulabilir. Ayrıca 

aygıtlar da kaybedilebilir ya da çalınabilir. 
Bu yüzden yoksa bir oturum açma parolası gibi 

hassas önlemler alınabilir; her ne kadar düşük seviyeli 
bir koruma sunsa da kısa bir süreden sonra yeniden bir parola 
girilmesini gerektirmek gibi. Bunun yanında CD ya da USB 
sürücüden yükleme özelliğini BIOS’ta devre dışlı bırakmak 
da korsanların bir oturum parolasını atlamasını önleyecektir, 
bu durumda BIOS ayarlarının değiştirilmesini önlemek için bir 
BIOS ayarı da belirlenmesi gerekir.

SEYAHATLERDE EVİNİZDEKİ GİBİ ÖNLEM ALIN
Kaspersky Lab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli 
Güvenlik Araştırmacısı Stefan Tanase şunları söylüyor: 
“Günümüzde birçok kişi akıllı telefonları, diz üstü bilgisayarları 
ve tabletleri ile birlikte seyahat ediyor ya da seyahatleri 
sırasında kendilerine sunulan aygıtları kullanıyor. Seyahat 
için bir otel ya da hava limanında bir bavulu hızlıca toplarken, 
dosyaları yedeklemek ya da hayati iş verisini şifrelemek gibi 
en basit güvenlik önlemlerini bile atlamak mümkündür. Bu 
durumda parolaları kaybetmek ya da güvenilir olmayan ortak 
USB şarj istasyonları üzerinden siber suçluların saldırısına 
maruz kalmak gibi tehditler vardır. Seyahatlerde evinizdeki 
gibi önlemleri almalısınız.” 

güncellemeyi indirmek ve yüklemek için bir düğmeye 
tıklamayın; “güncelleme”nin kötü amaçlı yazılım olduğu 
kanıtlanabilir. 

AĞ KORUMALI DEĞİLSE WI-FI KULLANMAYIN
İnterneti hassas bilgilerin dâhil olduğu bazı şeyler için 
kullanmanız gerekiyorsa güvenli bir bağlantı kullandığınızdan 
emin olun. Özellikle ağ parola korumalı değilse, ortak Wi-Fi 
kullanmaktan kaçının. Korsanlar hava limanı gibi ortak 
alanlarda Wi-Fi aktif noktaları kurabilir ve verinize müdahale 
edebilir. Genelde bunların kulağa resmi gelen adları olacaktır, 
bu yüzden yasal Wi-Fi servisinin kesin adını oluşturmaya 
hassastır. Yalnızca parola korumalı ağları kullanmanız önerilir. 
Wi-Fi parolası herkese ücretsiz sunulsa bile yine de bir koruma 
sağlayacaktır. Bu yüzden bu ortak parola her kullanıcı için 
benzersiz oturum anahtarları üretmek için kullanılır, 
bu sayede veriniz, Wi-Fi parolası bilinse bile 
başka biri tarafından deşifre edilemez. 
İnternet erişimi sırasında bir Sanal 
Özel Ağ (VPN) kullanın ve yetkisiz 
erişimi önlemek için VPN’e 
bağlanmadığınızda kablosuz 
hizmetleri ve ağ bağlantılarını 
devre dışı bırakın. https 
kullanan ve tarayıcınızda 
bir asma kilit gösteren web 
siteleri ve e-posta hizmetleri 
verinizi otomatik şifreler. 
Ancak, bir VPN kullanarak bir 
ortak ağ kullanıldığında gelen ve 
giden tüm trafiği şifrelemek daha 
güvenli bir uygulama olacaktır. Birçok 
şirketin kendi kurumsal VPN’i vardır, 
ya da kısa bir süre için veya yıllık olarak bir 
VPN hizmetine (Black Logic, HotSpotVPN, Proxpn ya da 
StreamVia gibi) abone olabilirsiniz.

ÇEVRİMİÇİ İŞLEME DİKKAT
Bir gösteri için bilet satın almak ya da başka şehirdeki bir otel 
için oda kiralamak amacıyla çevrimiçi işlem yapacaksanız, 
hizmetin paranızı güvenli bir şekilde işleme alacağından emin 
olun (yeşil asma kilit, şifreli HTTPS bağlantısı). Dâhili güvenli 
para koruma özelliği olan sağlam bir antivirüs programı 
çalıştırın. Hesaplarınızın her biri için benzersiz bir parolanız 
olsun ve kullandığınız site ne olursa olsun bir çeşit iki faktörlü 
kimlik doğrulama uyguladığınızdan emin olun. Bu şekilde her 
türlü oturum açma işlemini bir SMS ya da e-posta tabanlı 
güvenlik kodu ile onaylamanız gerekecektir. Oturum açmaya 
çalışmadığınız zaman iki faktörlü bir bildirim alıyorsanız, bu 
durum bilgisayarınızda bir güvenlik taraması yapmak ve yeni 
bir parola belirlemek için çok iyi bir göstergedir, zira bu birinin 
parolanızı ele geçirdiğini ve hesabınıza erişmeye çalıştığını 
gösteriyor olabilir. 3D Secure ya da Verified-By-Visa gibi 
bir işlem garantörü kullanın, bunlar işleme devam etmeden 
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OTEL 
WI-FI ERİŞİMİNİZİN 

GÜVENLİ OLDUĞUNDAN 
EMİN OLMAK, ÇEVRİMİÇİ 

GÜVENLİ BİLET SATIN ALMAK VE 
AYGITINIZ KAYBOLDUĞUNDA YA 
DA ÇALINDIĞINDA NASIL YANIT 

VERECEĞİNİZİ BİLMEK 
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÇOK 

ÖNEMLİ. 
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oto plazanın yanı sıra 13 işyerinden oluşan teknik servis 
bölümü, meydan ticarethane ve ofisleri 28 işyeri, 48 ofis, 
akaryakıt istasyonu ve bir beş yıldızlı otel yer alacak. Cafe 
ve restorantlar, bankalar, noter ve trafik tescil bürosunun da 
yer alacağı Otonomi, sadece araç alım-satımının yapıldığı bir 
merkez değil, aynı zamanda kuru temizlemeden kırtasiyeye, 
camiden alışveriş köyüne tüm yaşam alanlarıyla adeta küçük 
bir şehir olacak. 
Otonomi’nin kar amacı gütmeden, tamamen öz sermayeyle 
gerçekleştirilen bir proje olduğunu söyleyen Erkoç, “Biz 
Ankara’da sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu ve Avrupa’nın 
da en büyük otomobil dünyasını inşa ediyoruz.” dedi. Erkoç, 
5 bin kişiye istihdam sağlayacak Otonomi’nin en büyük 
katkısının istihdama olacağını vurguladı.

GÜNDE 11 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYABİLECEK
Otonomi, günlük 11 bin ziyaretçi ağırlayacak ve yapılan trafik 
etütlerinde 9 bin aracın aynı anda giriş çıkış yapabileceği 
kapasitede tasarlandı. Otomobil ya da başka bir motorlu araç 

Ankara’da yapımı hızla süren Avrupa’nın en büyük 
otomotiv AVM’sinin faaliyete geçişi için geri sayım 
başladı. Başkent’teki tüm oto galerilerini bünyesinde 
toplayacak Otonomi, eylül ayında faaliyete geçmeye 

hazırlanıyor.
Başkent Oto Galericiler Derneği tarafından Mayıs 2013’te, 
Esenboğa yolunda 375 dönümlük alan üzerinde temeli atılan 
proje, iki yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak faaliyete 
geçiyor. Yaklaşık 850 milyon lira ile Ankara’daki en büyük 
özel sektör yatırımlarından biri olan mega proje, otomobil 
tutkunlarını, bu işin ticaretini yapanlarla prestijli, özel bir 
mekanda buluşturacak. Otonomi, galerilerin yanı sıra sosyal 
donatı ve yaşam alanları ile sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da 
da benzeri olmayan bir proje olarak tanıtılıyor.

OTOMOTİVDE YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR
OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç’un verdiği 
bilgilere göre, yerleşke içinde oto galerileri 375 bin metrekarelik 
bir alanda toplanacak. Otonomi’de 551 showroom ve 10 

Esenboğa yolunda 375 dönümlük alan üzerinde yapımı hızla süren ve kentteki tüm oto 
galerilerini bünyesinde toplayacak Otonomi, eylülde faaliyete geçiyor.

OTOMOTİV AVM’Sİ 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 

ANKARA’DA KAPILARINI AÇIYOR 
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getirmek için Otonomi’nin tamamlanmasını bekliyor. Bu 
nedenle bu iki kurumdan büyük destek görüyoruz. Otonomi 
tamamlanır tamamlanmaz, kent merkezinde oto galerilerinin 
faaliyeti yasaklanacak.” diye konuştu. Ankara trafiğinin, 13 
binin üzerindeki aracın çekilmesiyle rahatlayacağını belirten 
Erkoç, oto galerilerin yoğunlaştığı Emek, Bahçeli, Aydınlık 
evler, Cebeci ve Çankaya’daki kaldırım işgalleri, otopark 
sorununun da son bulacağına işaret etti. 

TÜM YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP
Otonomi’nin, kamu yararına yapılan bir proje olduğu için 
yatırımcılar için son derece cazip olduğunun altını çizen 
Erkoç, “Kent merkezinde yeni yapılan konut ya da iş 
yerlerinin metrekare fiyatları 7-8 bin lira iken Otonomi’de 
2 bin 500 liradan başlıyor. Bu nedenle de yüzde 92 doluluk 
oranını yakaladık. Sadece oto galericiler değil, yatırım 
arayışındaki herkes Otonomi’ye ilgi gösteriyor.” dedi. Erkoç, 
Otonomi’yi havalimanının yanı başında kurarak hedef 
kitlesini genişlettiklerini, Türkiye’nin her yerinden bir saatte 
Otonomi’ye ulaşmanın mümkün olacağını kaydetti.

almak isteyenler, sıfır ya da ikinci el, aradığı her modeli, aynı 
anda 12 bin aracın sergileneceği OTONOMİ de bulabilecek. 
Alıcı beğendiği ve satın almaya karar verdiği aracı Otonomi 
içerisindeki pistte test edebilecek, aracın A’dan Z’ye tüm 
kontrolünü yaptırabilecek. Bu kontrol sonucu sağlam çıkan 
araca Otonomi tarafından 1 yıllık garanti verilecek. 
Noter, banka, trafik tescil büroları gibi kamu hizmet binalarının 
da hizmet vereceği Otonomi’den araç satın alanlar, bu 
işlerini yaptırabilecek. Otonomi’de insanların keyifli vakit 
geçirmelerini sağlamak amacıyla hemen her gün değişik 
etkinlikler düzenlenecek. Otomobil tutkunları, araç satın 
almayı düşünmeseler bile hafta içi ya da hafta sonu aileleriyle 
birlikte burada keyifli bir gün geçirebilecek.

ANKARA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK 
İçişleri Bakanlığı’nın 2008 yılında yayımladığı genelge ile kent 
merkezinde faaliyet gösteren oto galerilerinin tamamına 
şehir dışına taşınma zorunluluğu getirildiğini anımsatan 
Erkoç, “Ankara dışındaki tüm illerde genelgenin gereği yapıldı. 
Ankara’da da valilik ve belediye, genelgenin gereğini yerine 
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Türk Telekom, Otonomi ile yaptığı anlaşma uyarınca, bu dev tesise 
fiber optik teknolojisine dayalı telekomünikasyon alt yapısı kurar-
ak, gelişmiş teknolojik çözümler sunacak. İki kuruluş arasında 
varılan teknoloji işbirliği anlaşması imzalandı. Türk Telekom Anad-
olu Merkez 1. Bölge Müdürü İrfan Yıldız ile Başkent Otomotivciler 
Derneği ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç’un ev 
sahipliğinde gerçekleşen imza töreninde, Türk Telekom Ankara 
Üst Düzey Yöneticileri ile Otonomi Yönetim Kurulu Üyeleri de 
hazır bulundu. 
Türk Telekom Anadolu Merkez 1. Bölge Müdürü İrfan Yıldız, yapılan 
anlaşma ile ilgili olarak, “Otonomi’de faaliyet gösterecek firma-
lara; teknolojik altyapımız, gelişmiş ses ve geniş bant çözümler-

imizle daha iyi çalışma imkânı sağlayacağız.” dedi. Otonomi 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç da, “Otonomi ve Türk Tele-
kom gibi sektörlerinin iki önemli markası bu işbirliği ile çok daha 
büyük işlere imza atacaklardır.” diye konuştu.

Fiber optik altyapı ile gelişmiş teknolojik çözümler
Anlaşma uyarınca, Otonomi bünyesinde faaliyet gösterecek 
işyerleri ve diğer birimlere fiber optik kablo altyapısı üzerinden 
gelişmiş teknolojik çözümler sağlayacak. Bu kapsamda Türk Tele-
kom, firmalara; fibernet/işyerim paketleri, TT sanal santral, metro 
ethernet, ISDN PRI, TTVPN, Tivibu gibi gelişmiş ses ve geniş bant 
internet hizmetleri ve çeşitli teknolojik imkanlar sunacak. 

OTONOMİ’YE FİBER OPTİK HABERLEŞME ALT YAPISI 
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HAVACILIKTAKİ 
YABANCI KELİMELER

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇOĞU İNGİLİZCE VE FRANSIZCA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK 
YABANCI KELİME DİLİMİZE YERLEŞMİŞ DURUMDA… 

Günlük yaşamımızın olağan bir parçası; yabancı 
kelimelerin kullanımı… Herhangi bir konudan 
bahsederken ya da yazarken hemen aklımıza gelen 
ilk yabancı kelimeyi sıkıştırıveriyoruz. Oysa Türk 

dili uzmanları, Türkçenin yabancı kelimelerin istilasına 
girmemesi için, yabancı kelimelere karşılık sürekli olarak 

yeni kelimeler türetiyor. Çoğu zaman da yeni kelime 
türetmeye gerek olmuyor çünkü zaten yabancı kelimenin 
Türkçe karşılığı dilimizde bulunuyor. 
Biz de havacılık sektöründe kullanılan yabancı kelimeleri ve 
karşılıklarını çıkararak, Türkçenin korunabileceğini düşünüyoruz. 
İşte bu ayki kelimelerimiz ve Türkçeleri:  
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CHANGE-PARA DEĞİŞİM 
Hava limanlarında sıkça gördüğümüz tabelalardandır: 
Change Office… Özellikle yabancı ülkelerden gelen 
turistlerin ilk durakları olan bu küçük dükkânlar, para 
birimlerini günlük kura göre birbiri ile değiştiren yerlerdir. 
İngilizce olan ‘change’ kelimesi Türkçemizde ‘para 
değişim’ olarak karşılık buluyor. 

COFFEE SHOP-KAHVEEVİ
Yine hava limanlarının değişmez duraklardan: Coffee shop… 
Uçak kalkış saatini beklerden vaktimizi geçirdiğimiz bu yerleri, 
günlük yaşamımızda İngilizcesiyle değil; ‘kahveevi’ şeklinde 
dil uzmanlarının önerdiği gibi kullanabiliriz. 



 

 

46 / www.baglantinoktasi.com.tr

FREE SHOP-GÜMRÜKSÜZ MAĞAZA
İşte uçak saati beklenirken en fazla vakit geçirilen yerlerden 
biri daha… Özellikle kalan son paralarla, gümrük vergisi 
işletilmediği için, daha ucuza çikolata, içecek, parfüm gibi 
hediyelerin alındığı yer olan free shop’lar için dil uzmanları 
‘gümrüksüz mağaza’ karşılığını öneriyor. 

LOKAL-YEREL
Pilotların ya da hosteslerin yolcularını bilgilendirmek için 
kullandıkları kelimedir: Lokal saat… Fransızca olan 
kelime ilk duyduğunda anlaşılmayabilir bu sebeple Türk 
dili uzmanları lokal kelimesine karşılık olarak ‘yerel’ 
kelimesini öneriyor.  

DOMESTIC-ÜLKE İÇİ
Fransızca olan kelime tabii ki sadece havacılık 
sektöründe kullanılmıyor. Hava yolu şirketlerinin iç hat 
uçuşları için kullandığı kelimeye karşılık olarak Türk dili 
uzmanları ‘ülke içi’ karşılığını öneriyor. 

KOKPIT-PİLOT KABİNİ
İngilizce olan ‘cockpit’ kelimesi Türkçeye ‘kokpit’ olarak 
dönüşmüş. Bu kelimeye karşılık olarak ‘pilot kabini’ 
öneriliyor. Görevliler dışında girilmesi yasak olan 
kabinde, pilot ve yardımcı pilot uçağı kullanıyor.
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SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR TEST EDİLİYOR. PROGRAMLANABİLİR İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR. BİZE DE YENİ PROJELERİ 

SABIRSIZLIKLA BEKLEMEK DÜŞÜYOR.
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GELECEKTE PEK ÇOK İŞİ ARAÇLAR 

TEK BAŞINA 

/İNOVASYON 

Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor. 
Öyle ki zorlanarak yaptığımız pek çok 
şeyi artık makineler bizim için yapmaya 
başlayacak. Programlanabilir insansız 

hava araçları olarak öne çıkan drone’lar ya 
da sürücüsüz olarak test edilmeye başlanan 
konsept otomobiller bu yaklaşımın en 
önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Aynı 
şekilde giyilebilir teknolojiler alanında da hızlı 
bir değişim söz konusu. Tüm aktivitelerinizi 
ayağınızdan ölçen akıllı bilekliklere, sert bir 
cisim çarpması sonucu beyin travması geçirip 
geçirmediğinizi tespit eden akıllı bantların 
eşlik ettiği dijital bir dünyada yaşıyoruz. Yeni 
trendleri ve gelişmeleri sizlere buradan sıcağı 
sıcağına aktarmaya devam edeceğiz…

GERÇEKLEŞTİRECEK
[ SELİN AKGÜN ]
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SAMSUNG VE SAMSONITE İŞ BİRLİĞİ İLE AKILLI VALİZ 
Akıllı telefon ve donanım alanında lider şirketlerden Samsung bu kez bavul işine el atıyor ve dünyaca ünlü bavul üreticisi Samsonite 
ile birçok yenilikçi özellik barındıracak bir ürün için iş birliğine gidiyor. İki şirketin ortak geliştireceği bavul, akıllı telefonlarla iletişim 
halinde olacak, kendi kendine check-in bilgilerini taşıyıcıya iletebilecek. Üzerinde GPS bulunacak bavulun konumuna akıllı 
telefonunuz üzerinden erişebileceksiniz ve anlık olarak hareketini izleyebileceksiniz. Buna ek olarak bavulu açma girişimi olduğunda 
bu size bildirim olarak gelecek. Bu özelliğin hırsızlığa karşı bir çözüm olması bekleniyor. Akıllı telefonunuz üzerinden sizinle iletişim 
halinde olacak bavul, sizi yaklaşık 2.5 metre önden veya arkadan takip edecek. Samsung ve Samsonite’ın akıllı bavul projesinin en 
dikkat çekici özelliği ise bavulların kendi kendilerine havaalanlarında kayıt olması. Her bavulu akıllı uygulamalar ile bir yolcuyla 
eşleştirmek isteyen iki şirket, böylelikle online kayıt olan kişilerin tekrardan kayıt masasına gitmeden bavullarını belirli bir alana 
bırakarak bu işlemi pas geçmesi üzerinde çalışıyor. Emirates, Lufthansa ve KLM Air France ile ortak çalışan Samsonite, özellikle tatil 
gidiş ve dönüşlerinde çok fazla uzayabilen kayıt kuyruklarının önüne geçmeye çalışıyor.

AKILLI SAATİNİZİ PARMAK HAREKETLERİNİZLE YÖNETİN 
Akıllı saatler birbiri ardına hayatımıza girmeye başladı. Daha gidecek çok yol olsa da, akıllı saatler ve akıllı saat deneyimi günden 
güne gelişecek. Hem Android Wear hem de Apple’ın Watch ürünleri dokunmatik ekranları aracılığıyla kontrol ediliyor. Bu noktada 
Deus Ex Technology firması önemli bir noktayı keşfediyor ve akıllı saatleri kontrol için mutlaka her iki elinizin de boş olması gerektiği 
gerçeğini değiştirmek amacıyla yola çıkıyor. Akıllı saat bir bileğinizdeyken diğer eliniz ve parmaklarınız da bu ekranın üstünde olmalı. 
Fakat bu probleme oldukça çözümsel yaklaşan şirket, Aria’yı geliştirmek için çalışmalara başladı. Aria, akıllı saatin kayışının içerisine 
yerleştirilen, silikon yüzeyli ve derinin hareketlerini anlayabilen bir yapıda olan donanım odaklı bir girişim. Parçaları satın alıp akıllı 
saatinizin içerisine taktığınızda artık parmak hareketlerinizi akıllı saatinizi yönetmek için kullanabilir hale geliyorsunuz. Aria, Blue-
tooth teknolojisi ile direkt olarak akıllı saatle iletişimde kalacak ve parmak hareketleriyle akıllı saatin yönetilmesini sağlayacak. 
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LILY SİZİ ADIM ADIM TAKİP EDECEK 
Her yeni drone modeli teknolojik, aerodinamik ve hava fotoğrafçılığı anlamında daha iyi performansa sahip oluyor. Lily de drone 
sektörüne farklı bir noktadan giriş yaparak, değişik bir fonksiyonla hizmet vermeyi hedefliyor. Eylül 2013’te, UC Berkeley’in robotik 
laboratuarında başlayan ve ilk prototipini Raspberry Pi ve Arduino kullanılarak hayata geçiren proje, 2014’te aldığı yatırım desteğiyle 
bugün başlı başına bir ürün haline gelebildi. Lily’yi diğer rakiplerinden en büyük farkı, sensörleri sayesinde siz başka işlerle 
uğraşıyorken dahi sizi pilotsuz olarak takip edebilmesi ve çekim yapabilmesi. Kısacası Lily’i siz uçuşa geçirdikten sonra, elinizde 
tuttuğunuz ve Lily’i kontrol ettiğiniz kumanda aynı zamanda bir verici sensör, Lily’nin alıcılarıyla haberleşen bu kumanda Lilly’nin 
ardından uçarak onu takip etmesini ve kamerayla onu çekebilmesini sağlıyor. Lilly’nin bir diğer amacı da bu tarz araçlarla insanların 
yaratıcılığına katkıda bulunmak. Lily, kendi kendine uçabilmesinin yanı sıra, yapısıyla kendisini havaya fırlattığınızda hemen 
pervanelerini çalıştırıyor ve uçmaya başlıyor. Bu da özellikle ekstrem sporlarla ilgilenen sporcular için güzel bir özellik. Lily’lerin 
teslimatına Şubat 2016’da başlanması bekleniyor. Fiyatının 999 dolar olması beklenen Lily drone’ların, 15 Haziran’a dek sürecek ön 
sipariş fiyatı ise 499 dolar olarak belirlendi.

AUDI R8 E-TRON’UN GÜNCELLENEN 
KONSEPT VERSİYONU SÜRÜCÜSÜZ 
GİDEBİLME YETENEĞİNE SAHİP 
Audi ilk kez 2009’da duyurduğu elektrikli otomobil projesi R8 
e-tron hakkında CES Asia Fuarı’nda önemli bilgiler paylaştı. 
Audi’nin süper spor segmentindeki elektrikli modeli Audi R8 
e-tron, güncellenen versiyonda sürücüsüz gidebilme 
yeteneğine kavuşmuş. R8 e-tron’un sürücüsüz gidebilmesi 
için Audi, aracı lazer tarayıcı lar, video kameraları ve 
dedektörlerle donatmış. Tüm bu donanımlar yine Audi’nin 
geliştirdiği zFAS ismi verilen sürücü destek sistemine yollanıyor 
ve araç kendisini sürücüsüz olarak yönetebiliyor. Otomobilde 
iki adet 170 kW elektrik motoru bulunuyor ve 0-100 km 
hızlanması ise yalnızca 3.9 saniye. Maksimum hızı 250 km/s 
olan araç iki saatte şarj olabiliyor. Henüz konsept halinde olan 
otomobilin satışa ne zaman çıkacağı ve yaklaşık olarak 
fiyatının ne olacağı da bilinmiyor.

/İNOVASYON 

DRONE SEVER KİTLEYE YENİ BİR OYUNCAK: SMARTPLANE 
Programlanabilir insansız hava aracı (drone) Smartplane, kendi uçağını yapmak isteyenleri Kickstarter’a davet ediyor. Aralarında bir 
Türk’ün de bulunduğu üç kişilik bir ekip tarafından geliştirilen Smartplane, ‘drone-sever’ kitleye yeni bir oyuncak sunuyor. Yaklaşık 1 
milyon dolar toplama hedefindeki proje, konfigüre edilebilir ve SDK (yazılım geliştirme kiti) ile sunulan bir insansız hava aracı. Tak-
çalıştır özelliği sayesinde kendi donanımınızı USB ve ağ bağlantısıyla kolayca Smartplane’e bağlayarak veya mevcut donanımlardan 
seçerek uçurabiliyorsunuz. Smartplane ile uçuş sistemleri konusunda endişelenmeden kendi havasal uygulamanızı 
geliştirebileceğinizi söyleyen girişimciler (Tomi Piriyev, Maksim Piriyev ile Kaan Özgen) Smartplane’in 80 dakika boyunca uçabildiğini 
ve 300 grama kadar yük taşıyabildiğini ifade ediyor. Smartplane ekibi, Azerbaycan Yüksek Teknolojiler Parkı’ndan büyük destek aldı. 
Şimdi yine onların desteğiyle China Startup Investment Forum’a katılacaklar.

/İNOVASYON
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IKEA’DAN MOBİLYALARA EKLENEBİLEN KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ 
Kişiselleştirme, flat tasarım, (daha) akıllı evler, kitapların, müziğin buluta taşınmasıyla fiziksel depolamanın sonu… Kulağa bir 
teknoloji şirketinin durum değerlendirmesine ait notlar gibi gelse de bunlar IKEA’nın 2020 yılının ev eşyalarını tasarlarken göz 
önünde bulundurduğu öngörülerden bazıları… IKEA, bu yönde ilk adımı, kablosuz şarj destekli mobilyalar için geçtiğimiz Mart 
ayında Samsung ile iş birliği yaparak atmıştı. Ürünlerinin bir bölümünü bu tarihte tanıtan ve İngiltere, İsveç gibi mağazalarında satışa 
sunan IKEA, kablosuz şarj özellikli mobilyalarının bu sonbaharda ABD’de piyasaya sunulacağını duyurdu. Ürünlerin, büyük olasılıkla 
tamamıyla, ilgili detayların yer aldığı kataloğunu yayınlayan IKEA, kablosuz şarjı neredeyse bütün ev eşyalarının bir parçası haline 
getirmeye hazırlanıyor. IKEA’nın yeni nesil mobilyalarında kablosuz şarjlar lambalardan avizelere ve sehpalardan komodinlere 
kadar birçok eşyanın bir parçası haline dönüşüyor. Kişisel ihtiyacınıza göre istediğiniz mobilyaya entegre ediliyor. IKEA’nın 30 
dolardan piyasaya sunulacak olan Jyssen şarjları, Micke ve Stuva masalarıyla uyumlu olarak geliştirilmiş ve IKEA’dan 5 dolara 
alabileceğiniz özel bir matkap yardımıyla masaya monte ediliyor. IKEA’nın evinizi kablo kalabalığından biraz da olsa arındıran yeni 
nesil şarjlarını telefonunuzla kullanabilmeniz için cihazınızın Qi standardını desteklemesi gerekiyor. 

/İNOVASYON 

GOOGLE’IN SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARI BU YAZ TRAFİĞE ÇIKIYOR 
Google, sürücüsüz araçlarını bu yaz şirketin merkezinin olduğu Mountain View, California’da trafiğe çıkarıyor. Google’ın sürücüsüz 
araçlar programı lideri Chris Urmson, şirketin sürücüsüz prototiplerinden oluşan bir grup aracının test rotasından çıkarak, trafikte 
deneneceği bilgisini veriyor. Sürücüsüz olarak gerçekleşecek yolculuklar, güvenlik amaçlı olarak sürücülerin gözetiminde yapılacak. 
Sürücüler taşınabilir bir direksiyon simidi, gaz ve fren pedalıyla gerektiğinde araca müdahale edebilecek. Urmson’un verdiği bilgilere 
göre yola çıkacak olan prototipler, Google’ın hâlihazırda 1 milyon millik sürücüsüz yolculuğunda denediği araçlarında da kullanılan 
Lexus RX450h SUV modelleriyle aynı yazılıma sahip olacak. Araçların ortalama 25 mph (40 km/sa) hızla yol alması planlanıyor.

/İNOVASYON
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AKILLI BİLEKLİĞİNİZ ŞARJ ALETİNE 
DÖNÜŞÜRSE? 
Q Design tarafından geliştirilen akıllı bileklik QBracelet, 
yepyeni bir fonksiyon ve şık modelleri ile meraklılarına 
sunuluyor. QBracelet açılıp kapanabilen, kelepçeli bir 
tasarıma ve siyah, beyaz, gri ve altın rengi seçeneklerine 
sahip olan bir şarj cihazı. iPhone 5 ve üzeri modellerin yanı 
sıra birçok akıllı telefon ile uyumlu olan QBracelet’in kelepçesi 
açıldığında bir şarj aleti ile karşılaşıyorsunuz. iPhone 5’te 
yüzde 60 ’a  kadar  do lum yapabi len  c ihaz ın  do lum 
performansı diğer akıllı telefonlarda model ve kullanışa göre 
değişiklik gösteriyor. Dolu bir şarj ile bir saat boyunca şarj 
edebilme kapasitesine sahip cihazın şarj seviyesi ise üzerinde 
bulunan LED ışıklarından anlaşılıyor. 

BU BANT BEYİN TRAVMASINI 
TESPİT EDEBİLİYOR 
Bir sporcunun karşılaşabileceği sakatlıklardan biri olan ve 
uzun süre bilinç kaybına hatta sporcunun ölümüne sebebiyet 
veren beyin travmasını tespit edebilen Hiji Band, içinde darbe 
algılayıcı sensörler bulunan bir akıllı bant. Hiji Band’in 
kullanıcısı, kafasına ciddi bir darbe aldığı zaman sensörler 
öncelikle sesli bir uyarı ile kullanıcıyı uyarıyor. Darbenin hızını 
ve meydana geldiği yeri mobil uygulamasına gerçek zamanlı 
veri olarak gönderiyor. Böylece sporcunun kafasında 
meydana gelen sakatlık tespit ediliyor ve gerekli önlemler 
alınıyor. Siyah, mavi ve gri olmak üzere üç renkte üretilen Hiji 
Band, sensörünün çıkarılması şartıyla yıkanarak temizleniyor. 

/İNOVASYON 

FLYFIT, 
AKTİVİTELERİNİZİ 
AYAK 
BİLEĞİNİZDEN 
TAKİP EDİYOR 
Giyilebilir teknolojiler 
arasında hayli yaygınlaşan 
akıllı bilekliklere, ayak 
bileğine takılarak kullanılmak 
üzere tasarlanan yeni bir 
aktivite takip cihazı daha 
eklendi: FlyFit…  FlyFit, daha 
çok bacak hareketlerini takip 
eden bir bileklik. Bilekliğin 
üzerindeki LED panelinde, her 
biri farklı bir takip 
fonksiyonunu temsil eden 
dört sembol bulunuyor. 
Bunlardan birincisi yürüme, 
koşma, merdiven çıkma, 
bisiklet sürme gibi 
aktivitelerinizi takip etmenizi 
sağlayan günlük aktivite 
sembolü. İkincisi günde kaç 
saat uyuduğunuzu ve uyku 
kalitenizi ölçen uyku sembolü. 
Üçüncüsü yüzme esnasında 
bacak hareketlerinizi takip 
edebileceğiniz yüzme 
sembolü ve dördüncüsü de 
şarj seviyesini gösteren bir 
sembol. FlyFit’in aktivite takip 
bilekliğinin 5 renkte üretildiği 
dikkat çekiyor.

/İNOVASYON

haziran 2015 / 55



56 / www.baglantinoktasi.com.tr

/OTOMOTİV 

Yeniköy Motors, Aston Martin tüm Türkiye haklarının 
sahipliği anlaşması sonrasında D&D Motor A.Ş.’yi 
kurarak Aston Martin Türkiye’yi bünyesine alıp 

yepyeni bir yolculuğa daha çıkıyor. Aston Martin Türkiye, 
‘güç, güzellik ve ruh’ marka sloganlarının yansıması olan 
muhteşem araç modellerini, İstanbul Autoshow 2015’te 
sergiledi. Autoshow 2015 Aston Martin Türkiye standında, 
sınırlı sayıda üretimi gerçekleştirilecek ‘Lagonda Taraf’ 

ve yalnızca 100 adet üretilen, yarıştan ilham alınarak 
tasarlanan bugüne kadarki en güçlü Vantage GT12, 
Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı. Temeli, markanın 
neredeyse sonsuz esnekliğe sahip VH mimarisine dayanan 
Lagonda Taraf, ilhamını William Towns tasarımlı büyük 
beğeni gören 1976 Lagonda’dan alıyor. Başarılı Aston 
Martin Racing kampanyalarından ilham alan Vantage 
GT12, yalnızca Aston Martin’in Warwickshire, İngiltere’deki 

LAGONDA TARAF V E VANTAGE GT12
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Gayton Yönetim Merkezi’nde Vantage’ı tanımlayan her 
şeyin en belirgin şekilde yansıtılması amacıyla tasarlandı: 
Yolda üstün kullanış sunan ilham verici bir spor model ve 
parkurda ödünsüz dinamik performans. D&D Motorlu 
Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya; “Aston 
Martin iş birliğimizin temelleri bundan tam 2 yıl önce atıldı. 
Tüm Türkiye haklarının sahipliği anlaşmamız sonrasında 
D&D Motorlu Araçlar A.Ş.’yi kurarak yeni bir yola çıktık. 

Dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan İstanbul boğazı 
sahil yolunda, en nezih ve gözde semtlerinden biri olan 
Yeniköy’de bulunan 1000 metrekarelik showroomumuzun 
yanında, şimdi de Aston Martin’in showroomunu 
açıyoruz. Eş zamanlı olarak İzmir Folkart Towers’da da 
ikinci showroomumuzu hizmete sokuyoruz. Haziran ayı 
içinde de Maslak’ta faaliyete geçecek yetkili servisimiz ile 
heyecanlı yolculuğumuz hız kazanmış olacak” dedi.
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OMSAN Lojistik, 2010 yılında başlatmış olduğu ve 
aracını tatil yolunda kullanmak istemeyenlerin 
yardımına koşan ‘OMSAN’la Arabam Tatilde’ hizmetini 
Mayıs ayı itibari ile İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, 
Antalya, İzmir ve Dalaman çevresine tatile gideceklerin 
hizmetine sunmaya başladı. Tatilseverler, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da uzun ve yorucu yolculuklar yapmak 

Türkiye’de sınıfının en önemli oyuncusu Kia Sorento, 2.5 
lt dizel motorla üst vergi dilimine girince 
fiyat avantajını yitirmiş ve satışları 
önemli derecede düşmüştü. Şimdi 
tümüyle yenilenen Sorento, 
eskiden olduğu gibi 2.0 lt dizel 
motor ve otomatik şanzımanla 
bu aydan itibaren pazara geri 
dönüyor. 
Dört silindirli, 2.0 lt 185 
beygir gücündeki turbo dizel 
motoruyla oldukça iddialı olan 
yeni Sorento, 100 kilometredeki 
6.7 litre tüketimiyle de ekonomik bir 
araç olarak öne çıkıyor. 6 ileri otomatik 

Türkiye’de ilk kez bir otomobil Twitter ile kontrol edildi. 
Ziyaretçiler tarafından atılan tweet’ler Peugeot 308’in 
çeşitli fonksiyonlarını harekete geçirdi. İstanbul Auto 
Show bünyesinde 3’üncü Salon’da yer alan Peugeot 
standını gezenler, farklı bir deneyim yaşadı. İstanbul Auto 
Show için özel olarak üretilen Yeni Peugeot 308 TweetCar; 
kullanıcı deneyimlerinden farklı olarak sosyal medyayı 
daha önce hiç olmadığı gibi kullandı ve ziyaretçilerin 
Twitter üzerinden attıkları belirli ‘tweet’lerle kendisini, 
yani gerçek bir otomobili, kontrol edebilmesine olanak 
sağladı. Bu sayede; fuar alanında olsun olmasın, merak 
eden herkes bu deneyimi kolayca yaşayabildi. Üstelik; 

zorunda kalmayacak, kendileri uçak konforuyla tatile 
giderken, araçları OMSAN güvencesiyle taşınacak. 
İstanbul ve Ankara’dan; Bodrum, Antalya, İzmir ve 
Dalaman arası taşıma fiyatı aracın kasko değerine göre 
değişen taşıma sigortası bedeli ve KDV hariç olmak 
üzere, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tek yön 450 
TL’den, gidiş–dönüş ise 720 TL’den başlıyor.

şanzımanla donatılan yeni Sorento ayrıca sunduğu 7 
kişilik oturma kapasitesiyle de geniş ailelerin gözdesi 

olmaya aday. Zengin bir donanım seviyesine sahip 
Kia Sorento 199.900 TL fiyatla müşterilerle 

buluşacak.

Yılın son çeyreğinden itibaren Türkiye’de satışa sunulacak 
olan Lexus, ilk kez İstanbul Autoshow’da Türkiye’deki lüks 
marka müşterilerinin beğenisine sunuldu. Otomobilde lüks 
kavramına yeni standartlar getirerek premium otomobil 
pazarında ‘müşteri odaklılık’ kavramını yeniden tanımlayan 
Lexus, İstanbul Autoshow’da IS, NX, GS, LS, RCF, LFA 
modellerinin yanı sıra yeni nesil RX modelini de sergiledi. 
Lexus’un İstanbul Autoshow’daki tanıtımına Avrupa 
Başkanı Alain Uyttenhoven ve Toyota Türkiye Pazarlama 
ve Satış A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt birlikte katıldı. 

Üretilmeye başlandığı 1989 yılından itibaren dünyanın en 
itibarlı otomobilleri arasında başı çeken, göz alıcı şıklığı, 
kalitesi ve performansı ile farklı olmak isteyenlerin tercihi 
olan Lexus, Türkiye’de de yeni bir dönemi başlatacak. 
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar 
Bozkurt, “İstanbul Autoshow bu yıl bizim için farklı bir 
anlam taşıyor. Türkiye’deki lüks segment müşterilerinin 
uzun yıllardır beklediği Lexus’u tanıtmaktan mutluluk 
duyuyorum. Lexus’u bekleyen müşterilerimizin karşısına 
ilk kez İstanbul Autoshow ile çıktık” dedi.

fuar alanında olanlar dilediklerinde aracın içine girerek bu 
sihirli otomobili yakından inceleyebildi. Hayata geçirilen 
proje ile Autoshow’a gelemeyen otomobilseverler de 
Peugeot 308’e istedikleri komutları gönderebilecek. Bu 
heyecanı ve teknolojiyi deneyimlemek isteyen otomobil 
ve teknolojiseverler; www.308tweetcar.com adresinde 
istediği komutu seçiyorlar ve geriye kalan her şeyi 
Yeni Peugeot 308 TweetCar onlar için yapıyor. Daha 
şimdiden Twitter üzerinde #istanbulautoshow2015 resmi 
‘hashtag’iyle yapılan paylaşımlarda açık arayla önde olan 
Yeni Peugeot 308 TweetCar, kısa sürede yakaladığı bu 
başarısı ile bir Twitter fenomeni olmaya aday oluyor. 

/OTOMOTİV 

‘OMSAN’LA ARABAM TATİLDE’, 2015 SEZONUNU YENİ BİR KAMPANYA İLE AÇTI  
LEXUS, MÜŞTERİ ODAKLILIK KAVRAMINI YENİDEN TANIMLIYOR

TÜRKİYE’NİN İLK TWEET İLE ÇALIŞAN OTOMOBİLİ 

/OTOMOTİV

KIA SORENTO ESKİ BAŞARISINI YAKALAYACAK
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Orta Asya, EMEA ve Rusya’dan 28’den fazla telekom operatörü, sınıfının en iyi 
mobil geniş bant ağlarını hayata geçirmek ve deneyimlerini paylaşmak üzere, 

Hawaii Kalite Odaklı MBB Zirvesi’nde buluştu.  

TAV Havalimanları Holding, kalite güvence değerlendirmesini 
başarıyla tamamlayarak Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün 

“İç Denetim Farkındalık Ödülü”nü kazandı.

HUAWEI MOBİL GENİŞ BANT ZİRVESİ 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

TAV HAVALİMANLARI’NA ‘İÇ DENETİM 
FARKINDALIK’ ÖDÜLÜ

Mobil geniş bant (MBB) abone sayısı, son kullanıcı 
ihtiyaçlarının karşılanması ve artan talepler özelin-
de önemli bir servis deneyimi ve altyapı gerektiri-

yor. Sektör analistleri ve 28’den fazla bölgesel telekom 
operatörü, 21 Mayıs 2015’te, İstanbul’da Huawei Kalite 
Odaklı MBB Zirvesi’nde bir araya gelerek, bu alandaki 
yeni trendleri masaya yatırdı. Operatörler, en iyi kullanıcı 
deneyimi için en yeni girişimlerini aktarırken, en kaliteli 
MBB ağının yapılandırılması için sektörel deneyimlerini 
Zirve’de paylaştı.
İki gün süren konferans boyunca Orta Asya, EMEA (Doğu 
Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Afrika) ve Rusya’dan katı-
lan bölgesel operatörler, deneyimlerini ve yeni fikirle-
rini, oturumlar ve konferanslar boyunca paylaştı. Artan 
kullanıcı sayısı gibi süreç içindeki zorluklar, operasyonel 
maliyetlerin azaltılması, servis kalitesinin artırılması ve 
müşteri deneyiminin en iyi hale getirilmesi, zirvenin temel 
başlıklarıydı. IDC Araştırma Direktörü Emir Halilovic ve 
Analysis Mason Kıdemli Analisti Anil Rao, sektörel analiz 
odaklı bakış açısıyla görüşlerini katılımcılarla paylaştı. 
Sektördeki en yeni trendler, karşılaştırmalar, ağ per-
formans ölçümleri ve müşteri deneyimini en 
iyi hale getirmek için farklı öneriler, yine 
öne çıkan konular arasındaydı. 
Huawei Global Başkan Yardımcısı 
Dr. Leroy G. Blimegger Jr. etkin-
likte yaptığı konuşmada, “MBB 
çağında operatörler, kaliteli bir 
ağ yapısı oluşturmak ve büyük 
veri servislerini artırmak için 
birçok zorlukla mücadele edi-
yorlar. Operatörlerin hedef per-
formansını ölçen ve bu anlamda 
baskı altında çalışmalarına da yol 
açan, birçok karşılaştırmalı ve kar-
maşık test tekniği mevcut. Marka 
testlerini geçmek akılcı yatırımlar yap-
mak ve trafik dengesini yönetmek, son 
derece kritik. Huawei Açık Laboratuvar veri-
lerine göre, 2016’da aktarım servisleri, toplam trafiğin 
yüzde 70’ini meşgul edecek. Aktarım servislerini garan-
tiye almak, bu anlamda son derece önemli. Kilit olaylar, 
ağ üzerinde farklı gerekliliklere yol açabilir. Örneğin online 
bir market promosyon aktivitesini ele alalım. Operatörler 

TAV Havalimanları Holding, Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 
TİDE tarafından iç denetim faaliyetlerini uluslarara-
sı standartlarda uygulayan ve iç denetim mesleğinin 

önemi konusunda farkındalık yaratan şirket olarak göste-
rildi ve “İç Denetim Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü. TAV 
Havalimanları İç Denetim Direktörü Altuğ Koraltan, düzenle-
nen törende ödülü TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan 
Yurtsever’den aldı.
TAV Havalimanları İç Denetim Direktörü Altuğ Koraltan, 
“Türkiye’de iç denetimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
için değerli çalışmalar yürüten TİDE tarafından farkındalık 
ödülüne layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. 
TAV Havalimanları olarak, 2010 yılından iti-
baren Uluslararası İç Denetçiler Ensititüsü 
(IIA) tarafından belirlenen ‘Uluslararası 
İç Denetim Standartları’ ile uyum-
lu çalışan bir şirketiz ve standartlara 
uygunluğumuz PwC tarafından bu yıl 
yeniden belgelendi ve Kalite Kontrol 
Sertifikamızı aldık. İç denetim, şir-
ketlerin şeffaf ve hesap verebilir bir 
yapıyla yönetilmesi açısından son 
derece önemli bir role sahip. Bu alan-
daki çalışmalarımızın, daha çok sayı-
da şirketi uluslararası standartlarda 
iç denetim süreçleri yürütmede teşvik 
etmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.
Uluslararası İç Denetçiler Ensititüsü (IIA)’nün 
Türkiye’deki temsilcisi olan TİDE, “Farkındalık Ayı” 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Farkındalık Ödül 
Töreni”nde, toplam 5 kategoride 53 ödülü sahipleriyle buluş-
turdu. Uluslararası denetim şirketi PriceWaterhouseCoopers 
tarafından gerçekleştirilen kalite güvence değerlendirme-
sini başarı ile tamamlayan TAV Havalimanları “Kurumsal 
Farkındalık” kategorisinde ödül alan şirketler arasında yer 
aldı. TİDE tarafından beşincisi düzenlenen ödül töreninde, bu 
yıl TAV üçüncü kez ödüllendirildi.  
TAV Havalimanları bünyesinde 2008 yılında faaliyet gös-
termeye başlayan İç Denetim Direktörlüğü, Holding ve tüm 
iştiraklerinin bütün operasyonel faaliyetlerini denetliyor. 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü, iç denetim uygulama-
larında uluslararası standartlara ulaşılması konusunda 
faaliyetler yürüterek iç denetim mesleğinin tanıtımı ve 
geliştirilmesi için öncü olmayı hedefliyor.

için, bu tür bir operasyonun 
başarısı son derece önemli-

dir.” dedi.
OTA Operasyonlar Direktörü 

Adel Dekali de konuşmasın-
da, “Buraya katılan 28 operatöre 

baktığımızda, her birinin aynı gelişim 
fazında olmadığını gözlemliyoruz. Diğer 

yandan, hepimiz benzer zorluklarla müca-
dele ediyoruz. OTA her zaman müşterileri için en 

mükemmel servis deneyimini hedefliyor. Bu Zirve, böl-
geler arası telekom operatörleri için, fikir ve deneyimlerin 
sektörel paydaşlara aktarılması açısından da önemli bir 
platform.” dedi.  

TAV HAVALIMANLARI HAKKINDA:
Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer 
alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Ankara 
Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa 
Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise 
Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-
Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi 
Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda 
operasyon yönetiyor. Şirket 2014’te iştirakleriyle birlikte 
yaklaşık 743 bin uçak seferine ve yaklaşık 95 milyon yolcuya 
hizmet sundu.

HUAWEI 
GLOBAL BAŞKAN 

YARDIMCISI DR. LEROY 
G. BLİMEGGER JR.: 

“MBB ÇAĞINDA OPERATÖRLER, 
KALİTELİ BİR AĞ YAPISI 

OLUŞTURMAK VE BÜYÜK VERİ 
SERVİSLERİNİ ARTIRMAK İÇİN 

BİRÇOK ZORLUKLA 
MÜCADELE EDİYOR.”

TAV HAVALİMANLARI 
İÇ DENETİM DİREKTÖRÜ 

ALTUĞ KORALTAN:
 “2010’DAN İTİBAREN ULUSLARARASI 

İÇ DENETÇİLER ENSİTİTÜSÜ (IIA) 
TARAFINDAN BELİRLENEN 

‘ULUSLARARASI İÇ DENETİM 
STANDARTLARI’ İLE UYUMLU 

ÇALIŞAN BİR ŞİRKETİZ.”
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Turkcell ve Lokman Hekim Hastaneleri işbirliği yaptı. Hasta, hasta yakını ve 
doktorların hayatı kolaylaşacak. Acil servis başvuru sayısı azalacak.

Vodafone Türkiye, gerçekleştirdiği 
yaklaşık 67 milyon TL yatırım ve 
sunduğu teknoloji çözümleriyle Ankara 
sanayiinin dijitalleşmesine katkıda 
bulunuyor. 

TURKCELL, HASTA VE YAKINLARININ HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRIYOR

VODAFONE’DAN 
ANKARA’YA 67 MİLYON 
TL’LİK YATIRIM

Turkcell ve Lokman Hekim Hastaneleri; teknolojiyi kul-
lanarak hasta, hasta yakınları ve doktorların hayatları-
nı kolaylaştıracak mobil sağlık teknolojileri konusunda 

işbirliği yaptı. Turkcell mühendislerinin imzasını taşıyan ve 
ilk olarak Ankara merkezli Lokman Hekim Hastaneleri’nde 
kullanılmaya başlanan SağlıkMetre ile şeker ve tansiyon 
gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar ‘uzaktan’ takip edilecek. 
Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte, yıllık 90 milyona yakla-
şan ve büyük bir sorun haline gelen Acil Servislere başvuru 
sayısının da azalması bekleniyor.
Sağlıkmetre ile hastanın evde yaptığı ölçümleri tek bir tuşa 
basarak doktoruna iletebileceği belirtilirken, bu sayede has-
tanın bakım ve yaşam kalitesinin artırılmasının, doktor ile 
hasta arasında bakım ve takip sürekliliğinin sağlanmasının, 
daha fazla hastaya daha kaliteli hizmet sunulmasının, komp-
likasyonların engellenmesinin ve verimliliğin artırılmasının 
hedeflendiği belirtildi. Diyabet kontrolünde, takip edilen has-
talarda ilk 3 ayda yüzde 41’e varan başarı sağladığı bilimsel 
olarak kanıtlanan SağlıkMetre’nin, sağlık alanındaki verimli-
liği artırması bekleniyor.

HASTA KENDİNİ GÜVENDE HİSSEDECEK
SağlıkMetre’nin tanıtıldığı kokteylde konuşan Lokman 
Hekim Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa 
Sarıoğlu, “Modern standartlarda, bütüncül kalite anlayışı 
içinde bir sağlık hizmeti sunuyor. Bu sistem sayesinde, 
veri iletim teknolojisi kullanılarak hastalarımızı, hastaneye 
gelmeden de bulundukları her ortamda kolay bir şekil-

“Dijital Dönüşüm Hareketi” kapsamında teknoloji, hiz-
met ve sosyal alanlarındaki yatırımlarını 
aralıksız sürdüren Vodafone Türkiye, 

bu vizyon çerçevesinde Ankara’da ger-
çekleştirdiği yatırımlarını açıkladı.
Ankara’daki faaliyetleri ve yatırım-
ları hakkında bilgi veren Vodafone 
Türkiye Kurumsal Pazarlama 
Direktörü Ebru Özgüç, şunla-
rı söyledi: “Türkiye’nin ikin-
ci en büyük uluslararası doğ-
rudan yatırımı olan Vodafone 
Türkiye’nin 2006 yılından bu 
yana toplam yatırımları 14 mil-
yar TL’ye ulaştı. Kasım 2013’te, 
‘daha iyi bir gelecek için iletişim tek-
nolojileriyle Türkiye’de herkese ilham 
vermek’ misyonumuzla Dijital Dönüşüm 
Hareketi’ni ilan ettik. Vodafone Türkiye olarak, İç 
Anadolu Bölgesi’nin sayılı ticaret ve sanayi merkezlerin-
den Ankara’ya büyük önem veriyoruz. Ankaralılara en ileri 
mobil teknolojileri sunarak Ankara ekonomisinin daha da 
güçlenmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Ankara 
halkı, teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Biz de gerek 
Ankara, gerekse İç Anadolu Bölgesi’nde teknolojik altyapı-
mızı güçlendirmek ve hizmet kalitemizi sürekli artırabilmek 
için yatırımlar yapıyoruz. Son 3 yılda Ankara’ya yaklaşık 67 
milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Ankara’daki mağaza-
larımıza da sürekli yatırım yapıyoruz. Ankara’da 238 satış 
noktamız bulunuyor. Ankara’da gerek doğrudan gerekse 
dolaylı olarak 907 kişiye istihdam sağlıyoruz.”
Ankara’da sosyal yatırımlara da büyük önem verdikle-
rini vurgulayan Ebru Özgüç, “MEB ve AÇEV işbirliğinde 
yürüttüğümüz ‘Geleceğe İlk Adım’ projemiz kapsamında, 
Ankara’da 10, İç Anadolu Bölgesi’nde 64 anasınıfımız bulu-
nuyor. Projemiz kapsamında Ankara’da 2.318, İç Anadolu 
Bölgesi’nde 10.179 çocuğumuzun kaliteli okul öncesi eği-
tim almasına destek verdik. UNDP ve Habitat Kalkınma 

VODAFONE 
TÜRKİYE KURUMSAL 

PAZARLAMA DİREKTÖRÜ 
EBRU ÖZGÜÇ: 

“VODAFONE TÜRKİYE’NİN   
2006 YILINDAN BU YANA 

TOPLAM YATIRIMLARI            
14 MİLYAR TL’YE 

ULAŞTI.”

de takip edebileceğiz. Bir diyabet hastasının gün içinde 
ölçülen sonuçlarını online izleyerek gerektiğinde anında 
müdahalede bulunabileceğiz. Doktorlarımız ve hastaları-
mız arasında kesintisiz iletişim kurulmasını sağlayacak bu 
sistem, hastalarımıza kendilerini daha güvende hissetti-
recek” dedi. 

“HASTA, HASTA YAKINI VE DOKTORLARIN HAYATI 
KOLAYLAŞACAK”
Turkcell Stratejik Planlamadan Sorumlu Grup Başkanı 
Doğa Ünay da şirket olarak daima inovasyon ve teknoloji 
kullanarak insan hayatına nasıl daha fazla değer kata-
bileceklerine, müşterilerin hayatlarını nasıl kolaylaştı-
rabileceklerine odaklandıklarını söyledi. Ünay, Turkcell 
mühendislerinin imzasını taşıyan SağlıkMetre’nin, has-
taların yaşam kalitesine olumlu etkisi, sosyal güvenlik 
sistemindeki yükü azaltma potansiyeli, bakım ve diğer 
operasyonel maliyetlerin düşürülmesi açısından mobil 
sağlık alanında önemi bir ürün olduğunu ifade etti. 

ve Yönetişim Derneği ile birlikte yürüttüğümüz ‘Bilgisayar 
Bilmeyen Kalmayacak’ projemiz kapsamında, Ankara’da 
36.703, İç Anadolu Bölgesi’nde 146.140 gencimize ücretsiz 
bilgisayar eğitimi sağladık.” diye konuştu. 

ANKARA’DAKİ ŞİRKETLERİN DİJİTAL KARNESİ 
TESPİT EDİLDİ
Vodafone Türkiye, Yarına Hazırım Platformu’nda 
Ankara’daki şirketlerin dijitalleşme haritasını da çıkardı. 
Toplam 901 şirkete ulaşıldı. Buna göre, Ankara’daki şir-
ketlerin dijitalleşme endeksi yüzde 52 olarak ortaya çıktı. 
Yarına Hazırım anketinde ortaya çıkan tabloya göre; her 10 
işletmeden 8’inin müşteri yönetimini ve bağlılığını artıracak 
çözüme ihtiyacı var ve yüzde 38’i bu yazılımları kullana-
rak yüzde 35’e varan oranda daha fazla müşteri adayına 
erişebiliyor. Ankara’da her 10 işletmeden 5’i sahada araç 
kullanıyor ve ‘e varan yakıt tasarrufu yapmalarını sağlayan 
Vodafone Araç Takip çözümünü bu işletmelerin yüzde 
50’si kullanıyor. 

TURKCELL STRATEJİK PLANLAMADAN 
SORUMLU GRUP BAŞKANI DOĞA ÜNAY: 

“SAĞLIKMETRE’NİN, HASTALARIN YAŞAM 
KALİTESİNE OLUMLU ETKİSİ, SOSYAL 

GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ YÜKÜ AZALTMA 
POTANSİYELİ VAR.”



Türk Telekom Grubu tarafından 
geliştirilen uygulamalarla Antalya’da; 

trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden 
enerji tasarrufuna kadar şehrin tüm 

ihtiyaçları Akıllı KenTT Operasyon 
Merkezi’nden yönetilecek. 

ANTALYA, 
TÜRK TELEKOM’UN 
TEKNOLOJİSİYLE 

AKILLI KENTT 
OLUYOR 
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lerin ve şehirlerin dijitalleştiği bir gelecek için çalışıyoruz 
ve insanların daha mutlu, daha üretken olduğu akıllı bir 
gelecek kuruyoruz.” dedi. 

AKILLI KENTT PROJESİ, G20 ZİRVESİ’NDE TÜRKİYE’NİN 
TEKNOLOJİ YÜZÜ OLACAK
Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya, her yıl 10 mil-
yondan fazla turist ağırlayan çok özel bir şehir. Bu şehri 
daha akıllı hale getirerek Antalyalılar ve Türkiye için yeni 
fırsatların kapısını sonuna kadar açacağız. Bir dünya şehri 
olan Antalya, Akıllı KenTT uygulamalarımızla çok daha 
yaşanabilir bir yer olacak. Kasım ayında Antalya G20 
Zirvesi ile dünya liderlerini konuk edecek ve dünya eko-
nomisinin en etkili temsilcileri Türk Telekom Grubu’nun 
teknolojik çözümleri ile ağırlanacak. Akıllı KenTT uygu-
lamamız, 20’den fazla akıllı uygulamanın kullanacağı 
G20 zirvesinde, Türkiye’nin teknoloji yüzü olacak. Ayrıca 
EXPO 2016’da, tüm dünyadan, Antalya’yı ziyaret etmesi 
beklenen 8 milyon kişi, ücretsiz WiFi, şehir bilgilendirme 
kioskları, şehir mobil uygulaması, akıllı kavşak, akıllı durak 
gibi akıllı hizmetlerimizden faydalanacak. Akıllı KenTT 
Projesi, teknoloji ve dinamizmin iş birliği ile ülke ekonomi-
miz için itici güç olmaya devam edecek.”

ANTALYA’NIN SOKAK AYDINLATMA 
GİDERİ AZALACAK 
Türk Telekom Grubu’nun Akıllı 
KenTT uygulamalarının şehir 
hayatının her parçasında fark-
lı imkânlar sunduğunu ifade 
eden Türk Telekom Grubu İş 
Geliştirme ve Strateji Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan 
Dursun, “Türkiye’mizi diji-
talleştirme adına, çok 
önemli adımlar attık. Kamu 
hizmetlerini Türk Telekom 
teknolojisi ile akıllandırmaya 
başladık. Çalışmalarımızı şimdi 
de şehir hayatına taşıyoruz. Fiber 
altyapı, akıllı şehirlerin olmazsa 
olmazıdır. Türk Telekom Grubu olarak 
Türkiye’nin her köşesine ulaşan 200 bin 
kilometreye yakın fiber ağımızla, öncü konumdayız ve 
akıllı şehir teknolojisini 81 ilimize yaymaya ve tüm Türkiye 
ile buluşturmaya hazırız. 
Türkiye’nin en uzun şeridi Antalya’da, sahil şeridi boyunca 
ücretsiz kablosuz internet imkânı sunacağız. Şehrin mer-
kezi noktalarına yerleştirilmiş bilgimatikler ile şehri keş-
fetmeyi kolaylaştıracağız. Yaşlılarımız için panik butonunu 
devreye alıyoruz. Tansiyon, şeker gibi kronik hastalıkların 
takibi için de Akıllı KenTT çözümlerimiz hazır. Antalyalı 
teyzemiz evde tansiyonunu ölçtüğünde, bilgiler akıl-
lı ev telefonundan doktoruna ulaşacak. Doktoru gerekli 

Türkiye çapında şehirleri, vatandaşlar için daha 
yaşanabilir hale getirmesinin yanı sıra ekonomik 
ve çevresel olarak büyük kazançlar sağlayan Türk 

Telekom Akıllı KenTT Projesi, Antalya’da hayata geçiril-
di. Antalya’nın trafikten sağlığa, kamu hizmetlerinden 
enerji ve su kullanımına kadar tüm ihtiyaçları böylece 
tek bir merkezden idare edilecek. Akıllı KenTT uygula-
masıyla tüm veriler ve kontrol tek merkezde toplanarak, 
Antalya’nın uçtan uca entegre bir akıllı şehir çözümü ile 
yönetilmesi sağlanacak.

görürse müdahale edecek. İşitme ve konuşma engelli 
vatandaşlarımız da Akıllı KenTT hizmetlerimizden yarar-

lanacaklar” dedi.
Türk Telekom Grubu’nun çözümleriyle 

Antalya’ya güvenlik, verimlilik, ekonomi, 
çevresel duyarlılık ve yaşam kalitesi 

gibi konularda şehre önemli katkı-
lar sunacağını ifade eden Dursun, 

“Akıllı KenTT ile Antalya’nın 
sokak aydınlatma gideri yüzde 
35 azalacak. Türk Telekom 
Akıllı KenTT uygulamaları ile 
ayrıca trafik bekleme süresi-
nin yüzde 25, kaza sayısının 

yüzde 60, CO2 salınımının ise 
yüzde 40 azalması bekleniyor. 

Su kullanımında ise yüzde 30’a 
varan bir düşüş bekleniyor.” şek-

linde konuştu.

AKILLI KENTT İLE DAHA GÜVENLİ 
BİR HAYAT

Dursun sözlerine şöyle devam etti; “Önümüzdeki dönem-
de G20 Zirvesi ve Expo 2016 gibi uluslararası etkinlikler 
Antalya’da yapılacak. Hazırlıklarımız, kaliteli, güvenli ve 
konforlu bir ev sahipliğine olanak sağlayacak. Trafikte ve 
ulaşımda birçok otoyolda, kavşakta, durakta akıllı çözüm-
lerimiz olacak. Otobüslerimizde kablosuz internet çözü-
mü sunacağız. Böylece Antalyalılar ve Antalya’yı ziyaret 
eden turistler daha az bekleyecek, daha güvenli seyahat 
edecek. Akıllı güvenlik çözümlerimizle, kamuya açık alan-
larda, vatandaşlarımıza daha huzurlu, daha korkusuz, 
daha güvenli bir yaşam oluşturacağız.”

AKILLI KENTT’LER TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 
İTİCİ GÜCÜ OLACAK
Dijitalleşme adımlarını, kamu hizmetlerine ve şehir haya-
tına taşıyarak, Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdik-
lerini ve Akıllı KenTT çözümlerini il il Türkiye’ye yaydık-
larını belirten Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan, 
“Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şir-
keti olarak, inovatif vizyonumuz doğrultusunda ülkemiz-
de telekomünikasyon sektörünün geleceğini şekillendir-
meye devam ediyoruz. Araçların, evlerin, okulların, şirket-

TÜRK TELEKOM GRUBU 
CEO’SU RAMİ ASLAN: 

“ARAÇLARIN, EVLERİN, OKULLARIN, 
ŞİRKETLERİN VE ŞEHİRLERİN 

DİJİTALLEŞTİĞİ BİR GELECEK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ VE İNSANLARIN DAHA 
MUTLU, DAHA ÜRETKEN OLDUĞU 

AKILLI BİR GELECEK 
KURUYORUZ.”



Varlık birliği

Bilgiçlik taslayan

Açıkça

Kırarak küçültme

Buzlu içki 

Akıl

Sergen, vitrin 

Donuk

Bağışlama

Despot

Hırsız, haydut

İsim

Güç

Ankara Ticaret 
Odası (ksc.) 

İşaret

Öndelik

Merkeziyetçi

Türkiye 
Cumhuriyeti 

(ksc.)

Normalden 
küçük  

İnanç

Katıksız

Kabul etmeme

Atarinin yanlış 
telaffuzu 

Bir edebi tür

Temiz

Bir tür cönk

Mağara 

Geçimsizlik

Japon çizgi filmi

Cesaret (isim) 

Utanma

İhsas

Taharri

İlaç, merhem

Rusçada evet

Film kuşağının 
iki yanı Bir şeyin yapılması 

için tanınan süre

Bir çeşit bitki 
örtüsü

Kiloamper (ksc.)

Molibden’in 
simgesi 

Kayserispor 
(ksc.)

Üniversitede 
en yüksek 
harf notu

Açıklık 

Kemik veremi
İnsanın kendi 
varlığı, özü

Tunus’un 
plaka kodu

Bir nöron 
hastalığı

Lahza

Bakarak aynısını 
yazma

Şaman 
Türklerinde ateş 

tanrısı

Bilinmeyen bir 
tarihi anlatmak 
için kullanılır

Aşılama

Değişim

Bir ay

Getirim

Kardeş kadar 
yakın kimse

Mum 

İçi dolu patolojik 
torba

Hayatı Akıl 
Oyunları filminde 
anlatılan, resimde 

gördüğünüz 
ABD’li 

matematikçi

Yağışsız

Bir nota

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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