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SEKTÖR HAREKETLİ 
BİR SEZON GEÇİRİYOR
TATİL PROGRAMLARININ HAVAYOLU, 
DEMİRYOLU, KARAYOLU YOLCULUKLARININ 
SAYISINI; RAMAZAN’IN DA İNTERNET-TELEFON 
KULLANIMI, E-TİCARETİ ARTTIRDIĞI HAREKETLİ 
GÜNLERDEYİZ.

Birçok sektör için yaz ayları ölü sezondur. Ulaştırma ve 
iletişim açısından ise tam tersi bir durum yaşanıyor… Yaz 
tatilinin havayolu, demiryolu, karayolu yolculuklarının 
sayısını; Ramazan ayı ve bayramının da internet kullanımı, 
telefon trafiği, e-ticareti arttırdığı oldukça hareketli 
günlerdeyiz. 
Hem yaz tatilini hem de Ramazan ayı ile bayramını huzur 
ve neşe içinde geçirmemiz için uymamız gereken birçok 
trafik kuralı olduğunu unutmamalı; yol güvenliği, siber 
güvenlik gibi alanlarda uzmanların seslerine kulak vermek 
gerektiğini bilmeliyiz. Bağlantı Noktası’nın haberlerini 
okuyarak da alınması gereken tedbirleri öğrenebilirsiniz. 
Özellikle, Ramazan’da şoförlerin alması gereken tedbirler, 
yaz tatilinde güvenli internet için çocuklar ve ailelere 
yönelik haberlerimiz tatilinizin keyfini kaçırmamanız için 
hazırlanmış dosyalar…  
Dergimizin bu ayki kapak konusuna gelecek olursak; bu 
ay kapağımızda Accenture tarafından gerçekleştirilen 
‘2015 Teknoloji Vizyonu Raporu’ var. Rapor, geleceğe 
yön verecek 5 teknoloji trendini farklı perspektiflerden 
tanıtıyor. Böylece dijital ekosistemlerine yön vermek 
isteyen şirketlere farklı bir yol haritası sunuyor. Ayrıca, 
raporda dikkat çeken 5 teknoloji trendine yatırım yapan 
markaları, ulaştıkları konumlarını, rekabet ortamını analiz 
edebilirsiniz. 
TCDD’de yaşanan bir diğer önemli gelişmeye de değinmek 
gerekiyor. Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul hatlarında 
hızlı, güvenli ve konforlu seyahat hizmeti sunan TCDD, 
Yüksek Hızlı Tren filosunu “Çok Yüksek Hızlı Tren” 
ile taçlandırdı. Çok Yüksek Hızlı Tren’in hikayesi de 
sayfalarımızda… 
Bir sonraki sayıda görüşmek ümidiyle… 
Hoşçakalın… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

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

Vodafone

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

Vf Cep_Nakit_Kart_215x275.indd   1 19/06/15   11:51
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SÜRÜCÜLER 
RAMAZAN AYINDA 
UYKUSUZ 
KALMASIN
Ramazan’da uykusuz 
kalan sürücülerin 
kazalara yol açmamak 
ve kaliteli bir uyku elde 
etmek için tedbiri 
elden bırakmamaları 
gerekiyor.
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‘ÇOK’ YÜKSEK HIZLI TREN RAYLARA İNDİ
Test sürüşleri tamamlanan Çok Yüksek Hızlı Tren, 23 Mayıs 2015 

Cumartesi günü Ankara-Konya hattında hizmete girdi.

DÜNYANIN YÜZDE 70’İ 2020’DE AKILLI 
TELEFON KULLANACAK

Ericsson’un en son yayınladığı Mobilite Raporu’na göre, gelişmiş 
mobil teknoloji 2020’ye kadar tüm dünyada yaygınlaşacak.

DİJİTAL EKOSİSTEMİNİZ KADAR VARSINIZ
Accenture’ın 2015 Teknoloji Vizyonu raporu, geleceğe yön verecek 

5 teknoloji trendini farklı perspektiflerden masaya yatırıyor.

14

YAZ TATİLİNDE 
ÇOCUĞUNUZU 

İNTERNETLE 
BAŞBAŞA 

BIRAKMAYIN
Çocuklara güvenlik 

tekniklerini öğretmenin 
yanı sıra teknolojinin 

sorumlu bir şekilde 
kullanılmasını öğretmek 

de önemli.

SÖRF SPORUNA GÖNÜL VEREN ÜNLÜLER 
Suda keyifli vakit geçirmek isteyen ünlüler önce sörf tahtasını kapıyor 

sonra da soluğu denizde alıp rüzgâra karşı dans ediyor.

28
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TASARIM SÜREÇLERİNİ  İHTİYAÇLAR ŞEKİLLENDİRİYOR
Çevreyi koruyan ayakkabı bağcıklarından ne kadar su içmeniz 

gerektiği hakkında sizi yönlendiren mataraya kadar her akıllı ürün, 
farklı bir ihtiyaca yanıt veriyor.

YOL ARKADAŞI ŞOFÖRÜ DAHA İYİ YAPIYOR
10 ülkede yapılan ‘Yolculuk paylaşımı ve yol güvenliği’ araştırmasına 

göre yolculuk paylaşımı, yol güvenliğini olumlu yönde etkiliyor!

Y KUŞAĞI’NIN 
DİKKATİNE
Gelecekte başarılı bir 
kariyere sahip olma 
hayali kuran Y Kuşağı 
temsilcilerinin, klasik 
meslek gruplarının 
dışına çıkmaları ve 
genetik, biyoteknoloji, 
nanoteknoloji, dijital 
reklamcılık ve robotik 
gibi alanlara yönelik 
uzmanlık kazanmaları 
gerekiyor. 

TÜRKİYE’NİN VERİ 
MERKEZİ ALANI 
BÜYÜMELİ
“Türkiye’de var olan veri 
merkezi alanı 
büyüklüğünü, dünya 
standartlarına ulaştırmak 
için 4,3 kat büyütmeliyiz. 
Türkiye kendi verilerini 
kendi topraklarında 
barındıran, bölgesine 
içerik sağlayan bölgesel 
bir güç olabilir.”

E-TİCARET SİTELERİ 
2016’YA KADAR 
E-ARŞİV FATURA 
UYGULAMASINA 
GEÇMEK ZORUNDA
2014 yılı cirosu 5 milyon 
TL ve üzerinde olan 
e-ticaret siteleri, 
01.01.2016 tarihine kadar 
e-Arşiv Fatura 
uygulamasına geçmek 
zorunda.

röportaj

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

Geleceğe yolculuk
Geleceğe yolculuk

w
w

w
.in

ka
m

e
d
ya

.c
o
m

 2
0
1
5
0
5
2
3

SİNCAN POLATLI

14:52

06:00

09:20

12:15

14.35

19:00

07:27

10:42

13.39

15:58

20:27

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

10:03

13.13

16.07

18:30

22:58

PENDİKARİFİYE

12:29

15.23

17:48

06:17

12:32

19:17

16:37

22:14

06:35 07:45 08:06 08:49 09:19 09:50

15:54

16:16

19:35 21:44

SİNCANPOLATLI

14:11

16:26

22:59

10:36

14:26

16:41

17:54

23:14

09:12

13:06

15:21

16:36

21:52

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

06:30

10:30

12:45

14:00

19:10

PENDİK ARİFİYE

11:17

13:32

14:47

13:01

06:44

10:46

14:16

19:24

10:2107:14

19:54

07:43 08:27 08:50 10:00

17:40

20:23 21:07 21:30 22:39

SİNCAN POLATLI

06:47

16:02

18:12

07:06

16:21

18:31

06:30

15:45

17:55

07:53

17:08

19:18

SİNCANPOLATLI

09:23 09:43

07:18 07:38

13:28 13:48

18:58 19:18

08:35

06:30

12:40

18:10

09:58

07:53

14:03

19:33

10:57 11:1610:40 12:03

20:57 21:1620:40 22:05 20:48 21:0820:00 21:23

08:37

19:42

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

11:10

22:15

PENDİKARİFİYE

21:3317:55 20:00 21:03

06:50 10:26

KONYA - İSTANBUL

10:12

20:25

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

07:30

17:45

PENDİK ARİFİYE

18:32

07:44

18:01 22:04

08:14 11:51

20:06

İSTANBUL - KONYA

08:55 09:16

20:21

08:43 09:27 09:50

19:43

POLATLI

08:55

11:15

13:30

16:10

18:20

21:25

09:12

11:32

13:47

16:27

18:37

14:07

18:57

10:38

12:54

15:13

17:49

20:03

23:04

SİNCAN

06:45 07:02 08:24

09:32

21:42

SİNCANPOLATLI

06:30

09:05

11:20

13:40

15:50

18:50

21:15

10:11

12:40

14:46

10:31

17:10

22:35

08:11

10:46

12:55

15:21

17:25

20:31

22:50

07:56

15:06

19:56 20:16

07:36

215x
275 
mm

INTEL’İN 
GELECEĞİNİ 
RESMEDİYOR
Intel Yeni Teknolojiler 
Bölümü Dünya Başkan 
Yardımcısı Ayşegül 
İldeniz, ekibiyle birlikte 
tüketicilerin gündelik 
yaşamlarında 
kullanabilecekleri moda 
ürünlere teknolojik bir 
dokunuş katıyor.
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KARAVANI SIRTLAYAN 
TATİLE KOŞUYOR 
Sahibinden.com, Türkiye’de karavan piyasasına 2015 ocak 
ve mayıs aylarını kapsayan verileriyle ışık tuttu. Verilere 
göre, maliyet avantajı, isteğe göre tasarlanabilir olması 
gibi nedenlerden ötürü tercih edilen çekme karavan ilan 
sayılarında geçen sene aynı döneme göre yüzde 28’lik bir 
artış görülüyor. Fiyatlarda ise yüzde 41’lik bir yükseliş söz 
konusu. Ortalama 12 bin TL’den satışa sunulan çekme 
karavanlarda ayrıca yerli karavan üreticileri daha çok 
tercih ediliyor. Çekme karavana kıyasla kullanım kolaylığı 
sağlayan ancak maliyetleri yüksek olan motokaravanların 
ilan sayılarında ise geçen seneye göre yüzde 21’lik bir 
düşüş görülüyor. Motokaravan piyasasında yabancı 
markalar ön plana çıkıyor ve fiyatlarda geçen sene aynı 
döneme oranla yüzde 29’luk bir artışla ortalama 45 bin TL 
olarak gözlemleniyor.

İETT’DEN PLAJ ROTASI 
İETT, İstanbul’un plaj statüsünde olan ve halkın denize girdiği 
60’dan fazla noktaya ulaşım sağlayan toplu taşıma hatlarının 
haritasını çıkardı. İstanbullular, toplu taşıma araçlarıyla tam ücret 
tarifesinde 2,15 TL’ye indirimli tarifede ise 1,10 TL’ye plajlara kolayca 
gidebilecekler. İstanbullular gitmek istediği plajın yakınından 
geçen hatlarla ilgili saat, güzergâh, harita gibi detay bilgilere 
İETT’nin http://www.iett.gov.tr/ adresindeki ana sayfasında yer 
alan Hat Arama bölümünden ya da akılı telefonlarda bulunan 
MOBİETT uygulamasından kolayca ulaşabiliyor.

İDO, HGS İLE HIZLI GEÇİŞ KONFORUNU 
BAŞLATTI 
Marmara’nın ve İstanbul’un iki yakası arasındaki hızlı, konforlu ve 
avantajlı seyahatlerin adresi İDO, en yoğun kullanılan hatlarından 
Eskihisar- Topçular ve Sirkeci-Harem arabalı vapur hatlarında, 
haziran ayından itibaren HGS ile hızlı geçiş imkânı sunmaya 
başladı. İDO’nun Eskihisar-Topçular ve Sirkeci-Harem arabalı 
vapur hatlarında başlattığı HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ile ödeme 
seçeneği sayesinde, gişelerdeki işlemlerin kolaylaşması ve işlem 
sürelerinin daha da kısalması hedefleniyor. Yolculardan gelen 
talep ve önerileri değerlendiren İDO, yeni ödeme sistemi olarak 
HGS ile geçiş imkânını devreye sokarken, nakit işlem olmadan 
geçiş yapabilme yönündeki yoğun talepleri de karşılamış oldu. 
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TÜRKİYE RÜYASINDA 
EN ÇOK NE GÖRÜYOR? 
Türkiye’de İnternet kullanıcılarının aradığı bilgilere en doğru 
şekilde ulaşmasını sağlayan Yandex, arama motoru 
üzerinden rüyalar hakkında yapılan aramaları derledi. 
2014’ün başından 2015’in nisan ayı sonuna kadarki 16 aylık 
süreci baz alan Yandex, Türkiye’de İnternet kullanıcıların 
rüyasında görüp de ne anlama geldiğini araştırdığı şeyleri 
sıraladı. Yapılan analize göre kullanıcılar Yandex’te en çok 
“rüyada yılan görmek” ifadesini aradı. Bunu sırasıyla 
“rüyada altın görmek”, “rüyada köpek görmek”, “rüyada fare 
görmek” ve “rüyada ağlamak” takip etti. En çok aranan ilk 5 
ifade arasında olmasa da yapılan araştırmada “rüyada 
hamile olduğunu görmek”, “rüyada at görmek”, “rüyada 
inek görmek”, “rüyada saç kestirmek”, “rüyada ayakkabı 
kaybetmek”, “rüyada dişinin çıktığını görmek” gibi enterasan 
aramaların da sıkça yapıldığı tespit edildi.

DOKTORLAR PARKİNSON HASTALARINI 
EVİNDE İZLEYEBİLECEK
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bir yılı 
aşkın süredir devam eden çalışmalar sonucunda geliştirilen 
ivme-ölçer tabanlı hasta izleme sistemi i le doktor-hasta 
arasındaki veri akışını kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. 
Geliştirilen sistem sayesinde Parkinson hastalarının tedavi 
sürecinde hastalardan gelen veriler online olarak doktora 
iletilebilirken, gerek doktor gerekse hastanın tedavi süreçlerinde 
yeni teknoloji lerle desteklenmesi amaçlanıyor. Boğaziçi 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Cem Ersoy’un liderliğinde Araştırma Görevlisi ve Doktora 
Öğrencisi Can Tunca ve Yüksek Lisans Öğrencisi Nezihe 
Pehlivan’dan oluşan ekibin geliştirdiği sistem, Parkinson 
hastalarının bi leğine takı lan sensörler le,  k iş inin sağl ık 
durumunun, uzaktan istendiği anda kontrol edilmesini sağlıyor.

DOĞRU SAKLANAN LASTİĞİN 
RAF ÖMRÜ 10 YIL 
Brisa, lastiklerin raf ömrüyle ilgili olarak kamuoyunda ortaya 
atılan bilgi kirliliğine son vermek amacıyla bir açıklama yaptı. 
Brisa Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen Atış, 
“Araç sahipleri birkaç sene önce üretilmiş lastikleri satın almak 
istemiyor, oysa doğru koşullarda saklanan lastikler üretim 
tarihinden itibaren 10 yıl boyunca kullanılabilir durumda kalıyor.” 
diyerek, sürücüleri uyardı. 

/HABER TURU

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NA 500 
MİLYON AVRO’LUK KREDİ
İGA Havalimanı İşletmesi (İGA), İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
yapımında kullanılmak üzere Rusya’nın en büyük bankası 
Sberbank ile 500 milyon Avro’luk kredi için anlaştı. St.
Petersburg’da gerçekleşen Uluslararası Ekonomik Forum 
(SPIEF 2015) çerçevesinde sağlanan mutabakatı Sberbank 
adına Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sergey 
Gorkov, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ adına da Mehmet 
Cengiz, Nihat Özdemir ve Cemal Kalyoncu imzaladı. 
Sberbank, söz konusu finansmanı Türkiye’deki yatırımı 
DenizBank aracılığı ile sağlayacak.
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KADINLAR SAHURDA DA 
ONLİNE ALIŞVERİŞTE 
Reuters tarafından dünyanın en popüler muhafazakar 
giyim sitesi seçilen Modanisa.com, Ramazan’da satış 
grafiğini yüzde 40 arttırdı. Modanisa.com ziyaretçileri 
22.00 ile gece 03.30 saatleri arasında yoğun bir şekilde 
alışveriş yapıyor. Muhafazakar giyimi tercih eden 
kadınlar, iftarlarını yaptıktan sonra alışverişe başlıyor, 
alışveriş trafiği sahura kadar devam 
ediyor. Kadınlar, Modanisa üzerinden 
Ramazan’da en çok tunik, elbise, ferace 
ve basic ürünlerden alışveriş yapıyor. 
Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı 
Kerim Türe, “İftardan sonra 22.00 ile gece 
03.30 saatleri arasında sitemizde 
yoğun b i r  a l ı şver iş  t ra f iğ i 
gözlüyoruz. Gece yarısında 
yapılan alışveriş oranı öğlen 
saat 13.00 ile aynı seviyeyi 
yakaladı.” dedi.



TÜRKİYE’NİN “AKILLI ŞEHİR 
UYGULAMALARI ENVANTER RAPORU” 
OLUŞTURULUYOR 
Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü, İTÜ 
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Fakültesi’nin iş birliğiyle 
başlatılan “Akıllı Şehirler” projesinin ilk fazında Türkiye’de 
akıllı şehir uygulamalarının envanteri tespiti yapılıp, enerji, 
ulaşım ve su konularında mevcut durum ortaya konacak. 
MasterCard Türkiye ve Intel Türkiye’nin desteğiyle 
hazırlanacak rapor ile Türkiye’nin akıllı şehirlere ne zaman 
kavuşacağı sorusuna cevap aranacak.
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BP İLE DOĞUŞ OTOMOTİV’DEN İŞBİRLİĞİ 
BP Türkiye ile Doğuş Otomotiv güçlerini birleştirerek yepyeni bir 
işbirliği başlattı. İşbirliğinin kamuoyuyla paylaşılan uygulamasında, 
Doğuş Otomotiv müşterileri BP istasyonlarından yapacakları 
akaryakıt alımlarının yüzde 3’ü oranında hediye akaryakıt 
kazanacak. Doğuş Otomotiv ’ in Volkswagen Binek Araç, 
Volkswagen Ticari Araç, Audi, SEAT ve Scania markalarının dâhil 
olduğu uygulamada, araç kullanıcılarının cep telefonu numaralarını 
BP istasyonlarında söylemeleri yeterli olacak. Kampanyadan 
sadece bireysel müşteriler faydalanabilecek. Mevcut sadakat kartı 
uygulamalarından, çok daha kolay ve hızlı olmasıyla öne çıkan 
uygulama için her iki firmanın teknolojik altyapılarında ortak 
entegrasyona gidilerek yeni bir altyapı oluşturuldu.

TAV’DAN ÇEVRECİ UÇUŞ İÇİN KARBON 
AYAK İZİ HESAPLAMA UYGULAMASI
TAV Havalimanları, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları 
kapsamında yolcuların uçuşlarından kaynaklanan karbon ayak 
izini denkleştirmelerine olanak sağlayan bir uygulamayı hayata 
geçirdi. TAV Havalimanları’nın işlettiği 14 havalimanının web 
sitesinde yer alan uygulamayla yolcular uçuşlarının karbon ayak 
izini hesaplayabilecek ve isterlerse hem karbon salımını azaltan 
hem de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan bir projeye 
destek vererek bunu denkleştirebilecek. 

‘BU ÇOCUK KİME ÇEKTİ’ 
TARTIŞMALARINA SON 
Bebekler  henüz anne karnındayken ul t rason 
fotoğraflarıyla birilerine benzetilir. Bu benzetmeler 
zaman zaman soluksuz tartışmalara hatta kırgınlıklara 
yol açabiliyor. Çoğu zaman da çocuğun kesin olarak 
kime benzediği konusunda ortak bir fikre varılamaz. 
Civil bu tartışmalara, “Tipi Ayni Sen” uygulamasıyla son 
veriyor. www.tipiaynisen.com ve www.facebook.com/
tipiaydisen adresleri  üzerinden sisteme gir ip 
çocuğunuzun ve benzediğini düşündüğünüz kişilerin 
birer fotoğrafını yükleyerek siz de ‘bu çocuk kime 
benziyor’ tartışmalarına son verebilirsiniz.

İNTERNETTEN BADANA VE DUVAR 
KÂĞIDINA 5 AYDA 9 MİLYON TL’LİK TALEP 
Armut.com, Türkiye’de son dönemdeki boya badana 
taleplerini analiz etti. Buna göre, 2015 yılının ilk 5 ayında 
boya ustasına yönelik taleplerin toplam büyüklüğü 9 milyon 
TL’yi aştı. M2’ye ye düşen ortalama fiyatlar 7-13 TL arasında 
değişirken, İnternet’ten en çok boya badana talebi yapılan 
iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Yılın ilk 
5 ayında en çok tercih edilen renkler gri, mavi ve yeşil tonları 
oldu. Türkiye genelinde işinde uzman binlerce boyacı ile 
hizmet veren armut.com üzerinden 2014 yılı boyunca 229 
bin 455 m2 duvar boyanırken, 2015’in henüz ilk yarısında 
160 bin m2’ye ulaşıldı.

BİNLERCE VESPA TUTKUNU 
HIRVATİSTAN’DA BULUŞTU 
Vespa World Days 2015, Hırvatistan’ın Biograd kentinin 
merkezindeki Vespa Köyü’nde gerçekleşti. Dört gün süren 
etkinlikte binlerce Vespa sürücüsü, Hırvatistan’ın Adriyatik 
denizine bakan güzel şehrinde bir araya geldi. Tarihin en 
büyük Vespa buluşması Vespa World Days’te sürücüler 
Adriyatik kıyısında gezintilere katıldı. Aralıksız partilerde Vespa 
anılarını paylaştı. Buluşmaya katılan sürücüler Biograd’a 
gelene kadar uğradıkları durakları, Seyahat Defterleri’ne 
geçirdikleri fotoğraf ve posta pulları ile belgeledi. Buluşmaya 
dünya çapındaki 25 ülkeden 2 binden fazla Piaggio Group 
bayisi ve Vespa Kulüp üyeleri katıldı. Program dâhilinde 
Zadar’daki nadir bulunan özel Vespa koleksiyonlarının 
sergilendiği Vespa Müzesi de ziyaret edildi.

BOEING, 38 BİN 50 ADET YENİ UÇAK 
TALEBİ ÖNGÖRÜYOR
Boeing, önümüzdeki 20 yıl içinde yeni uçak talebinin, 
geçen yılki tahmine kıyasla yüzde 3,5 artış göstererek 38 
bin 50 adet olacağını öngörüyor. Şirketin 11 Haziran’da 
açıkladığı yıllık Mevcut Piyasa Görünümü Raporu’nda 
(CMO), bu yeni uçakların toplam değeri 5,6 trilyon dolar 
olarak tahmin ediliyor. Rapora göre tek koridorlu ve 
küçük/orta büyüklükteki çift koridorlu uçak piyasaları, 
uçak sayısı ve değer açısından en fazla büyüyen sektör.
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RAMAZAN’DA CAMİLERE 
SANAL ZİYARET 
Markalı konut projelerinin maketini online hale 
getirerek, haritadaki gerçek konumlarında ve tüm 
detaylarıyla internet üzerinden 3 boyutlu sergileyen 
internet sitesi, Ramazan’a özel hizmeti ile Türkiye’nin 
önemli camilerini de sanal ziyarete açtı. Sultanahmet, 
Süleymaniye, Selimiye, Bursa Yeşil Cami, Sivas Ulu 
Cami, Erzurum Çifte Minareli Medrese, İzmir İsa Bey 
Camii gibi önemli eserleri oturdukları yerden gezmek 
ve bu yapı lar ın tar ihi  hakkında bi lgi  edinmek 
isteyenler http://3dkonut.com/3dmekanlar/cami-
projeleri linkini ziyaret edebilir.
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BU TRENLERDEN PAKİSTAN’DA DA OLSUN!
Eğitim almak amacıyla 18 kişilik polis ekibi olarak Ankara’ya 
geldiklerini söyleyen Pakistanlı Ejaz Rasool ise Ankara’dan 
Konya’ya Mevlana’yı ziyaret etmek için gittiklerini 
belirterek, “İlk kez Çok Yüksek Hızlı Trene biniyoruz. Tren 
çok rahat... Hızlı ve konforlu… Aynı trenlerin bizim ülkemizde 
de olmasını istiyoruz.” diye ifade etti.

GENEL MÜDÜR ÖMER YILDIZ: 
YÜKSEK HIZ YARIŞI DEVAM EDİYOR
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Yıldız, Çok Yüksek Hızlı Trenle ilgili düşüncelerini şu ifadelerle 
paylaştı: “Çelik raylar üzerinde 2009 yılında Ankara-
Eskişehir hattı ile başlattığımız yüksek hız yarışını, yüksek 
tempoyla devam ettiriyoruz. 
Modern ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de büyük 
metropoller arasında konforlu, yüksek güvenlikli ve yüksek 
hızlı ulaşım hizmetleri sunmak adına yüksek hızlı tren 
işletmeciliğine geçtik. Ankara-Eskişehir hattı ile başlayan 
yüksek hızlı yolculuğumuz, Konya ve İstanbul hatları ile 
devam ederek,  içinden yüksek hızlı tren geçen illerin 
toplam nüfusa oranı yüzde 32’ye ulaştı. Halen işletmekte 
olduğumuz 1.213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattından 
başka 1.906 kilometre yeni yüksek hızlı tren hattının 
inşası proje ve inşaat işleri de devam ediyor. İnşa 
çalışmaları devam eden ve yapımı planlanan 
yüksek hızlı tren hatları tamamlandığında, 
içinden yüksek hızlı tren geçen illerin 
toplam nüfusa oranı oran yüzde 48’e 
ulaşacak.”

ANKARA-İSTANBUL HATTINA DA 
GELECEK
“Ayrıca, altyapısı 300 kilometre 
hıza uygun olarak inşa edilen 
Ankara-Konya hattı ile 350 
kilometre hıza uygun olarak inşa 
edilmesi planlanan Ankara-İstanbul 
hatlarında hizmet vermek üzere Çok 
Yüksek Hızlı Tren setleri temin ediyoruz. Bu 

Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul hatlarında hızlı, 
güvenli ve konforlu seyahat hizmeti sunan TCDD, 
Yüksek Hızlı Tren filosunu “Çok Yüksek Hızlı Tren” ile 
taçlandırdı. Mevcut ve ilerde açılması planlanan YHT 

hatlarında kullanılmak üzere TCDD tarafından Almanya’ya 
sipariş verilen ve test sürüşleri tamamlanan Çok Yüksek 
Hızlı Tren, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Ankara-Konya 
hattında hizmete girdi. Yeni Çok Yüksek Hızlı Tren, dünya 
teknolojisine entegre olmanın yanı sıra konfor, güvenlik 
donanımları ve diğer özellikleri bakımından da örnek teşkil 
edecek seviyede.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ
İleri teknoloji ürünü ÇYHT seti, mevcut YHT setlerinde olduğu 
gibi yüksek güvenlik sistemleriyle donatıldı. Saatte 320 
kilometreye kadar hız yapabilen, ileri teknoloji ürünü set 8 
vagon ve 444 yolcu kapasiteli. Yolcu koltuklarının 111’i business, 
333’ü ekonomi sınıfından oluşuyor. Business bölümleri 2+1, 
ekonomi bölümleri ise 2+2 düzeninde tasarlandı.
Sette ayrıca, 16 kişi oturma kapasiteli restoran, 2 adet 

kapsamda, ilk etapta temin edilen yedi adet Çok Yüksek 
Hızlı Tren setlerinden ilkinin üretim ve test aşamaları 
tamamlanarak, Ankara-Konya hattında yolcularımızın 
hizmetine sunuldu. Diğer setlerimiz gibi yüksek güvenlik 
sistemleriyle donatılan, büyüleyici turkuaz renk tonu 
baskın hale getirilmiş yeni Çok Yüksek Hızlı Trenimiz, 
yolcularımızın da büyük beğenisini kazandı. 
TCDD olarak, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdiğimiz 
projelerimizin ana unsurunu oluşturan insanımıza 
sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırabilmek için yenilikçi 
ulaştırma çözümlerini üretmeye devam edeceğiz.”

tekerlekli sandalye yeri, vagon tavanlarında yolcu 
bilgilendirme amaçlı monitörler ve engelli yolculara 
yönelik alanlarda personel ile iletişim sağlanması için dâhili 
telefonlar yer alıyor.

HALK “TURKUAZ” İSTEDİ
Çok Yüksek Hızlı Trenin rengini belirlemek için TCDD web 
sitesi üzerinden bir anket düzenlendi. Büyük ilgi gören 
anket sonucunda 8 farklı renk arasında en yüksek oyu alan 
“turkuaz” rengi oldu. 

İLK SEFERİNDE YOLCULARDAN TAM NOT ALDI
Ankara-Konya arasında hizmete giren ilk Çok Yüksek 
Hızlı Tren yolcularından tam not aldı. Çok Yüksek Hızlı 
Tren setine ilk bileti alan yolcu Soydan Görgülü, “Trene 
binmek için geldiğimde öncekilerden farklı bir trenle 
karşılaştım. Rengiyle, görünüşüyle ve konforuyla yeni 
treni çok beğendim. Yolculara kaliteli hizmet sundukları 
için TCDD’ye teşekkür ediyorum. Ayrıca YHT hatlarının 
yaygınlaştırmasını istiyorum.” dedi.

Test sürüşleri tamamlanan Çok Yüksek Hızlı Tren, 23 Mayıs 2015 Cumartesi 
günü Ankara-Konya hattında hizmete girdi.

‘ÇOK’ YÜKSEK HIZLI TREN 
RAYLARA İNDİ

“ÇELİK RAYLAR 
ÜZERİNDE 2009 

YILINDA ANKARA-
ESKİŞEHİR HATTI İLE 

BAŞLATTIĞIMIZ YÜKSEK HIZ 
YARIŞINI, YÜKSEK 

TEMPOYLA DEVAM 
ETTİRİYORUZ.”
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TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Yıldız
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GELECEĞİN LİDERLERİ KENDİLERİNİ DİJİTAL EKOSİSTEMLERİN MERKEZİNE 
YERLEŞTİREBİLME BECERİSİNİ GÖSTEREBİLENLER OLACAK. ACCENTURE’IN 2015 

TEKNOLOJİ VİZYONU RAPORU, GELECEĞE YÖN VERECEK 5 TEKNOLOJİ TRENDİNİ 
FARKLI PERSPEKTİFLERDEN MASAYA YATIRIYOR.

[ SELİN AKGÜN ]
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Kurumlar faaliyet gösterdikleri sektörlerde ne gibi 
dijital avantajlara sahipler? Bu şirketlerde görev yapan 
yöneticiler dijital ekosistemlerinin avantajlarından ne 
derece faydalanabiliyor? Teknolojik trendleri iş-yapış 

süreçlerine yansıtabilme konusunda doğru bir aksiyon 
alabiliyorlar mı? Dijital işletme olabilmek büyük çaplı bir 
değişimi de beraberinde getiriyor. 120’den fazla ülkede 
323 bin çalışanıyla küresel yönetim danışmanlığı, teknoloji 
hizmetleri ve dış kaynak kullanımı alanında hizmet veren 
Accenture şirketinin imzasını taşıyan ‘2015 Teknoloji Vizyonu’ 
raporu, dijital ekosistemlerine yön vermek isteyen şirketlere 

farklı bir yol haritası sunmak için çok yönlü bir araştırmanın 
sonucunda hazırlandı. 120’den fazla ülkede 323 bin 
çalışanıyla küresel yönetim danışmanlığı, teknoloji hizmetleri 
ve dış kaynak kullanımı alanında hizmet veren Accenture 
şirketinin imzasını taşıyan ‘2015 Teknoloji Vizyonu’ raporu, 
kamu ve özel sektörden, akademilerden, yatırım sermayesi 
sahiplerinden ve öncü şirketlerden gelen iki düzineyi aşkın 
yönetici ve girişimcinin katılımıyla oluşturulan ‘Teknoloji 
Vizyonu Danışma Kurulu’ndan alınan bilgileri kapsıyor. 
Bu rapor çerçevesinde teknoloji-endüstri uzmanları ve 
Accenture işletme liderleri ile 100’ü aşkın görüşme yapıldı. 



Accenture Türkiye Teknoloji Grubu Ülke Lideri ve Yönetici 
Ortak Emre Hayretçi ile 2015 Teknoloji Vizyonu raporunda 
öne çıkan ‘Benim İnternetim: Bizim Kişiselleştirilmiş 
Dünyamız’, ‘Sonuç Ekonomisi: Somut Sonuçlar Üreten 
Donanım’, ‘Platform Devrimi: Ekosistemlerin Tanımlanması 
ve Endüstrilerin Yeniden Tanımlanması’, ‘Akıllı İşletme: Çok 
Miktarda Veri+Daha Akıllı Sistemler=Daha İyi İşletmeler’ ve 
‘Yenilenen İş Gücü: İnsan ve Cihaz Arasındaki İş Birliği’ olmak 
üzere 5 teknoloji trendi hakkında konuştuk.
2015 Accenture Teknoloji Vizyonu raporu, hızla büyüyen 
endüstriyel nesnelerin interneti ortamında yani mevcut 
internet altyapısı içinde yer alan cihazların birbirleriyle 
bağlantılı olduğu, şirketlerin yeni hizmetler vermek, 
deneyimlerini yeniden şekillendirmek ve yeni pazarlara 
girmek için dijital ekosistemleri nasıl kullandığına dair farklı 
çözümler içeriyor. Accenture Türkiye Teknoloji Grubu Ülke 
Lideri ve Yönetici Ortak Emre Hayretçi, geleceğin dijital güçleri 
arasında görülen 5 teknoloji trendini özel olarak analiz etti.

BENİM İNTERNETİM: BİZİM KİŞİSELLEŞMİŞ DÜNYAMIZ 

Emre Hayretçi, ‘Benim İnternetim’ alanında başarılı 
olan şirketlerin bir sonraki çağın ev sahipleri 
olacağını belirtiyor. Günlük hayatta kullandığımız 

nesne ve cihazların ‘akıllı’ hale gelmesiyle günlük hayatın 
da dijitalleştiğine dikkat çeken Hayretçi, “Gartner’ın 
yaptığı bir araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin 
yüzde 89’u, 2016’ya kadar müşteri deneyiminin rekabet 
stratejilerinin temelini oluşturacağını belirtiyor. Benzer 
şekilde, yöneticilerin yüzde 66’sı akıllı cihazların, şirketlerinin 
sektördeki konumunu geliştirmesine veya rekabet avantajı 
kazanmasına önemli ölçüde yardım edeceğini öngörüyor. 
Artık odak, kişiselleştirmeden ziyade müşteri deneyimine 
yöneliyor. Şirketler tüketici bilinci bilgilerini büyüttükçe, elde 
etmiş oldukları verilerle her bir bireyin, ‘Benim İnternetim’ 
deneyimini geliştiren yeni ürün ve hizmetler sunabiliyor. 
‘Benim İnternetim’ alanında tüketici bilinci açısından rekabetçi 
kalabilmek için şirketlerin güvenlik, gizlilik ve şeffaflık 
konularına özellikle dikkat etmesi gerekiyor.” diyor.

SONUÇ EKONOMİSİ: SOMUT SONUÇLAR ÜRETEN DONANIM 

“Lider işletmeler, nesnelerin interneti ile dijital araç 
kutularına donanım ve sensör yerleştirerek yüksek 
düzeyde birbirine bağlı donanım bileşenleri üretip 

müşterilerine gerçekten istedikleri şeyi anlık olarak vermek 
için çaba sarf ediyor.” diyen Emre Hayretçi, şu yorumda 
bulunuyor: “Araştırmaya katılanların yüzde 87’si ağ üzerinde 
daha akıllı donanımların, sensörlerin veya cihazların daha 
büyük oranda kullanılmasını ve bu şekilde işletmelerin mal ve 
hizmet satışından sonuç satışına geçişinin artacağını kabul 
ediyor. Katılanların yüzde 84’ü ise ürünlerin nasıl kullanıldığı 
ve ürünlerin bünyesindeki zekânın sonucu olarak müşterilerin 
elde ettiği sonuçlar hakkında daha derin bir bilgiye sahip. 
Bu ‘dijital devler’, ileriye gitmenin artık bir şeyler satmakla 
değil, sonuç satmakla ilgili olduğunu biliyor. İşte buna ‘sonuç 
ekonomisi’ deniyor.”

PLATFORM DEVRİMİ: EKOSİSTEMLERİN TANIMLANMASI 
VE ENDÜSTRİLERİN YENİDEN TANIMLANMASI 

Dijital endüstri platformlarının ve ekosistemlerin 
piyasadaki bir sonraki altüst edici dalga olarak 
karşımıza çıkacağının altını çizen Emre Hayretçi, 

“Platform bazlı şirketler, dijital ekonominin büyüme 
ve kârlılık fırsatlarını giderek daha fazla yakalıyor. 
Araştırmaya katılanların yüzde 75’i, platformların başını 
büyük teknoloji şirketlerinin değil, endüstri oyuncuları 
ve liderlerinin çekeceğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 
74’ü, dijital işletme ortakları ile veri entegrasyonu 
için endüstri platformlarını kullanıyor veya bunları 
deniyor. Bulut ve mobildeki hızlı gelişmeler yalnızca 
bu platformlarla ilgili maliyet ve teknoloji bariyerlerini 
ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda 
endüstrilerde ve coğrafyalarda yeni oyun alanları açıyor. 
Platform bazlı dijital işletmelerin en önemli özelliği, 
şirket dışındakilerin şirket için değer oluşturması. 
Yarının platform liderlerinin, bugünün teknoloji devlerini 
geride bırakması bekleniyor.” diyor.

AKILLI İŞLETME: ÇOK MİKTARDA VERİ+DAHA AKILLI 
SİSTEMLER=DAHA İYİ İŞLETMELER

Emre Hayretçi’ye göre araştırmaya katılanların 
yüzde 80’i bu çağı, uygulama ve araçların insana 
daha yakın bir yazılım zekâsı göstereceği bir dönem 

olarak nitelendiriyor. Yazılım zekâsı kavramı, makinelerin 
karar vermesine olanak tanıyan belli bir teknoloji sınıfını 
ifade ediyor. Karar verme, kendiliğinden evirilme ve yeni 
keşifler yapma gibi yetiler, günümüzdeki yazılım zekâsının 
temellerini oluşturuyor. Yazılım zekâsına olan ihtiyaç, son 
yıllardaki veri ile de doğru orantılı.

YENİLENEN İŞ GÜCÜ: İNSAN VE CİHAZ
ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ 

Dijitale geçiş baskısının insanların ve cihazların 
birlikte yapacakları şeylere duyulan gereksinimi 
artırdığını dile getiren Emre Hayretçi, şu yorumda 

bulunuyor: “Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 
57’si, daha önce IT uzmanları tarafından yapılan veri 
görüntüleme gibi görevleri, artık iş kullanıcılarının 
yapmasını sağlayan teknolojilerle kullanmaya 
başladıklarını ifade ediyor. Doğal ara yüzler, giyilebilir 
cihazlar ve akıllı cihazlardaki gelişmeler, şirketlerin 
çalışanlarını teknoloji ile güçlendirmeleri için yeni fırsatlar 
sunuyor. Başarılı işletmeler, insan yeteneklerinin ve akıllı 
teknolojinin birlikte çalışmasının sağlayacağı yararları 
anlayacak ve her ikisini de yenilenen iş gücünün önemli 
üyeleri olarak konumlayacak. İnsanların makineler ile 
iletişim kurma şekilleri ile ilgili gelişmeler, şirketlerde 
görülen insan-bilgisayar iş birliğinin ardındaki itici gücü 
oluşturuyor. Robotik alanındaki gelişmeler ilerledikçe 
birçok makine artık insanlarla iletişim kurabiliyor. Yapılan 
işi geliştirmenin yanı sıra insanlarla fiziksel olarak yan 
yana çalışmaya da başlıyor.”
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Accenture Türkiye 
Teknoloji Grubu Ülke 

Lideri ve Yönetici Ortak 
Emre Hayretçi
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1-THE HOME DEPOT KENDİ BAĞLANTILI EV 
EKOSİSTEMİNİ OLUŞTURDU
Accenture tarafından gerçekleştirilen araştırmaya katılanla-
rın yüzde 35’i veri entegresyonu sağlamak ve iş ortakları ile 
iş birliği yapmak için ortak API’ler kullanıyor. Yüzde 38’i ise 

bunu yapmayı planlıyor. Bu konu-
ya verilebilecek en başarılı örnek-
lerden biri de The Home Depot… 
Sattığı ürünlerin Wink bağlantılı 
ev sistemi ile uyumlu olmasını 
sağlamak için üreticilerle ortak 
çalışmalar yürüten The Home 
Depot, bu sistem çerçevesinde 
kendi bağlantılı ev ekosistemini 

oluşturuyor. Diğer yandan Wink müşterileri için potansiyel 
yeni hizmetler ve özgün deneyimler geliştiriyor.

2-PHILIPS SAĞLIK HİZMETLERİNİN VERİLİŞ ŞEKLİNİ 
YAPILANDIRIYOR
Bu konuya yönelik bir diğer çarpıcı örnek ise Philips’in çalış-
maları… Philips, sağlık hizmetlerinin veriliş şeklini yeniden 

şekillendirdiği ve optimize etti-
ği bir platform oluşturmak için 
Salesforce ile ortak bir çalışma 
gerçekleştiriyor. Öngörülen plat-
form, tüm sağlık hizmetleri çer-
çevesinde doktorlarla hasta-
lar arasında iş birliği ve iş akışını 
sağlamak amacıyla sağlık hizmeti 
uygulamaları geliştiricilerinden 

oluşan bir ekosistem oluşturacak. Bu ekosistem, elektronik 
sağlık bilgisi kayıtları, Philips görüntüleme cihazları, moni-
törleri, kişisel cihazlar ve teknolojiler kanalıyla elde edilen 
tanı ve tedavi bilgileri dâhil oldukça geniş kapsamlı bir sis-
temi kapsıyor.

3-FIAT-CHRYSLER GRUBU KENDİ UNCONNECT 
PLATFORMU’NU TASARLIYOR
Fiat’ın bir sonraki büyüme fırsatı 
olarak bağlantılı (akıllı) otomo-
bil üretimine sıcak baktığı dik-
kat çekiyor. TomTom, Reuters, 
Facebook ve Tuneln gibi şirket-
lerle ortaklık kuran Fiat, kendi 
Unconnect platformunu yaratı-

yor. Bu platform, sürücülere otomobil kullanmaya odak-
lanmaları için yardımcı olacak iletişim, eğlence ve navi-
gasyon özelliklerini sunmak üzere Fiat-Chrysler grubu 
otomobillerine entegre edilecek.

4-MERCEDES-BENZ VE RALPH LAUREN TEKNOLOJİYİ 
BİREYLERİN YAŞAMINA OTOMATİZE EDEN 
UYGULAMALAR GELİŞTİRİYOR

Şirketlerin odak noktası artık 
müşteri deneyimine doğru kayı-
yor. Bu bağlamda başarıya giden 
yol ise iş kararlarının merkezi-
ne insanı koymaktan geçiyor. 
İnsanların hayatlarının önemli bir 
kısmını kontrol eden, ölçebilen 
ve hatta otomatize eden uygu-
lamaların öne çıkması gerekiyor. 
Mercedes-Benz’in bazı araçların-
da yer verdiği bir API aracılığıyla, 
sürücünün eve ne zaman vara-
cağını, evdeki termostata haber 
vererek, evin ısısını sürücünün 
isteğine göre ayarlaması bu konu-
ya verilecek başarılı örneklerden 
biri. Bir diğer uygulama ise Ralph 

Lauren’in geliştirdiği spor tişörtlerin sensörler aracılığıyla 
kişinin kalp atışını ve aktivite hızını ölçmesi…

5-FACEBOOK’UN SUNDUĞU HİZMET SOSYAL MEDYA İLE 
EŞ ANLAMLI HALE GELDİ

Tüketici bilinci kavramının geniş-
liğini ve yaratabileceği değeri 
anlayabilmeye yönelik en çarpıcı 
uygulamalardan biri de Facebook. 
Akıllı telefon sahiplerinin yakla-
şık yüzde 70’i aktif olarak sosyal 
medyayı kullanıyor. Bu aktif kul-
lanıcılar günde ortalama 14 kez 
Facebook uygulamasını açıyor. 
Facebook’un sunduğu bu hiz-
met, artık sosyal medya kavramı 
ile neredeyse eş anlamlı bir hale 
geldi. Bu durum, Google’ın arama 
kavramı ile eş anlamlı hale gelmesi 
gibi bir süreç.

6-COCA-COLA BİLİNDİK ORTAMLARDA YEPYENİ 
DENEYİMLER SUNUYOR

Bilindik ortamlarda yenilikçi dene-
yimler sunabilen markalar hızlı 
bir yükseliş performansı ser-
gileyecek. Coca-Cola, Amatil’in 
otomatik içecek satış makinele-
rini dokunmatik ekranlar, video 
kameralar ve Microsoft Kinect 
ile donatarak bu mecraya yöne-
lik satışlarını yüzde 12 oranında 
artırdı. Gelecekte bu tip örneklerin 
sayısı hızla artacak.

7-NEST ŞİRKETİ SONUÇ EKONOMİSİNE YATIRIM 
YAPARAK YANGIN ALARMI ORANINI YARI YARIYA 
DÜŞÜRDÜ
Sonuç ekonomisi için gerekli olan anlayış ve kontrol sevi-

yesine ancak mevcut olanaklarla 
donanım arasında bir entegras-
yon oluşturulmasıyla ulaşılabile-
cek. Bulut bazlı analitik tekno-
lojilerin sensörlere, ileri derece-
de hesaplama yetilerine sahip 
donanım teknolojileri tarafından 
desteklenmesi, sonuç ekonomi-
sinin en önemli bileşenleri arasın-
da yer alıyor. Örneğin, yanlış yan-
gın alarmlarını engellemek için 
nem algılayıcısı içeren duman ve 
yangın sensörlerini, hâlihazırda 

kurulu olan sistemlerden alınan verilerle destekleyen Nest 
şirketi, yangın saptama algoritmasını önemli ölçüde geliş-
tirerek, yanlış yangın alarmı oranını yarı yarıya düşürdü.

8-ABD’DE HİZMET VEREN KAISER PERMANENTE 
ADLI SAĞLIK ŞİRKETİ PLATFORM BAZLI İŞ MODELİNE 
YÖNELEREK HEM HİZMET KALİTESİNİ ARTIRDI HEM DE 
MALİYETİNİ AZALTTI
Şirketler platform bazlı iş modellerine yönlendikçe teknolojik 

olanakları ve buna bağlı olarak da 
hedefleri de hızlı bir şekilde deği-
şecek. ABD’de faaliyet gösteren 
Kaiser Permanente adlı sağlık şir-
keti, geliştirmiş olduğu HealthCare 
platformu aracılığıyla, sağlık planı 
katılımcılarına anlık tıbbi kayıt eri-
şimi sağlıyor. Katılımcılara mobil 
uygulamalar aracılığıyla self servis 
hizmetler, ev içi sağlık durum taki-
bi ve sanal konsültasyon gibi hiz-
metler sağlayarak hizmet kalite-
sini artırıyor ve maliyetleri önemli 
ölçüde düşürüyor.

9-FACEBOOK İNOVATİF BİR VİZYONLA ÇEVRİMİÇİ OYUN 
DENEYİMİNİ ZYNGA İLE ANLAŞARAK BÜNYESİNE DÂHİL 
ETTİ VE GELİRİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SAĞLADI
Accenture’ın araştırmasında katılan organizasyonların 
yüzde 53’ü müşterileri, tedarikçileri ve ortaklarıyla olan 

ilişkilerinde inovasyon yapa-
bilmek için açık inovasyon 
programlarını kullandıkla-
rını belirtiyor. Facebook’un 
orijinal iş modelinde yer 
almayan çevrimiçi oyun 

deneyimini Zynga ile anlaşarak bünyesine dâhil etmesi, 
Facebook’un gelirlerinde önemli bir artış sağladı. 2009’da 
yapılan anlaşmanın ardından, 2011 itibariyle Facebook’un 
gelirlerinin yüzde 12’sini Zynga’nın oyun platformu sağlı-
yordu.

10-GOOGLE TRANSLATE YAZILIMI, DİL ÇEVİRİSİ İLE 
BÜYÜK BİR İLERLEME KAYDETTİ
Araştırmaya katılanların yüzde 78’i yazılımların kısa bir 
süre sonra değişen dünyamızı öğrenebileceğine ve öğre-
nilen deneyimlere dayalı kararlar verebileceğine inanıyor. 

Bir sonraki operasyonel 
mükemmellik düzeyi ve 
yazılım hizmetlerinin gele-
cek jenerasyonu, yazılım 
zekâsında sağlanan en yeni 
kazançlardan ortaya çıka-
cak. Bu konuya verilecek en 
başarılı örneklerden biri de 

Google Translate. Google Translate, dil çevirisi ile büyük bir 
ilerleme kaydetti. Yüzlerce milyon doküman ve milyarlarca 
sözcük diziliminden oluşan büyük veriden yararlanarak, 
en uygun çeviri ile ilgili tahmin yapabilen Google Translate, 
günümüzde 80 farklı dili çevirebiliyor ve günde 200 milyon 
kişiye hizmet veriyor.

11-NETFLIX,  KULLANICILARININ AKTİVİTELERİNİN 
YÜZDE 75’İNİ OTOMATİZE EDİLMİŞ VE 
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNERİLERLE YÖNLENDİRİYOR

Akıllı yazılımların gücünün 
büyük bir kısmı, kendiliğinde 
evrilebilme ve yeni keşif-
ler yapabilme yeteneğin-
den geliyor. ABD’de faaliyet 
gösteren Netflix adlı şirket, 
platformunda göstermek-
te olduğu filmler arasından 
kullanıcının yaptığı seçimlere 

göre aynı kullanıcıya daha sonra yapacağı önerileri karmaşık 
bir öneri motoruyla otomatik olarak belirliyor. Bu motorun 
temelinde de makine öğrenimi bulunuyor. Netflix, bu sayede 
kullanıcılarının aktivitelerinin yüzde 75’ini otomatize edilmiş 
ve kişiselleştirilmiş önerilerle yönlendiriyor.
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DİJİTAL EKOSİSTEMLERİNİ 
BAŞARIYLA KURAN MARKALAR

Accenture 2015 Teknoloji Vizyonu Raporu’nda dikkat çeken 5 teknoloji trendine yatırım 
yapan bu markalar, yenilikçi vizyonlarıyla çok daha rekabetçi bir konuma ulaşıyor.
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Ericsson’un en son yayınladığı Mobilite Raporu’na göre, gelişmiş mobil teknoloji 
2020’ye kadar tüm dünyada yaygınlaşacak; nüfusun yüzde 70’i akıllı telefon 

kullanacak, yüzde 90’ı ise mobil geniş bant ağları ile kapsanacak.
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VİDEO 
HİZMETLERİ VE 

ONLİNE İÇERİKLERDE 
VİDEOLARIN DAHA ÇOK YER 

ALMASI SEBEBİYLE VİDEO 
TRAFİĞİ 2020’YE KADAR 

HER YIL YÜZDE 55 
BÜYÜYECEK.

DÜNYANIN YÜZDE 70’İ 2020’DE 
AKILLI TELEFON

KULLANACAK

Telekomünikasyon alanında önde gelen altyapı ve 
servis sağlayıcısı Ericsson’un en son yayınladığı 
Mobilite Raporu’na göre, gelişmiş mobil teknolojiler 
2020’ye kadar günlük hayatımızın sıradan bir parçası 

haline gelecek. Akıllı telefon kullanıcı sayısı iki katından fazla 
artarak 6,1 milyar’a çıkacak, dünya nüfusunun yüzde 70’i 
akıllı telefon kullanacak ve dünyanın yüzde 90’ı mobil geniş 
bant ağları ile kapsanacak. Mobil trendleri kapsamlı olarak 
değerlendiren rapor, gelişmiş pazarlarda kişi başına düşen 
cihaz sayısının giderek arttığını gösteriyor. Gelişmekte olan 
bölgelerde ise, akıllı telefon kullanımı gittikçe artıyor. 2020 
yılına kadar bu artışın %80’inin, Asya Pasifik, Ortadoğu ve 
Afrika’dan geleceği tahmin ediliyor. 

AYLIK VERİ KULLANIMI KUZEY AMERİKA’DA 
14 GB’A ÇIKACAK
Rapora göre akıllı telefonlara artan ilgi, veri kullanımında hızlı 
büyümeyi beraberinde getiriyor. Buna göre akıllı telefon 
ile veri kullanımının 2020 yılına kadar on kat artacağı 
görülüyor. Veri trafiğinin yüzde 80’inin, akıllı telefonlar 
üzerinden elde edileceği ve akıllı telefon başına aylık 
ortalama veri kullanımının Kuzey Amerika’da 2020 yılına 
kadar 2,4 GB’tan 14 GB’a kadar yükseleceği raporda 
yer verilen veriler arasında...
Ericsson Stratejiden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Rima Qureshi konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Gelişmiş mobil teknolojilerde ve 
veri kullanımındaki muazzam artış 
ile akıllı telefonlarla bağlanabilirliğin 
artışı,  günümüzün “büyük veri” 
devriminin kapımıza geldiğini 
bize hissettiriyor. Ericsson olarak 
burada, telekom operatörleri 
ve diğer kurumlar için yeni gelir 
fırsatları yakalamak adına büyük 
ölçekli dönüşüm potansiyeli görüyoruz. 
Öte yandan bu potansiyel, rekabetçi ve 
etkili olmak için uygun maliyetli teslimat 
konularına odaklanmayı ve yeni iş modellerine açık 
olabilmeyi beraberinde getiriyor.”

2020’YE KADAR 26 MİLYAR ADET BAĞLI CİHAZ
Raporda, sürekli çeşitlenen uygulamalar, düşen 

modem maliyetleri ve oluşan yeni iş 
modellerinin birleşkesi, bağlı cihazların 

büyümesindeki önemli faktörler 
olarak öne çıkıyor. Buna ek olarak, 

uygulamalar için yeni kullanım 
alanları oluşuyor ve bu da bağlı 
cihazların daha hızlı gelişmesine 
olanak tanıyor.  Ericsson’a göre 
bu minvalde 2020’ye kadar bağlı 
cihaz sayısı 26 milyar olacak ve 

bu da 2020yılı için koyulan 50 
milyar bağlı cihaz vizonuna doğru 

ilerlendiğini gösteriyor. 

VİDEO, MOBİL TRAFİĞİN YÜZDE 60’INI 
OLUŞTURACAK

Video tarafında ise, 2020 yılına kadar, mobil video 
trafiğinin her yıl yüzde 55 büyüyeceği ve bu sürenin 
sonunda ’video’nun tüm mobil veri trafiğinin yaklaşık 
yüzde 60’ını oluşturacağı değerlendiriliyor. Büyüme, 
içeriği elde etme tercihini videodan yana kullananlar 
ile haber, reklam, sosyal medya gibi online içeriklerin 
videoya kaymasıyla gerçekleşecek.  
Gelişmiş pazarlardaki mobil geniş bant veri tüketimine 
bakıldığında, trafiğin önemli bir bölümünün, sınırlı 
sayıda abone tarafından oluşturulduğu görülüyor. 
Toplam kullanıcı sayısının %10’unu oluşturan bu yüklü 
veri kullanıcıları, toplam trafiğin %55’ini elinde tutuyor. 
Bu kesim arasında video kullanımının yaygın olduğu ve 
günlük olarak ortalama bir saat video izlendiği tahmin 
ediliyor.   

RAPORDA KULLANMAK IÇIN MAKINE ICAT EDILDI 
Ericsson Mobilite Raporu, günümüz bağlantılı toplumunun 
(networked society), mobil trafiği, tüketici davranışı, mevcut 
trafik ve pazar eğilimlerine içgörü sağlamaktadır.
Ericsson, düzenli olarak dünyanın tüm önemli bölgelerinde 
100’den fazla canlı şebekeden trafik ölçümleri yapıyor. Detay-
lı ölçümler, farklı trafik modellerini keşfetmek amacıyla seçi-
len ticari WCDMA / HSPA ve LTE ağları ile yapılıyor. Ericsson, 
Mobilite Raporu’nda kullanılmak üzere özelleştirilmiş grafik ve 
tablolar oluşturmak için Trafik Exploration aracını icat etti. Bu 
cihazla bilgi; abonelik, teknoloji, trafik, cihaz tipi ve bölgeye 
göre filtre edilebiliyor. 

1876’DA KURULDU
Ericsson, dünyanın önde gelen iletişim teknoloji ve hizmetleri 
sağlayıcısı ve “Networked Society (Ağ Toplumu)” anlayışı 
arkasındaki bir itici güç olarak biliniyor. Şirket, bütün önemli 
telekom operatörleriyle sahip olduğu uzun soluklu işbirliği, 
bireylere, kurumlara ve toplumlara potansiyellerini gerçekleş-
tirme ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma olanağı tanı-
yor. Mobil, genişbant ve bulut başta olmak üzere yazılım ve 
altyapı hizmetleri telekom operatörleri ve diğer endüstrilerin 
etkinliklerini artırmayı, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve 
yeni fırsatlar yakalamalarını amaçlıyor.
180 ülkede, 115.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve diğer 
hizmetler alanında küresel ölçekte liderliğiyle, 2,5 milyarı 
aşkın  aboneye hizmet veren müşteri ağlarını destekliyor. 
Bugün dünya mobil trafiğinin yüzde 40’ından fazlası Ericsson 
ağlarından geçiyor. Ar-Ge alanındaki yatırımları bu pozisyo-
nunu daha da geliştirmesine olanak tanıyor.
1876 yılında kurulan Ericsson’un merkezi, İsveç’in Stokholm 
şehrinde bulunuyor. 2014 yılında 228,0 milyar SEK (33,1 mil-
yar USD) gelir elde eden Ericsson, NASDAQ OMX, Stockholm 
ve NASDAQ, New York borsalarında işlem görüyor.
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Çocuklara güvenlik tekniklerini öğretmenin yanı sıra teknolojinin sorumlu bir şekilde 
kullanılmasını öğretmek de önemli.

ÇOCUĞUNUZU İNTERNETLE BAŞBAŞA BIRAKMAYIN
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YAZ TATİLİNDE 

Okullar tatilde... Sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada çocuklar tatillerinin önemli bir kısmını 
bilgisayar karşısında geçiriyorlar. Ancak pek çok 
ebeveyn endişeli! ESET’in yaptığı araştırmaya 

katılan ebeveynlerin çoğu, çocuklarının terör, kumar 
ve pornografi ile ilgili sayfaları görmesinden korkuyor. 
“Çocukların uygunsuz içerikleri görme riskini minimize 
etmenin en iyi yolu, internet kullanımlarını gözlemlemek.“ 
bilgisini paylaşan ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Alev Akkoyunlu, çocukların korunması için bunun için 6 
önemli tavsiyede bulundu. 
Okulların Türkiye ve dünyada tatile girdiği Haziran 
döneminde, antivirüs yazılım kuruluşu ESET, İngilitere’de 
441 ebeveynin katılımıyla bir araştırma yaptı. Anket 
yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre ebeveynler 
yüzde 60 oranıyla en çok çocukların pornografik sayfaları 
görmesinden korkuyor. Ebeveynler yüzde 47 oranında 
çocukların kumar sayfalarına girmesinden, yüzde 40 
oranında da terör ile ilgili sayfaları görmesinden endişeli. 
Araştırmayı değerlendiren ESET Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Çocukların internette bulunan 
yasadışı içerikleri görme riskini minimize etmenin en iyi 
yolu, internet kullanımlarını gözlemlemek ve internet 
güvenliği hakkında çocukları eğitmektir“ yorumunu yaptı. 
Akkoyunlu, ebeveynlere şu öğütlerde bulundu:   
1. Çocuğunuzun ‘arkadaşı’ olun! Çocuğunuzun sizin 

gözetiminizde olabileceği saatlerde internete girmesine 
izin verin. Sosyal medya sitelerini kullanmaya başladıysa, 
ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve 
takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede çocuklarınızın 
kiminle arkadaş olduğunu, neler paylaştığını yakından 
takip edebiliyor olacaksınız. 

2. Gizlilik konusunda dikkatli olun ve bilgilendirin! 
Çocuklarınızın internette ve sosyal ağlarda hiçbir zaman 
telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel 
bilgileri paylaşmamaları gerektiğini iyice anlamalarını 
sağlayın. 

3. İnternette paylaştığınız resimler kaybolmaz! Bir fotoğrafı 
silseniz de, sosyal medya hesaplarınızı kapatsanız da 
resimler veya bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına 
kaydedilmiş olabilir. Hangi resim ve bilgileri internete 
koyacağınızı iki kere düşünün. 

4. Unutmayın, akıllı telefonlar da artık birer bilgisayar! 
Çocuklarınıza aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz 
cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz 
önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için aldığınız 
önlemleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin. 

5. Ebeveyn kontrolü yazılımlarını değerlendirin! Pek çok 
güvenlik yazılımı firması, özelliklerine göre ücretli ya da 
ücretsiz olarak indirilebilen aile koruma, filtreleme ya da 
ebeveyn kontrolü yazılımları sunuyor. Bu tür yazılımlarla 
aileler, çocuğun yaşına göre pek çok değişik kategorideki 
web sitelerine erişimi engelleyebiliyor. 

6. Güncel bir güvenlik yazılımı kullanın! Global ölçekte her 
hafta  milyonlarca zararlı yazılım internet üzerinden 
kişisel bilgilerinize, oradan da finansal kaynaklarınıza 
ulaşmaya çalışıyor. Yeni çıkan tehditlere karşı 
güncelllenen profesyonel dijital önlemler almadan 
bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil. 

ÇOCUKLARA YÖNELIK ZORBALIK OKULDA 
BAŞLAYIP SOSYAL MEDYADA DEVAM EDIYOR 
Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya ağlarının 
popülerliğinin artmasıyla birlikte çevrimdışı hayat, çevrimiçi 
hayatla iç içe geçmiş bulunmakta. Bunun sonucu olarak 
zorbalık, çocuk oyun bahçesinden ayrıldıktan sonra bile 
peşini bırakmıyor. Zorbalık çevrimdışında, yani okulda 
başlayabilir ve sosyal medya üzerinden devam edebiliyor. 
Çocuklara güvenlik tekniklerini öğretmenin yanı sıra 
teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılmasını öğretmek de 
önemli. Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı David Emm şu 
açıklamalarda bulunuyor: “Çocukların, aynı gerçek hayattaki 
iletişimde olduğu gibi çevrimiçinde diğer insanlarla etkileşim 
kurarken belirli bir ahlak anlayışı geliştirmesi gerekir. Bu 
onların daha fazla empati sahibi olmalarını sağlayacak ve 
siber suçlar ve siber zorbalığa bulaşma olasılığını azaltacaktır. 
Ayrıca erken yaşlardan itibaren bazı çevrimiçi etkinliklerle 
ilgilenmenin potansiyel tehlikelerini anlamaları da önemlidir.”

Siber zorbalık örnekleri: 
 İsimsizdir. Siber zorbalık anonim çevrimiçi ayarlarda isimsiz 

kalabildiğinden zorbaların kimliklerini belirlemek ve sonuç 
olarak kimin sorumlu olduğunu kanıtlamak zordur. Bu durum 
ayrıca zorbaların verdikleri hasarla daha az bağlantılı 
olmalarına ve zorbalığı daha da ileri götürmelerine yol 
açabilir.

 Kaçması zordur. Günümüzde birçok insan internet 
bağlantısına sahiptir ve teorik olarak çevrimiçinde depolanan 
küçük düşürücü olabilecek bilgilerin tümüne herkes erişim 
sağlayabilir.

 Sürekli çevrimiçidir. Kurbanlar bilgisayarlar veya akıllı 
telefonlardan her zaman ve her yerden erişim sağlanabilir 
olduğundan siber zorbalıktan kaçması zordur.

 Yüz yüze etkileşimden daha saldırgandır. Zorbalar ve 
kurbanları birbirlerini göremez. Dolayısıyla karşısındakinin 
yüz ifadelerini, jest, mimik ve davranışlarını da göremez. 
Zorbalar verdikleri zarardan uzaktadırlar ve bu nedenle 
diğerlerinin duyguları ve görüşleri hakkında daha düşüncesiz 
olurlar. 



/SAĞLIK
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SÜRÜCÜLER RAMAZAN AYINDA

Ramazan’da uykusuz kalan sürücülerin kazalara yol açmamak ve kaliteli bir uyku 
elde etmek için tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor.

UYKUSUZ KALMASIN

/SAĞLIK

Türkiye’nin trafik kazaları istatistiklerine bakıldığında 
oldukça ürkütücü sonuçlar ortaya çıkıyor. Sadece 
bir yılda 300 bine yakın kazanın meydana geldiği 
görülüyor. Alkol, dikkatsizlik, hava şartları gibi 

nedenlerle yapılan kazaların yanı sıra uykusuzluk da kaza 
gerekçelerinde ön sıralarda yer alıyor. Nitekim yapılan 
araştırmalarda uzun ve kısa yol şoförlerinin yüzde 10’una 
yakın bir bölümünde gündüz uyku problemi olduğu biliniyor. 
İşin kötü tarafı da sürücüler bu durumun farkında bile değil. 
Ramazan ayında da uykusuz kalan sürücülerin kazalara 
yol açmamak ve kaliteli bir uyku elde etmek için ne gibi 
tedbirler almaları gerektiğini araştırdık. Ramazan’da uyku 
sorunuyla ilgili Konya Özel Selçuklu Hastanesi Nöroloji 
Uzmanı Dr. Gökhan Yıldırım’la görüştük. 

UYKU DÜZENİNİZİ KORUYUN!
Gece geç saatlere kadar süren 
keyifli Ramazan etkinlikleri, 
gidilen davetlerde gece 
yarılarına kadar bitmek 
bilmeyen hoş muhabbetler 
ve saatlerce başından 
kalkamadığımız televizyon 
programları, uykuya 
dalmayı zorlaştıran 
yaz sıcağıyla ve 
gece yemekleriyle 
birleşince; uyku 
düzeni bozuklukları 
kaçınılmaz hale 
geliyor. Şehir içi 
trafikte sürekli 
yol alan servis, 
dolmuş gibi araçların 
ş o f ö r l e r i n i n 
ya da uzun yol 
kaptanlarının daha 
da dikkatli olmaları 
ve uzmanların 
t a v s i y e l e r i n e 
kulak vermeleri 
gerekiyor. 
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Konya Özel Selçuklu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Gökhan 
Yıldırım, şoförlerin sağlıklı ve yeterli bir uyku almalarının 
önemli olduğunu söyledi. Yıldırım, “Uyku, şoförlerin başta 
trafik sorunları olmak üzere, psikolojik dengelerinden 
sosyal hayatlarına, iş hayatlarından, ailevi ilişkilerine kadar 
tüm yaşantılarını etkileyecek bir ihtiyaçtır.” dedi. 

ERKEN YATIN, SAHURA KALKIN, AZ YİYİN
Yaz sıcaklarıyla birlikte artan uyku bozukluklarının beslenme 
düzeninin değiştiği Ramazan ayında had safhaya ulaştığının 
altını çizen Dr. Yıldırım, kişilerin geç vakitlere kadar süren 
eğlenceler uğruna uyku düzenini ve sahur ihtiyacını feda 
ettiğini belirtti. Dr. Yıldırım şunları söyledi: “Gece geç saatlere 
kadar uyumayan bireyler sahura kalkmak yerine yiyip 
yatmayı tercih ediyorlar. Bu durum yaz sıcağıyla birleşince 
kişinin uykuya dalması daha da zorlaşıyor. Bunun yanı 
sıra dolu mideyle yatıldığı için uyku kalitesi düşüyor, kilo 
alımı artıyor, mide rahatsızlıkları riski artıyor ve ertesi gün 
tutulacak oruçta aç kalınacak saat süresi uzadığı için kişinin 
orucu da zorlaşıyor. O yüzden özellikle araç kaptanlarının 
yukarıdaki hatalara düşmemeleri gerekiyor.”
Sürücülerin gece geç saatlere kadar uyumayıp 
ilerleyen saatte yemek yiyip yatmalarının onlar 
üzerinde sabahları yorgun ve geç uyanma 
sorunları da baş gösterdiğini belirten 
Dr. Yıldırım,  “Geç ve yorgun uyanma 
sorunu hem kendi benliğimize hem de 
direksiyon başındayken yolculara karşı 
ve de sosyal çevremizde olumsuz 
düşüncelere neden oluyor. Çünkü 
uyku gün içerisindeki enerjimizi 
korumamıza ve psikolojik dengemizi 
sağlamamıza yarayan çok önemli bir 
ihtiyaç... Bu olumsuzlukların önüne 
geçmek için özellikle Ramazan aylarında 
artan gece etkinlikleri katılımcıların uyku 
düzenini zorlamayacak şekilde ayarlamalı ve çok 
geç saatlere kadar eğlenerek hem kendimizi hem de 
misafirlerimizi uykusuz bırakmamalıyız. Bunun yanı sıra 
Ramazan ayında erken saatte uyuyarak sahura kalkmalı 
ve ertesi gün tutacağımız oruç için beslenmemizi sahurda 
yapmalıyız. Sahura kalktığımız da ise ağır yemeklerden 
kaçınmalı, yemeği yer yemez yatmamalı, sabah namazını 
kılana dek ayakta kalmalıyız. Böylece hem sindirim 
sistemimizi hem de uyku düzenimizi korumuş oluruz.” 
önerilerinde bulundu. 

UYKU KALİTESİNİN ARTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ
Yapılan anketlere göre gece uyku düzeni olmadığından 
gündüz uyku atağı geçirdiği belirlenen sürücülerin 
neredeyse tamamı bu rahatsızlıktan doktora gitmiyor ve 
bir tedavi görmüyor. Çünkü bu sorunu yaşayanlar genellikle 
böyle bir rahatsızlıkları olduğunun farkında bile değil. Bu 
yüzden sürücülerin sadece Ramazan ayında değil her 

zaman iyi bir uyku uyumaları şart. Bunun için uyku kalitesini 
artırmanın önemine değinen Dr. Yıldırım şunları söyledi: 
“İnsan vücudu gece uykuya daldığında yarım derece ile 
1 derece arasında vücut ısısını düşürür. Bu düşüş vücut 
fonksiyonlarımızın azalmasına ve vücudun dinlenmesine 
yarar. Yaz sıcağı ise vücudumuzun doğal yollardan vücut 
ısısını düşürmesini önler ve uykuya dalmayı zorlaştırır. 
Kişiler uykuya dalmayı kolaylaştırmak için hava akışının 
iyi olduğu odalarda yatmalı. Hava alan kumaşlardan imal 
edilmiş pijama, yatak, yastık ve pikelerle uyumalıdır. 
Yatağımızın kalitesi ve vücudumuza uygunluğu da büyük 
önem taşır. Yatmadan önce alınacak ılık bir duş ise vücut 
ısısının düşürülmesinde ve uykuya kolay dalınmasında 
büyük yarar sağlar. Eğer, hava sıcaklığı bu şartlara rağmen 
kişiyi rahatsız ediyorsa o zaman klima kullanımı da uygun 
bir seçenektir. Klimalarımızı kullanırken dikkat edeceğimiz 
husus vücut ısımızı düşürüp uykuya daldıktan sonra 
klimanın kapatılması veya derecesinin bizi üşütmeyecek 
sıcaklığa yükseltilmesidir. Klimalarımızı uykuya dalmadan 
önce bu hususa dikkat ederek programlamalı ve kendimizi 

gece boyunca klimanın serinletici etkisine maruz 
bırakmamalıyız. Bunların yanı sıra uyku 

öncesi vücut ısımızı yükseltecek 
sportif ve zorlayıcı faaliyetlerden de 

kaçınmalı, en az 3 saat öncesinden 
yemek yemeyi kesmeliyiz.” 

“UYKU, 
ŞOFÖRLERİN 
PSİKOLOJİK 

DENGELERİNDEN SOSYAL 
HAYATLARINA, İŞ 

HAYATLARINDAN, AİLEVİ 
İLİŞKİLERİNE KADAR TÜM 

YAŞANTILARINI 
ETKİLEYECEK BİR 

İHTİYAÇTIR.”

[ MİRAY BAYSAL ]



SUDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEK İSTEYEN ÜNLÜLER ÖNCE SÖRF 
TAHTASINI KAPIYOR SONRA DA SOLUĞU DENİZDE ALIP 

RÜZGÂRA KARŞI DANS EDİYOR.

SÖRF SPORUNA GÖNÜL VEREN

ÜNLÜLER 
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Şimdilerde ünlüler arasında başlayan yeni moda 
rüzgâr sörfü... Aslında sadece popüler isimler 
merak salmadı bu spora. Özellikle son beş yılda 
lisansçı sörfçü sayısının yüzde 50 arttığı ülkemizde, 

su sporlarının turizme yaptığı katkı oldukça yüksek. 
Sörfün merkezi olan Alaçatı ise her yıl 30 farklı ülkeden 
sörfçüyle dolup taşıyor. Ülkemiz sahillerinde her yıl 6 

tane uluslararası turnuva düzenlendiğinden son beş yıl 
içinde kayıtlı sörfçü sayısı 600’den 1200’lere çıktı. Hal 
böyle olunca da deniz, güneş ve kumsalı fırsat bilen 
ünlü isimlerin mekânı da rüzgâr sörfü yapmak amacıyla 
Çeşme oluyor. Denizde keyifli vakit geçirmek isteyen 
ünlüler önce sörf tahtasını kapıyor sonra da soluğu 
denizde alıp rüzgârla dans ediyor.
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[ MİRAY BAYSAL ]

ÇAĞLA KUBAT

SÖRF DENİLİNCE AKLA GELEN İLK İSİM

Sörf denilince akla ilk gelen isimlerden biri Çağla Kubat. 
Rüzgâr sörfüyle profesyonel olarak ilgilenen ve bu alan-
da yurt içi ve dışında düzenlenen yarışmalarda ülkemize 
pek çok dereceler kazandıran Kubat için rüzgâr sörfü 
asla vazgeçemeyeceği bir spor. 2003 yılında Çeşme’de 
düzenlenen IFCA Avrupa Slalom Şampiyonası’nı kaza-
nan oyuncu, diğer ünlü isimlerin tersine hobi olarak değil 
de tamamen profesyonel olarak ilgileniyor sörfle. 

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

AKROBAT GAZİ

Son dönemin izlenen dizilerinden olan ‘Diriliş: Ertuğrul’un 
başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, yaz aylarında 
adrenalini yüksek olan su sporlarını yapmaya bayılıyor. 
Yoğun ve başarılı bir sezonun ardından geçtiğimiz gün-
lerde eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte soluğu tatilde alan 
ünlü oyuncunun sörf keyfi görülmeye değerdi. Sörf tah-
tası üzerinde bele bağlanan uçurtma aracılığıyla gerçek-
leştirilen ‘kite surf’ yapan sanatçının su üstündeki 
akrobatik hareketleri göz doldurdu.



/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
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BORA KOZANOĞLU

SÖRF TAHTASINDA 18 YILI GERİDE BIRAKTI

İlk sörf hocası babası olan ve ailecek sörfe gönül veren 
Bora Kozanoğlu, Türkiye Windsurf Şampiyonu. 
Alaçatı’nda düzenlenen PWA Dünya Slalom Windsurf 
Şampiyonası’nda eli sakatlanmasına rağmen 70 sporcu 
arasında 18. olarak dünya klasmanında zirve yürüyüşü-
nü emin adımlarla sürdüren Kozanoğlu, sörf tahtası 
üzerinde 18 yılı geride bıraktı. Sörf eğitmenliği de yapan 
Kozanoğlu, 65 yaşındaki bir kişiye bile 10 günde sörfün 
tüm inceliklerini öğretebileceğini iddia ediyor.

TARIK AKAN

KOS’A KAÇMA PLANI SAYESİNDE SÖRF ÖĞRENDİ

Türk sinemasının dev ismi Tarık Akan da usta sörfçüler-
den… Ama onun sörfe merakı çok ilginç bir olay sonucunda 
ortaya çıkmış. 1981’de yargılandığı dava yüzünden film gibi 
bir kaçış planı yapmış ünlü oyuncu. Akan’ın, kıyıya 3 mil 
uzaktaki Kos Adası’na sörfle kaçışı, beraat edince gerçek-
leşmemiş ama Akan, bu sayede usta bir sörfçü olmuş. 
Gençlik yıllarında Bakırköy plajlarında cankurtaranlık yapan 
Tarık Akan, Bodrum’daki yazlığına gittiği zaman rüzgâr 
sörfü yapmayı asla ihmal etmiyor.

BENGÜ

YAZLARI ALAÇATI’SIZ VE SÖRFSÜZ GEÇMİYOR

Gençlerin en beğendiği kadın pop şarkıcılarından olan 
Bengü, su kayağını oldukça çok seviyor. Dünyanın nere-
sine giderse gitsin vazgeçemediği yerler listesinde ilk 
sırada yer alan Alaçatı, özellikle sörf imkânı nedeniyle 
onun için olmazsa olmazlardan. Yaz tatilleri boyunca 
sıklıkla su kayağı yapan güzel sanatçı bu konuda bir hayli 
de tecrübeli.

MELTEM CUMBUL

YAZLARI HEMEN HER GÜN SU KAYAĞI YAPIYOR

Televizyon ve sinema filmlerinde oynadığı rollerle, özel 
hayatı ile sık sık gündeme gelen bir isim Meltem Cumbul… 
Yaz aylarında ise magazinciler onu Alaçatı’da sörf yapar-
ken fotoğraflıyor. Ancak Meltem Cumbul su sporlarını, 
profesyonel amaçlı değil eğlence için yapanlardan… Cum-
bul, çıktığı yaz tatillerinde neredeyse hemen her gün su 
kayağı yapıyor.
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“Türkiye’de var olan veri merkezi alanı büyüklüğünü, dünya standartlarına ulaştırmak 
için 4,3 kat büyütmeliyiz. Türkiye kendi verilerini kendi topraklarında barındıran, 

bölgesine içerik sağlayan bölgesel bir güç olabilir.”

/HABER

2012-2013 
YILLARINDA 

TÜRKİYE’DE VERİ 
MERKEZİ SEKTÖRÜ 
ORTALAMA YÜZDE 
26,58 ORANINDA 

BÜYÜDÜ.

TÜRKİYE’NİN 
VERİ MERKEZİ ALANI

BÜYÜMELİ

TÜRKİYE VERİ MERKEZLERİNE EN ÇOK VERGİ 
UYGULAYAN ÜLKE
Veri merkezlerinin Türkiye’deki öneminin dünyada da 
olduğu gibi gün geçtikçe katlanarak arttığının belirtildiği 
raporda, yüksek vergi rejimine rağmen 2012-2013 yıllarında 
Türkiye’de veri merkezi sektörünün ortalama yüzde 26,58 
oranında büyüdüğü ortaya kondu. Ayrıca Türkiye’nin 2011 
yılında sunucuların yer aldığı alan bazında yüzde 60 büyüme 
hızıyla dünyada ilk sırayı aldığı, 2012 yılında ise bu alanın 
yüzde 22 arttığı ifade edildi. Raporda, OECD verilerine 
göre ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine 
uyguladıkları vergi bakımından Türkiye’nin Kongo ile birlikte 
yüzde 25’in üzerinde vergi uygulayan iki ülkeden 
biri olduğu da vurgulandı.
Türkiye’de kullanılan veri merkezi tesis 
alanının yaklaşık 70.000 m2, sunucuların 
yer aldığı alanın ise yaklaşık 12.000 
m2 olduğunu belirten TELKODER 
raporunda, Gayri Safi Yurt İçi 
Hâsıla ile toplam veri merkezi alanı 
oranlandığında ülkemizin dünya 
ortalamasından çok geride kaldığı 
ortaya konuldu. Türkiye’nin dünya 
ortalamasında bir veri merkezi alanına 
sahip olması için bu büyüklüklerin 4,3 
kat artırılarak tesis alanının 300.000 m2, 
sunucuların yer aldığı alanın ise 51.000 m2 olması 
gerektiği dile getirildi.

FİBER KULLANIM ÜCRETLERİ DÜŞMELİ
Mevcut fiber hatların yaygınlığının hızla arttırılması gerektiği 
vurgulanan raporda, ülkemizdeki fiber ve aydınlatılmamış 
fiber kullanım ücretlerinin düşürülmesi gerektiği, Orta 
Asya’da yaşayan yaklaşık 280 milyon insanın internet 
trafiğinin coğrafi kavşak noktası olan Türkiye’den geçmesi 
yerine, yapılamayan fiber optik yatırımlar yüzünden 
balkanlar üzerinden gerçekleştiği ve Bulgaristan’dan 
Avrupa’ya ulaştığı belirtildi.
TELKODER bünyesinde yer alan Radore, Natro, Sadece 
Hosting, İşnet, Grid Telekom, Teletek, Superonline, 
Vodafone Net ve Med Nautilus gibi şirketlerin 
yetkililerinin yer aldığı komisyon tarafından 
hazırlanan raporda veri merkezi sektörünün önünde 
duran en büyük üç engel, “eksik düzenlemeler, 
yüksek vergi rejimi ve yetersiz ağ altyapısı” 
şeklinde belirlendi. Sektörün karşılaştığı engelleri 
ortadan kaldırmak için ise öncelikle kanunlarda “Veri 
Merkezi İşletmecisi” tanımının yapılmasının ve bu 
yönde hukuki düzenlemelerin tamamlanmasının 
gerektiğinin belirtildiği raporda, ağ altyapısı kalitesinin 
artırılması için fiber yatırımların engellenmemesi 
ve sektörün üzerinde yük olan yüksek vergi 
politikasının kaldırılması gerektiği ifade edildi. 

İNTERNET DEĞİŞİM NOKTASI OLMALI
Getirilen önerilerin yanı sıra Türkiye’de en azından bir adet 
İnternet Değişim Noktası (İDN) bulunması ve bölgesel bir İDN 
merkezi haline gelebilmesi için çalışmaların yapılması tavsiye 
edilerek, bu durum gerçekleştiği takdirde ekonomiye çok 
büyük katkılarının olacağı ve siber güvenlik gibi çok önemli bir 
konuda ülkemize fayda sağlayabileceğine dikkat çekildi.
TELKODER Veri Merkezi Komisyonu Başkanı İlyas Turgut, 
yaptığı açıklamada, “Gerekli hukuki ve mali düzenlemelerin 
yapılıp, altyapı imkânlarının önünün açılması sadece veri 
merkezi sektörünün değil buna bağlı yüzlerce sektörün 
kalkınması anlamına geliyor. Mevcut sorunların ortadan 

kaldırılmasıyla Türkiye, veri merkezi yatırımları 
için önemli bir çekim noktası haline gelip, 

içeriklerini kendi topraklarında barındıran, 
dışarıdan içerik alan bir ülke konumuna 

gelecektir. Bunun yanı sıra yetişmiş 
personel istihdamı ile birlikte 
ekonomik kalkınma da sağlanacaktır. 
TELKODER olarak dile getirdiğimiz 
önerilerin gerçekleşmemesi halinde 
ise hem ülkemiz hem bu sahada 

faaliyet gösteren işletmelerimiz çok 
büyük kayıplar yaşayacaktır. Bu kayıplar 

sadece maddi kayıplar olmanın dışında 
yetişmiş personel kaybı, Türkiye’nin ve 

internet trafiğini taşıdığımız ülkelerin içeriklerinin 
de kaybı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 
önemi her geçen gün katlanarak artan veri merkezlerinin 
ülkemizde karşılaştığı sorunları ve bu sorunlar için 
çözüm önerilerini hazırladığı “Veri Merkezi İşletmeciliği 

Raporu” ile ortaya koydu. Veri merkezlerinin dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüdüğünün belirtildiği 
raporda, yüksek vergi rejimine rağmen 2012-2013 yıllarında 
Türkiye’de veri merkezi sektörünün ortalama yüzde 26,58 
oranında büyüdüğü dile getirildi. Türkiye’deki veri merkezi 
tesis büyüklüğünün 70 bin metrekare, sunucuların yer aldığı 
alanının 12 bin metrekare olduğunu, dünya ortalamasına 

ulaşabilmesi için 4,3 kat artırılması gerektiğinin ifade edildiği 
raporda, Türkiye’de en azından bir adet İnternet Değişim 
Noktası kurulması gerektiğine dikkat çekildi.
Kalkınma Bakanlığı tarafından Aralık 2014’te yayınlanan 
“2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nda 
veri merkezlerinin öneminin devlet tarafından da 
dile getirildiğinin belirtildiği “Veri Merkezi İşletmeciliği 
Raporu”nda özel şirketlerin ya da kamunun verilerinin 
Türkiye’de tutulması hatta diğer ülkelerin verilerinin de 
ülkemizde depolanmasının her yönden artı bir katma değer, 
gelişmişlik ve güç göstergesi olduğu vurgulandı. 
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2014 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan e-ticaret siteleri, 01.01.2016 
tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda.

2016’YA KADAR E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA 
GEÇMEK ZORUNDA

E-TİCARET SİTELERİ

/E-TİCARET

TÜKETİCİLER DE MEMNUN KALACAK 
E-Arşiv Fatura hizmeti, tüketiciler nezdinde de önemli 
kolaylıklar sunuyor. Tüketiciler alışveriş yaptıklarında, 
faturaları cep telefonlarına veya e-posta adreslerine 
gönderilebiliyor. Söz konusu faturalar yasal geçerli bir 
belge olarak saklanabiliyor. Aynı zamanda kredi kartı 
satış bilgileri, e-Arşiv faturası ile eşleştirilebiliyor. E-Arşiv 
Fatura mükellefleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 
sahibi tüm bireylere, Kayıtlı E-Posta (KEP) ya da Standart 
E-Posta (SEP) üzerinden imzalı ve irsaliye yerine geçen bir 
belge olarak E-Arşiv Faturası gönderilebiliyor. Kâğıt fatura 
basma ve gönderme maliyetini tamamen ortadan kaldıran 

E-Arşiv Fatura hizmeti, fiziki ortamda fatura nüshalarını 
dosyalama işlemlerini sona erdiriyor. 

E-DÖNÜŞÜMÜN İÇSELLEŞTİRİLMESİ 
İÇİN KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM ŞART

Yeni düzenlemeler ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler sayesinde 
e-dönüşüm alanında belirli bir yere 
gelindiğini ifade eden TÜRKKEP Genel 
Müdürü Yüksel Samast, “E-dönüşüm 

alanında birçok ülkeden daha iyi aşama 
kat ettik ama e-dönüşümü zihinsel 

olarak içselleştirdiğimizi söyleyemeyiz. 
E-dönüşüm, kültürel bir dönüşümü de 

gerektiriyor. E-dönüşüm, kamu, özel sektör 
ve bireylerin ortak bir paydada birleşerek hayata 

geçireceği kültürel bir transformasyon gerçeklemezse 
ütopya olarak kalacaktır. Bu dönüşümü hızlandırmak için 
yasal düzenlemesi yapılmış, yapılan e-hizmetler ve çözümlere 
ilişkin farkındalık oluşturmak gerekiyor. Ayrıca bunların 
kullanımını yaygınlaştırmak için öncelikle ilgili hizmetin 
gerçekten faydalı olduğunun benimsenmesi, kullanımı kolay 
uygulamaların geliştirilmesi ve sunulması kritik öneme sahip. 
Faydalı uygulamalar, kaliteli çözüm ve hizmetler, uygun 
maliyetlerle sunulduğunda çok çabuk kabul görüp yaygın 
olarak kullanılıyor.” diyor.

KÂĞIDA DAYALI İŞ YAPMA KÜLTÜRÜ YERİNİ E-ORTAMA 
BIRAKIYOR
E-dönüşüm sürecinin itici gücü olan yeni düzenlemelerle, 
iş yapış şekilleri, kurumsal organizasyon yapılarda ağırlığını 
hissettiren kâğıda dayalı iş yapma kültürü dönüşmeye 
başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Denetim ve Uyum 
Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yasal düzenlemeleri 
yapılarak hayata geçirilen e-Arşiv Fatura hizmeti, 
e-dönüşümün önemli bir ayağı. 

MALİYE BAKANLIĞI, BU SİSTEMLE ÖNEMLİ MİKTARDA 
TASARRUF ÖNGÖRÜYOR
E-Fatura ve e-Defter ile birlikte E-Arşiv Fatura 
uygulamasının; denetim, tasarruf, işlem 
hızlılığı, verimlilik ve daha hızlı bilgi akışını 
beraberinde getirmesi bekleniyor. 
Maliye Bakanlığı’nın önemli miktarda 
tasarruf edilmesini öngördüğü 
uygulamanın özellikle internet 
üzerinden satış yapan şirketlerin 
iş yapış şekillerini değiştirmesi 
bekleniyor. 2014 yılı cirosu 5 
milyon TL ve üzerinde olan 
e-ticaret siteleri, 01.01.2016 tarihine 
kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına 
geçmek zorunda. Bu tarihten önce 
e-Fatura, e-Arşiv Fatura başvurularını 
ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları 
gerekiyor. E-Fatura mükelleflerinden gönüllü olarak 
e-Arşiv Fatura göndermek isteyenler ve gönüllü olarak 
e-Faturaya geçerek e-Arşiv Fatura düzenlemek isteyenler bu 
uygulamadan faydalanabiliyor. Faturaları 10 yıl boyunca fiziki 
ortamda saklamak zorunda olan işletmeler, GİB tarafından 
tebliğ edilen 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 
tüm faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebiliyorlar. 
Kurumlar, kâğıt fatura basımı, postalanması ve arşivlenmesi 
gibi gider kalemlerinden kurtuluyorlar. 

TÜM İŞLEMLER E-ORTAMA TAŞINIYOR
Ekonomi gündeminde uzun süre kalması beklenen 

e-dönüşüm kapsamında şirketlerin sundukları 
fiziksel mal ve servis dolaşımı haricindeki 
tüm işlemlerin e-ortama taşınması 
hedefleniyor. E-Arşiv Fatura hizmetiyle 
işletmeler, fatura oluşturma, saklama 
ve erişme konularında işgücü, zaman 
ve kaynak tasarrufu sağlayabiliyorlar. 
Milyonlarca kâğıt faturanın elektronik 

ortamda saklanması, faturaları 
fiziki olarak arşivlemekten 

kurtarıyor. Faturalama 
süreçleri doğayla 
dost bir şekilde 

düzenleniyor. 
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Devletin, özel sektörün ve bireylerin dijital hayata geçişini 
hızlandıran e-dönüşüm süreci, yaşam anlayışımızı da 
değiştiriyor. Satış, pazarlama, üretim dâhil olmak üzere 
birçok iş akışını doğrudan etkileyen e-dönüşüm, aslında 

uzun zamandır ülkemizin gündeminde yer alıyor. Etkileri 
dünya çapında görülen e-dönüşüm uygulamaları, ülkemizde 
de varlığını hissettirmeye başladı. Hukuk, teknoloji ve kültürel 
olmak üzere üç önemli ayağı bulunan e-dönüşümle devletin 
vatandaşına sunduğu hizmetler yeni bir anlayışla sunulurken, 
işletmelerin verimlilikleri artıyor. Bireyler açısından ise daha 
hızlı ve etkin bilgi paylaşımı mümkün oluyor. 

E-DÖNÜŞÜMÜN 
BİR PARÇASI OLAN 
E-ARŞİV FATURA 

UYGULAMASI; DENETİM, 
TASARRUF, İŞLEM HIZLILIĞI VE 

HIZLI BİLGİ AKIŞINI 
BERABERİNDE 

GETİRİYOR.

TÜRKIYE’DE 11 BIN E-TICARET SITESI VAR
Türkiye’de e-ticaret paket yazılımlarını kullanarak e-ticaret 
yapan KOBİ sayısı 2015 yılı Haziran ayı itibariyle 11 bine ulaştı. On 
binlerce lirayı bulan fiziki mağaza yatırım maliyetlerinin çok yük-
sek olması ve ilgili yatırımların geri dönüşünün uzun zaman 
alması sebebiyle, küçük ve orta ölçekli perakendeciler, yeni fiziki 
mağaza veya şube yatırımı yapmak yerine e-ticaret’e yöneliyor. 
Yaklaşık 42 milyon genişbant internet kullanıcısının büyüttüğü 
e-ticaret pazarının sunduğu fırsatlar da e-ticarete ilgiyi artırıyor.
IdeaSoft Genel Müdürü Seyhun Özkara, Türkiye’de internetin 
yaygınlaşması ile son yıllarda hızlı büyüyen e-ticaret pazarının 
KOBİ’ler için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, “2015 yılı 
başlarında yaptığımız KOBİ e-ticaret araştırmasında e-ticaret 
yapan KOBİ’lerin geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 büyüdüğünün 
ortaya çıkması da bunu net biçimde destekliyor. KOBİ’ler için 
gelecek e-ticarette diyoruz.” dedi.
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10 ülkede yapılan ‘Yolculuk paylaşımı ve yol güvenliği’ araştırmasına göre yolculuk 
paylaşımı, yol güvenliğini olumlu yönde etkiliyor!

DAVRANIŞLARI DEĞERLENDİRİLDİĞİ İÇİN DAHA 
DİKKATLİLER
BlaBlaCar sürücülerinin davranışlarıyla, genel olarak 
sürücü davranışları arasında ciddi bir fark söz konusu. 
9 riskli sürüş davranışına yönelik sorulan sorularda, 
genel olarak sürücülerin sadece yüzde 47’si ‘çok iyi 
sürücüler’ olarak değerlendirilebilirken, bu sayı BlaBlaCar 
sürücülerinde yüzde 70’e kadar çıkıyor. Bunu sağlayan 
iki önemli neden var: Öncelikle, araçta yolcuların olması 
nedeniyle, BlaBlaCar sürücüleri, hız limitleri konusunda 
çok daha hassas davranma, yolculuğa çıkmadan lastiklerin 
basıncını kontrol etme gibi daha iyi sürüş alışkanlıklarına 
sahip oluyor. İkinci önemli neden ise BlaBlaCar’da yer alan 
puanlama ve yorum sistemi. Sürücüler, yolculuk sonrası 
yolcular tarafından değerlendirileceklerini bildiklerinden, 
daha sorumlu davranıyorlar.
BlaBlaCar sürücülerinin yüzde 70’i yolcuların puanlama ve 
yorumlarının onları daha güvenli bir sürücü olmaya teşvik 
ettiğini söylüyor. Sürücülerin yüzde 83’ü ise yolcular 
tarafından bırakılan puanlara önem veriyor ve çoğu, 
puanlama sisteminin onları daha sorumlu davranmaya 
yönelttiğini belirtiyor. 

ÇİFT YÖNLÜ KAZANÇ
BlaBlaCar’ın kurucusu ve CEO’su Frédéric Mazzella, araştırma 
hakkında şunları söyledi: “Sürücülerin puanlanabildiği 
bir sistemi içeren yolculuk paylaşımı iki yönden faydalı; 
sürücülerin direksiyondayken uyumasına engel olurken, 
onları trafik kurallarına daha dikkatli olmaya teşvik ediyor. 
Güvenilir yolculuk paylaşımının, yolculuk maliyetlerini, trafiği 
ve hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olmasının yanı sıra 
yol güvenliğine de olumlu yönde katkı sağladığını görmek 
son derecede sevindirici. Bu durum, hem yolcular hem de 
sürücüler için çift taraflı kazanç anlamına geliyor.”

YOL ARKADAŞI ŞOFÖRÜ 
DAHA İYİ YAPIYOR

5 BIN KIŞI KATILDI
Anket çalışması 26 Kasım-16 Aralık 2014 tarihleri arasında BlaB-
laCar üyesi olmayan 1000 kişilik temsili bir örnek ile Fransa, 
İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İtalya, Almanya, Polonya, 
Rusya ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede ve 2 Aralık 2014- 27 
Ocak 2015 tarihleri arasında 4,115 BlaBlaCar üyesiyle, Fransa, 
İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda, İtalya, Almanya, Polonya, 
Rusya olmak üzere 9 ülkede gerçekleştirilmiştir. Bilgiler online 
olarak gönderilen ve ortalama 10 dakika süren bir anket 
aracılığıyla toplandı.

Şehirlerarası yolculuklarda, yolculuk paylaşımı hem 
hesaplı hem de eğlenceli bir seçenek olarak dünyada 
milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. 19 ülkede 
20 milyondan fazla üyesiyle dünyanın en büyük 

şehirlerarası yolculuk paylaşım ağı olan BlaBlaCar’ın TNS 
Sofres ile yürüttüğü araştırmaya göre, yolculuk paylaşımı, 
sürücü davranışı ve sürüş kalitesi açısından daha güvenli.
Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İtalya, Almanya, 
Polonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede yapılan 
‘Yolculuk Paylaşımı ve Yol Güvenliği’ araştırmasının 
sonuçları ilginç veriler sunuyor. 

YOLCULARIN VARLIĞI SÜRÜCÜLERİ OLUMLU ETKİLİYOR 
Sürücüler, araçlarında yolcu varken daha sorumlu 
davranma gerekliliği hissediyor. BlaBlaCar sürücülerinin 
yüzde 75’i, yolculuk paylaşımının kendilerini trafik 
kurallarına daha fazla dikkat etmeye yönelttiğini söylüyor. 
Aynı zamanda, araçta yolcularla birlikte olmak, sürücülerin 
tamamıyla odaklanmış şekilde araba kullanmasına 
yardımcı oluyor. BlaBlaCar kullanıcılarının yüzde 84’ü 
araçta yolcularla beraber yolculuk yapmanın, direksiyon 
başındayken kendilerini daha uyanık ve daha dikkatli 
tuttuğunu belirtiyor.
Yolculuk paylaşımı sırasında, yol boyunca araçtakilerle 
sohbet etmek de sürücünün uyuyakalmasını engelliyor. 

Araç kazalarında temel nedenlerden birinin yorgunluk 
olduğu düşünüldüğünde, araçta sohbet 

etmenin sürücü açısından önemi 
artıyor. 

TÜRKIYE’DE SÜRÜCÜLER ARAÇLARINDA YOLCU 
VARKEN, AVRUPALI SÜRÜCÜLERDEN DAHA DIKKATLI!
Araştırma sonuçları, Türkiye’de sürücülerin, araçlarında 
yolcu varken, Avrupalı sürücülere göre trafik kurallarına 
daha fazla dikkat ederek daha duyarlı davranmaya eğilimli 
olduklarını gösteriyor: 
• Türkiye’de sürücülerin yüzde 76’sı, araçlarında yolcu 

olmasının kendilerini, trafik kurallarına daha fazla dikkat 
etmeye yönelttiğini söylüyor. 

· Sürücülerin yüzde 74’ü ise araçlarında yolcu olmasının, hız 
limitlerine uyma konusunda daha duyarlı davranmalarını 
sağladığını belirtiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu oran 
ortalama yüzde 57.

· Sürücülerin yüzde 80’i, araçlarında yolcu olması durumun-
da, uzun mesafelerde her 2-3 saatte bir olmak üzere daha 
fazla mola verdiğini söylüyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise 
bu oran yüzde 61 seviyesinde.

· Türkiye’de sürücülerin yüzde 90’ı, araçlarında yolcu varken, 
direksiyon başında daha uyanık ve daha dikkatli kaldıklarını 
belirtirken yüzde 95’i ise yolcularla birlikte seyahat etmenin 
eğlenceli olduğunu düşünüyor. 
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Intel Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya 
Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz, ekibiyle 
birlikte tüketicilerin gündelik yaşamlarında 
kullanabilecekleri moda ürünlere 
teknolojik bir dokunuş katıyor.

INTEL’İN 
GELECEĞİNİ 
RESMEDİYOR

/RÖPORTAJ

2013 yılından bu yana Silikon Vadisi’nde Intel Yeni 
Teknolojiler Bölümü Dünya Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapan Ayşegül İldeniz, Türkiye’nin yetiştirdiği 
en başarılı kadın yöneticilerden biri… Kariyeri boyunca 

önemli başarılara imza atan İldeniz, Mayıs 2015’te Fast 
Company’nin belirlediği ‘Dünyanın En Yaratıcı 100 Kişisi’ 
listesinde yer alan tek Türk oldu. Başarılı olmak için 
fark yaratmak gerektiğinin altını çizen İldeniz; 
Intel’in yeni teknolojiler bölümünde Apple, 
Google, Nike, Oakley ya da Amazon 
gibi markalarda önemli deneyimler 
kazanan ve yıllarını Silikon Vadisi’nde 
yaratıcı ürün tasarımlarına imza 
atarak geçiren özel bir ekiple 
çalıştığını belirtiyor. Yepyeni 
teknolojilere ve bu teknolojilerin 
kullanım biçimlerine yön 
verdiklerini dile getiren 
Ayşegül İldeniz ile ezber bozan 
inovasyonlar hakkında konuştuk.
Intel Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya 
Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz, 
tüketicilerin günlük yaşamlarında 
kullanabilecekleri moda ürünleri, 
teknolojiyle birleştirme felsefesini benimsiyor. 
Barneys, Fossil, TAG Heuer, Oakley, Luxotica gibi 
markalarla farklı iş birlikleri yaptıklarını ifade eden İldeniz, 
yakın gelecekte giyilebilir teknolojilere yönelik gelişmelere 
hiç kimsenin kayıtsız kalamayacağını vurguluyor. “Hayal 
ettiğimiz dünyada, giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin 
interneti kavramı iç içe geçiyor ve gündelik yaşamımızın bir 
parçası haline geliyor. Bunun için yine farklı oyuncuları bir 
araya getirmek ve ortak stratejiler geliştirmek gerekiyor.” 
diyen İldeniz, tüketicilerin yaşamını kolaylaştıracak ve 
onlara keyif katacak giyilebilir ürünler yaratma vizyonu 
doğrultusunda ilerliyor.
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“GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ 
KONUSUNDAKİ İLK 

ÇALIŞMALARA START-UP 
ŞİRKETLERİ BAŞLADI. DİKKAT EDİN, 

BÜYÜKLER DEĞİL. BİZ YILLARDIR 
SENSÖR’LERLE ÇALIŞIYORDUK AMA 
BUNU GİYSİLERE EKLEMEYİ ONLAR 

AKIL ETTİ. BU ŞİRKETLERİ 
CİDDİYE ALIN.”

Intel Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya 
Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz



“TEKNOLOJİYİ TANIMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Intel’in marka olarak tek başına bir şey yapmaktan 
çok, son kullanıcıyı tanıyan markalarla iş birliği yaparak 
güçlendiğini söyleyen Ayşegül İldeniz, tasarım süreçlerinin 
nasıl şekillendiğini ise şöyle özetliyor: “İş birliği yaptığımız 
markaların hedef kitle tanımlarına ve profillerine uygun 
ürünler yaratmak ve ürettiğimiz teknolojilerin dünya 
genelinde yaygın bir şekilde kullanıldığını görmek istiyoruz. 
Biz sadece ürün tasarlamıyoruz. Aynı zamanda farklı 
platformlar kurguluyoruz. Bu platform olduğu müddetçe 
onunla gözlük, kulaklık, ayakkabı, uçan robot kısacası 
aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz. Önemli olan bu 
ürünlerin içerisinde yer alan sensör teknolojilerinin, iletişim 
teknolojilerinin ve yapay zekâ gibi kavramların doğru bir 
şekilde geliştirilmesi. Bizim amacımız ürünü tanımlamak 
değil, teknolojiyi tanımlamak.”

MODA ÜRÜNLERE TEKNOLOJİK BİR DOKUNUŞ
Intel Yeni Teknolojiler Bölümü’nün imza attığı inovatif 
projelere gelince... ‘50 Cent’ adıyla tanınan ünlü rapçi Curtis 
Jackson’ın kulaklık ve aksesuar markası SMS Audio ve 
Intel’in birlikte geliştirdiği akıllı kulaklık, yeni nesil sağlık ve 

Intel olarak kullandığımız nesneleri akıllı hale getirecek bir 
misyona yatırım yaparak ilerliyoruz.” yorumunda bulunuyor.

SİGORTA, TURİZM-OTELCİLİK VE KARGO SEKTÖRLERİNİ 
NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?
Gelecekte bazı sektörlerin ortadan kalkacağına işaret eden 
Ayşegül İldeniz, “AirBnb markasını artık herkes tanıyor. 
10 ya da 50 yıl sonra turizm ve otelcilik sektöründen 
hâlâ bahsedebilecek miyiz? Ya da Uber’in ardından yakın 
gelecekte taksicilik mesleği devam edecek mi? Bugünkü 
geleneksel endüstrilerin yarın var olup olmayacağını 
bilemiyoruz. Ulaştırma alanında da insansız araç teknolojisinin 
geliştirilmesine yönelik adımlar hızlandı. Sadece geçen yıl 17 
otomotiv şirketi Silikon Vadisi’ne gelip inovasyon merkezi 
kurdu. Bu markaların hepsi sürücüsüz araçların yakında hayata 
geçeceğini biliyor ve gelişmenin dışında kalmak istemiyor. 
Yapılan araştırmalara göre trafik kazalarının yüzde 95’i insan 
kaynaklı. İnsansız araçlarla ilgili nihai noktaya gelindiğinde, bu 
durumun sigorta sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 
Drone’larla paket teslim edilmesi gündeme geldiğinde 
kuryelere gerek kalmayacak. Problem çözen sanal asistanlar, 
rutin işleri halledecek robot teknolojileri öne çıkacak.” diyor.

uyku takibi cihazı olarak konumlandırılan akıllı saat Basis 
Peak gibi projelerin geliştirilmesine katkıda bulunan Intel 
Yeni Teknolojiler Bölümü, giyilebilir teknolojilerin hayatın 
her alanında yer alabilmesini sağlamak adına Fossil ve 
Oakley gibi ünlü saat ve aksesuar markalarıyla iş birliği 
yapıyor. Son olarak ise Google ve TAG Heuer markası 
ile akıllı bir saat tasarlamak için anlaşma yapıldı. İldeniz, 
tüketicilerin gündelik yaşamlarında kullanabilecekleri 
moda ürünlere teknolojik bir dokunuş kattıklarına dikkat 
çekiyor. 

“KULLANDIĞIMIZ HER NESNENİN AKILLANACAĞI BİR 
DÜNYAYA DOĞRU İLERLİYORUZ”
Ayşegül İldeniz’e göre 2020-2025 yılları arasında 50 
milyar internete bağlı ya da akıllı cihaz olacak. “7 milyar 
insan, her gün birbirine ne düşündüğünü ve ne istediğini 
ifade etmeye çalışıyor. Peki bu bireyler, ürettikleri şeylere 
müdahale edebilecekler mi ya da kendileri bir şeyler 
yaratabilecekler mi?” sorusuyla aslında dönüşümün çoktan 
başladığına işaret eden İldeniz, “Gelecekte kullandığımız, var 
olan her şey ama her şey akıllanacak. Bugün kullandığımız 
her nesnenin akıllanacağı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. 

Dünyanın en şık akıllı bilekliği MICA 
Intel ve Amerika’nın önde gelen moda evi Opening Ceremony 
tarafından geliştirilen akıllı bileklik MICA, Opening Ceremony 
tarafından tasarlandı ve Intel’in üstün teknolojisiyle üretildi. Gelişmiş 
iletişim yeteneklerinin yanı sıra eşsiz tasarımıyla kadınsı bir aksesuar 
olan MICA, yazılı mesajlara ve gmail’deki gibi tasarlanmış ‘önemli 
kişi’lerden gelen mail bildirimlerine doğrudan erişim sağlıyor. 
Kullanıcılara cihazdan gelen bildirimleri reddedebilecekleri gibi 
kişiselleştirilmiş hızlı cevap verme imkânı da sunuyor.

Spor ve uyku takip cihazı Basis Peak 
Yeni nesil sağlık ve uyku takip sistemi Basis Peak, giyilebilir cihaz 
teknolojileri arasında farklı bir konuma sahip. Yeni parlak dokunma-
tik ekran tasarımı ve geliştirilmiş sensör teknolojisiyle Basis Peak, 
herhangi bir sırt bağına ihtiyaç duymadan, egzersizler de dâhil 
olmak üzere 7/24 kalp ritmi görüntüleme imkânı sunuyor.

Kalp ritmini ölçen ilk kişisel ses sistemi: SMS Audıo Biosport 
50 Cent adıyla tanınan ABD’li ünlü rapçi Curtis Jackson’ın kulaklık ve 
aksesuar markası SMS Audio LLC ve Intel, benzersiz fitness deney-
imi için en yeni fitness-izleme biometrik teknolojisini yüksek kalit-
ede ses ve stille birleştiren, dünyanın kalp ritmini ölçen ilk kişisel ses 
sistemini geliştirmek için iş birliği yaptı. Intel ve SMS Audio, sporcuların 
fitness deneyimini geliştirmek için stille teknolojik yeniliği bir araya 
getiriyor. Intel işlemcili SMS Audio BioSport kulak içi kulaklıklar, 
sporculara ‘akıllı’ egzersiz yetenekleri kazandıracak. 

İNTEL’İN YENİ ÜRÜNLERİ
Ayşegül İldeniz, tüketicilerin gündelik yaşamlarında kullanabilecekleri moda ürünlere teknolojik bir dokunuş kattıklarına 

dikkat çekerek, ürünlerle ilgili şu bilgileri veriyor: 

‘MAKE IT WEARABLE’ 
YARIŞMASININ KAZANANLARI 

Giyilebilir teknolojilere yönelik adımların hızlanması adına bu 
konuyla ilgilenen herkesi proje üretmeye yönlendiren Intel’in 
global arenada düzenlediği ‘Make It Wearable’ yarışmasının 
kazananı ‘Nixie’ oldu. Özçekim kavramını baştan yaratan Nixie, 
500 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Nixie, bileğinize 
takabildiğiniz ve fotoğraf çekmek istediğinizde havalanıp 
fotoğraf çektikten sonra da kendi kendine geri dönebilen çok 
özel bir giyilebilir kamera. 
Yarışmanın ikincisi ise 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak 
uzuv kaybı yaşamış insanlar için kişiselleştirilmiş protezler 
üreten Open Bionics isimli proje oldu. 200 bin dolar ödül alan 
Open Bionics, ampute bireylerin protez ihtiyaçlarını bugüne 
kadarki en işlevsel ve tasarruflu şekilde karşılamalarına imkân 
veriyor. Make It Wearable’ın üçüncüsü ise ProGlove isimli akıllı 
eldiven oldu. 100 bin dolar ödül kazanan proje, beden gücü 
kullanılan işlerdeki insan hatalarını sıfıra indirmek ve işçilerin iş 
kazası geçirmelerini engellemeye yardımcı olmak için tasarlandı. 
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Üniversite mezuniyetinin ardından çalışma 
hayatına atılan Y Kuşağı’nın talepleriyle, X 
Kuşağı yöneticilerinin beklentileri değişiklik 
gösteriyor. Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf 

Azoz, iki kuşak arasındaki dengenin nasıl kurulması 
gerektiğine yönelik farklı açıklamalarda bulunuyor. 
Geleceğin popüler meslekleri ve işverenlerin en çok 
istihdam etmeye başladıkları branşlarla ilgili önemli 
tüyolar veren Azoz, Y Kuşağı’na farklı bir kariyer 
planı çiziyor. Deloitte’un ‘Y Kuşağı Araştırması 2015’ 
sonuçları ise Y Kuşağı’nın en çok çalışmayı tercih 
ettiği sektörleri mercek altına alıyor.

KUŞAĞI’NIN 
DİKKATİNE

Gelecekte başarılı bir kariyere 
sahip olma hayali kuran Y Kuşağı 

temsilcilerinin, klasik meslek 
gruplarının dışına çıkmaları ve 

genetik, biyoteknoloji, 
nanoteknoloji, dijital reklamcılık ve 

robotik gibi alanlara yönelik 
uzmanlık kazanmaları gerekiyor. 

[ SELİN AKGÜN ]
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Y KUŞAĞI NEDIR?
Y nesli, 1980-1999 arası doğanlardır. Y neslinin en yaşlısı 33, en 
genci ise 14 yaşındadır. Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği 
nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, 
özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirle-
nen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu yüzden, iş 
saatinden ziyade işe odaklanmaları gerekiyor. Bu durumda onları 
işin bir parçası haline getirmek önemlidir. Y neslinin örgütsel 
bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söyleniyor. Bir an 
önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar. Onlar, 
iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha 
rahat para harcamak için istiyorlar. Y nesli, çok farklı kişisel özel-
likler taşımakta ve özellikle üniversitelerden yeni mezun olanları 
kapsamaktadır. Y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı 
düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bir gerçek. 
Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımamasından 
kaynaklanıyor. Bu nesil kural tanımıyor. Ülkemizin yüzde 35’ini 
oluşturdukları söyleniyor. Yani 27 milyon genç…
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sektörlerde yer almak isteyenler, şimdiden gerekli eğitimi 
almalı. Donanımlarını planlayıp harekete geçmeli.” diyor. 

Y KUŞAĞI TEKNOLOJİ, MEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON 
SEKTÖRLERİNDE ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR
Şimdi konuya biraz da Y Kuşağı açısından yaklaşalım. 
‘Deloitte Y Kuşağı 2015’ araştırmasına göre Y Kuşağı’nın 
çalışmayı en çok tercih ettiği sektörler; teknoloji,  medya 
ve telekomünikasyon olarak sıralanıyor. Bu kategoriyi 
profesyonel hizmetler, kamu sektörü, seyahat-turizm-
eğlence, ilaç-sağlık, enerji-doğal kaynaklar, finansal 
hizmetler, üretim, tüketici ürünleri, perakende ve ulaşım 
sektörü takip ediyor. Türkiye’de Y Kuşağı kategorisinde 
yer alan her 2 kişiden biri büyük ölçekli global şirketlerde 
çalışmayı arzu ediyor. Her 4 kişiden biri ise kendi işini 
kurmak istiyor. Y Kuşağı’na göre gerçek lider; stratejik 
düşünen, ilham veren, vizyoner ve iletişim becerisi yüksek 
bir profil sergilemeli. Her 10 Y Kuşağı temsilcisinden 6’sının, 
hâlihazırda çalıştığı iş yerini, kurumun anlamlı bir varoluş 
nedeni olmasından ötürü tercih ettiği gözlemleniyor.

Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, Y Kuşağı 
çalışanlarının, görev yapacakları şirketlerde hangi kriterlere 
önem verdiğini ve şirketlerin de istihdam edecekleri Y 
Kuşağı adaylarından tam motivasyon alabilmek için ne 
gibi stratejilere yatırım yaptığını farklı bir perspektiften 
anlatıyor: “İş hayatında giderek yükselen Y Kuşağı için 
gelişim, en önemli kriter. Bu kuşak için iş hayatı; kariyer 
yapmak ve öncelikle kendini geliştirmek anlamına 
geliyor. Yöneticilerinin kendileri için her hâlükârda 
gelişim alanı sunmalarını bekliyorlar. Yine yaratıcılıklarını 
kullanabilmelerine fırsat verilmesi kendileri için önemli bir 
durum. Y Kuşağı adil bir çalışma ortamında çalışmayı, yeri 
geldiğinde takdir edilmeyi ve geri bildirim bekliyor.”

İŞ DÜNYASINDA KUŞAK ÇATIŞMASI YAŞANIYOR
“Günümüzde iş dünyasında bir kuşak çatışmasının 
yaşandığını söylemek, yanlış olmaz.” diyen Azoz, sözlerine 
şu şekilde devam ediyor: “Oysa geleceğin yöneticileri Y 
Kuşağı’ndan olacak. Bu nedenle Y Kuşağı’nı doğru anlamak 
gerekiyor. 80 sonrası doğan ve internetle büyüyen bu kuşak, 
kendine has özelliklere ve davranışlara sahip. X Kuşağı’nın, Y 
Kuşağı hakkında sabırsızlık, her şeyi eleştirme, sorgulama, 
düşük bağlılık, kısa sürede terfi ve ücret artışı konusunda 
ısrarcılık gibi önyargılara hâkim olduğu görülüyor. Bu durum 
insan kaynakları yöneticilerini ve yöneticileri zorluyor.”

Y KUŞAĞI SOSYAL MEDYAYA ÇOK DAHA HÂKİM
Y Kuşağı’nın ayırt edici ortak özelliğinin, interneti yoğun, 
becerikli ve neredeyse tutkulu bir şekilde kullanmaları 
olduğuna dikkat çeken Yusuf Azoz,  
“Dolayısıyla İK’da en büyük değişiklik de internet cephesinde 
yaşandı. Genç ve yetenekli adaylara ulaşmak isteyen firmalar, 
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işe alım iletişimlerini büyük oranda gençlerin mecrası olan 
internete taşıdı. Bu iletişim giderek daha interaktif, daha 
şeffaf ve yaratıcı bir hale gelirken sosyal siteler, iş ağları İK 
süreçlerinin içine girdi. Bu süreçte işverenler, adayların ilgisini 
çekebilmek için istikrarlı mesajlarla örülü bir ‘işveren markası’ 
oluşturma zorunluğunu ilk defa fark etti.” yorumunda 
bulunuyor.

İŞVERENLER GELECEKTE HANGİ ALANLARDA EĞİTİM 
GÖRMÜŞ KİŞİLERİ İSTİHDAM EDECEK?
En çok aranan mesleklerde, bugünden şekillenen ve 
önümüzdeki 10 yıla, hatta daha da sonrasına yayılacak 
bazı önemli trendler olduğunu söyleyen Kariyer.net Genel 
Müdürü Yusuf Azoz, “Bu trendler, iş yapış şekillerimizi 
temelden değiştiren teknolojilere işaret ediyor. Bu alanlarda 
önemli miktarda yetişmiş personele ihtiyaç duyulacak 
ve bu profesyoneller çok iyi koşullarda iş bulabilecek. Bu 

X KUŞAĞI NEDIR?
X nesli, 1965-1979 arası doğanlara denir. Bu durumda en yaşlısı 
48, en genci 34 yaşındadır. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duy-
gusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir 
kuşak olarak tanımlanıyor.. İş yaşamlarında çalışma saatlerine 
uyumlu olup iş motivasyonları yüksektir. Belirli çalışma süresin-
den sonra kademe atlayabileceklerine inanırlar ve sabırlıdırlar. 
Daha çok yaşamak için çalışırlar. Ayrıca, bu nesil, bir takım icatlara, 
buluşlara şahitlik etmiştir. Dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır 
makinesi, transistörlü radyo, kaset çalar ve pikapla açan X nesli 
sakinleri pek çok dönüşüm yaşamıştır. Özellikle, teknoloji 
açısından düşünüldüğünde, bilgisayar sistemlerinin dönüşümü 
ve buna bağlı değişen iş yapış şekillerine adapte olmaya 
çalışmışlardır. Ülkemizin yüzde 22’sini oluştururlar. KAHVALI ŞEFINDEN SÜT ENDÜSTRISI MÜHENDISINE 

KADAR YILDIZI PARLAYAN MESLEKLER
Yusuf Azoz, Kariyer.net’te yayınlanan ilanlar içinde artış 
gösteren, farklı bir ifadeyle yıldızı parlayan sektör ve meslekleri 
ise 8 başlık altında topluyor:

1-Dijital medya: Sosyal medya uzmanı, mobil yazılım uzmanı, 
dijital pazarlama uzmanı, e- ticaret uzmanı, Google Adwords 
uzmanı, e-pazarlama uzmanı, SEO uzmanı.
2-Sağlık: Optisyen, poliklinik hemşiresi, ebe hemşire, diyaliz 
hemşiresi, masör terapist, solunum fizyoterapisti, patoloji 
teknikeri, biyoteknolog, organ nakli hemşiresi, organ nakil 
koordinatörü, radyasyon onkolojisi hekimi, ortopedi teknisyeni. 
3-Bankacılık: Telepazarlama yetkilisi, online bankacılık uzmanı, 
bireysel emeklilik uzmanı.
4-Bilişim: ASP.net yazılım uzmanı, PHP geliştirici, veri ambarı 
tasarımcısı.
5-Turizm-eğlence:  Şarap uzmanı, kahvaltı şefi, DJ, dalgıç.
6-Halkla İlişkiler: Kurumsal sosyal sorumluluk yöneticisi.
7-Mühendislik: Süt endüstrisi mühendisi, baz istasyonu 
mühendisi, gemi inşa mühendisi.
8-Yeşil yaka: Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) uzmanı.

BU 4 ALANA YATIRIM YAPAN KAZANACAK
Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz geleceğin iş alanlarını 
genetik ve biyoteknoloji, nanoteknoloji, dijital reklamcılık ve 
robotik olarak sıralıyor. Azoz, 4 farklı kategoriyi şöyle açıklıyor:
Genetik ve biyoteknoloji: Genetik ve biyoteknoloji, günümüzün 
ve geleceğin en önemli çalışma alanlarından biri olacak. Örneğin; 
ekstrem koşullarda yaşayabilen canlılardan alınan enzimlerle 
sanayide kullanılacak maddeler oluşturuluyor. Biyoteknoloji, 
temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere 
dönüştürebilmesiyle kendi talebini yaratabiliyor ve bu yönüyle 
diğer teknolojilerden ayrılıyor. 
Nanoteknoloji: Kendini temizleyen kumaşlar ve duvar boyalarıyla 
şimdiden hayatımıza giren nanoteknoloji, gelecek 10 yıl içinde çok 
daha gelişmiş uygulamalarla karşımıza çıkacak. Sağlık, tekstil, 
elektronik, otomotiv, gıda gibi çok farklı alanlarda kullanılacak. 
Uzmanlar, şu an nanoteknolojinin 3’üncü devresinde olduğumuzu, 
2020 yılı itibari ile de 4’üncü nesil nanoteknolojik ürünlerin 
çıkmasının beklendiğini belirtiyor. 
Dijital reklamcılık: İnternetin bir reklam mecrası olarak diğer 
mecraları giderek geride bırakması, iş gücü açısından da önemli 
bir harekete işaret ediyor. Sadece ülkemizde beş yıl içinde 10 bin 
kalifiye elemana ihtiyaç duyacağı belirtilen sektör; web uygulama 
uzmanı, yazılım ve multimedya uzmanı, arama motoru pazarlama 
uzmanı, kampanya yönetimi uzmanı, dijital medya planlama 
uzmanı, interaktif sanat yönetmeni gibi farklı profillere iş imkânı 
sağlayacak. 
Robotik: Kritik ameliyatları robotların insanlara göre hatasız ve 
daha başarılı gerçekleştireceği günler çok yakın. Makine 
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliği 
dallarının birlikte çalıştığı bu alan, sadece üretim ve sağlıkta değil, 
hayatımızın hemen her alanında kullanabileceğimiz yeni teknolo-
jiler yaratacak. 

TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI KATEGORİSİNDE YER ALAN HER 2 KİŞİDEN BİRİ BÜYÜK 
ÖLÇEKLİ GLOBAL ŞİRKETLERDE ÇALIŞMAYI ARZU EDİYOR. HER 4 KİŞİDEN BİRİ İSE 

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTİYOR.

X KUŞAĞI’NIN, Y KUŞAĞI HAKKINDA SABIRSIZLIK, HER ŞEYİ ELEŞTİRME, 
SORGULAMA, DÜŞÜK BAĞLILIK, KISA SÜREDE TERFİ VE ÜCRET ARTIŞI KONUSUNDA 

ISRARCILIK GİBİ ÖNYARGILARA HÂKİM OLDUĞU GÖRÜLÜYOR.

Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz
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/TÜRKÇEDEN Bİ’HABER

İLETİŞİM VE ULAŞTIRMADAKİ 

YABANCI 
KELİMELERİ 
KALDIRALIM
TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE, İLETİŞİM VE ULAŞTIRMA 
ALANINDA SÜREKLİ YENİ KELİMELER HAYATIMIZA 
GİRİYOR. ANCAK YABANCI KELİMELERİ DEĞİL, 
TÜRKÇELERİNİ TERCİH EDEBİLİRİZ. 

Teknolojinin en hızlı geliştiği alan-
lardan ikisi; iletişim ve ulaştır-
ma… Hal böyle olunca hayatımıza 
sürekli yabancı kelimeler giriyor. 

Türk Dil Kurumu (TDK) uzmanları, dili-
mize yerleşen yabancı kelimelere kar-
şılık olarak, Türkçenin ses ve dil bilgisine 
uygun yeni kelimeler türetiyor. Alınan 
tedbirler sayesinde Türkçenin tamamen 
yabancı kelimelerin istilasında kalınması 
engellenmeye çalışılıyor. Biz de sektör-
de kullanılan yabancı kelimeleri ve bulu-
nan Türkçe karşılıkları derledik. 
İşte bu ayki kelimelerimiz ve karşılıkları:  

 

/TÜRKÇEDEN Bİ’HABER

BANDROL-DENETİM PULU
Fransızcadan dilimize geçen bandrol, 

“Paketlerin, şişelerin ağızlarına konulan 
şerit veya etiket.” Sektörü ilgilendiren şekli 

ile ise, devletçe verginin kesildiğini 
gösteren etiket…” anlamlarına geliyor. 

Kelimeye bulunan Türkçe karşılık ise 
denetim pulu…

AKS-DİNGİL
Fransızca kökenli bir kelime olan aks 

otomotiv sektöründe kullanılıyor. 
“Tekerleklerin merkezinden geçen ve 

taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, 
eksen…” anlamına gelen aks kelimesinin 

Türkçe karşılığı dingil… 
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DEKODER-ÇÖZÜCÜ
İngilizceden dilimize giren dekoder kelimesi, 

“Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü…” 
anlamına geliyor. Kelimeye dil uzmanlarının 

bulduğu karşılık ise çözücü… 

EKİPMAN-TAKIM
Fransızcadan dilimize giren kelime, “Bir işte veya 
bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı…” 

anlamına geliyor. Türk dili uzmanlarının 
kelimeye bulduğu karşılık ise takım…

ÇİP-YONGA
İngilizce olan kelime, “Milimetrik yüzeyler 

üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan 
ve son derece karmaşık elektronik devrelerin 

yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı 
iletken malzeme…” anlamına geliyor. Bulunan 

Türkçe karşılık ise yonga… 

FAKS-BELGEGEÇER
Kullanımı eskiye göre çok az olsa da 

Fransızcadan dilimize geçen kelime, “Yazılı, bilgi 
ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir 

yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan 
araç, belgeç...” anlamına geliyor. Kelimeye 
bulunan karşılık ise belgegeçer (belgeç)… 

/TÜRKÇEDEN Bİ’HABER /TÜRKÇEDEN Bİ’HABER
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ÇEVREYİ KORUYAN AYAKKABI BAĞCIKLARINDAN NE KADAR SU İÇMENİZ 
GEREKTİĞİ HAKKINDA SİZİ YÖNLENDİREN MATARAYA KADAR HER AKILLI ÜRÜN, 

FARKLI BİR İHTİYACA YANIT VERİYOR.
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TASARIM 
SÜREÇLERİNİ 

/İNOVASYON 

Günümüzde pek çok şirketin drone yani insansız 
hava araçlarına yönelik yatırım yaptıkları görülüyor. 
Drone’ların sahip olduğu özelliklere her geçen 
gün yeni bir detay ekleniyor. Yeni trendler sadece 

drone teknolojisinden ibaret değil. Uçan kaykaylar, sanal 
gerçeklik başlıkları, akıllı matara ya da çevreci ayakkabı 

İHTİYAÇLAR ŞEKİLLENDİRİYOR

[ SELİN AKGÜN ]

/İNOVASYON

TEHLİKELİ BÖLGELERİ MARTIN JETPACK İZLEYECEK 
Jetpack ve bileşenleri konusunda 35 yıldır farklı araştırmalar yapan Yeni Zelanda merkezli Martin Aircraft, herkesin kullanımına açık ‘jet-
pack’lerin satışına başlayacağını duyurdu. Şirketin geliştirdiği jetpack’lere belediye ve STK’ların da ilgi göstereceği düşünülüyor. ‘Martin 
Jetpack’ ismi verilen ürün tam 200 beygir gücünde ve iki kanallı fanlarıyla birlikte 30 dakika boyunca havada kalabiliyor. Yaklaşık olarak 
121 kilogram ağırlık taşıma kapasitesine sahip olan cihaz, saatte 75 kilometre hıza sahip. Ticari model 2015 yılı içerisinde 100 bin dolar 
fiyat etiketiyle satış çıkacak. Bireysel kullanıcılar için tasarlanan model ise 2016’nın ikinci yarısında 150 bin dolar fiyat etiketiyle satışa 
sunulacak. Ticari amaçlı kullanım açısından özellikle itfaiye, polis ve STK’lar için oldukça yararlı bir ürün olacağı belirtilen Martin Aircraft, 
tehlikeli olay bölgelerinin kuşbakışı taranması ve büyük yangınlara müdahale edilmesinde avantaj sağlayacak.

bağcığı gibi pek çok yeni ürün ve teknolojiyle kuşatılmış 
durumdayız… Hedef kitlesinin ihtiyacını analiz eden ve 
bu talebe yanıt veren inovatif ürün tasarımlarına imza 
atan şirketler sadece kalite çıtasını değil, bireylerin 
ileri teknolojiye yönelik inançlarını da önemli bir oranda 
yükseltiyor.
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NEST’İN SON ÜRÜNÜ ‘NEST CAM’ 
Google tarafından satın alınan ev otomasyon teknolojileri geliştiricisi Nest, akıllı termostat ve duman dedektöründen sonra ‘Nest 
Cam’ adını verdiği kablosuz ağ kamerası ile öne çıkıyor. Bu ürün, Nest’in diğer ürünleriyle entegre çalışacak şekilde hazırlandı. Yak-
laşık bir yıl önce ev içi güvenlik kameraları çözümü üreten Dropcam’i 555 milyon dolara satın alan Nest’in yeni ürününün tasarımı 
Dropcam’in tasarımına çok benziyor. Ağırlıklı olarak yazılım tarafında farklılıklar içeren Nest Cam, özellikle Google’ın nesnelerin inter-
netine yönelik hazırladığı Android Brillo işletim sistemine uyumlu hale getirilebilecek. Selefi Dropcam’den bir başka önemli farklılığı 
da video çözünürlüğünün 1080p’ye yükseltilmiş olması… Kameraya gece görüş becerisini artırmak için 8 kızılötesi LED eklenmiş. 
Nest Cam, diğer iki Nest ürünü için kullanılan aynı Nest akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Dropcam’de olan 
uygulama aracılığıyla sesli iletişim özelliği de Nest Cam’de korunmuş. Nest Cam’ın fiyatı ise 199 dolar olarak belirlenmiş.

KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR MICRO DRONE 3.0 
İnsansız hava araçları (drone’lar) geliştiren yeni nesil girişimlerden Extreme Fliers, yeni ürünü Micro Drone 3.0’ı kitlesel fonlama sitesi 
Indiegogo’da tanıttı. Londra merkezli girişim, dikkat çekici ve yetenekli yeni aracı için birkaç saat içinde hedeflediği destek tutarını 
ikiye katladı. Micro Drone 3.0, adından da anlaşılacağı üzere küçük ama etkili bir araç. Uçuş ve video kayıt anlamında yetenekli 
olmasının ötesinde, kişiselleştirilebilir olmasıyla öne çıkıyor. Saniyede 30 karelik HD video kaydı yapan Micro Drone 3.0, mıknatıslı ve 
birbirine geçmeli özel yapısı sayesinde 3D yazıcıdan çıkarılabilecek parçalarla yeniden modellenebiliyor. Saatte yaklaşık 72.5 kilo-
metre hıza ulaşabilen bu küçük insansız hava aracının, canlı görüntü yayınını Google Cardboard VR ile benzersiz bir keşif deneyimi-
ne dönüştürmek de mümkün. Micro Drone 3.0, üzerindeki mikro SD karta, Wi-Fi veya mobil ağ paylaşımıyla akıllı telefonunuza da 
kayıt yapabiliyor. Extreme Fliers’ın kurucusu Vernon Kerswell, geliştirdikleri cihazın dik açıyla kalkış-iniş yapabildiğini ve 180 derece 
ters uçabildiğini belirtiyor.

/İNOVASYON /İNOVASYON

LEXUS’TAN UÇAN KAYKAY 
Artık bilim kurgu filmlerindeki her detay tek tek gerçek oluyor. 
Henüz uçan otomobil aşamasına gelemedik ama uçan kay-
kay da hiç yabana atılacak bir gelişme değil. Toyota çatısı 
altında faaliyet gösteren Japon lüks otomobil üreticisi Lexus’un 
yetkilileri, uçan kaykay projesi üzerinde 18 aydır çalıştıklarını bir 
video ile duyurdu. Lexus’un uçan kaykayı sıvı nitrojen soğut-
malı süper iletkenler ve sabit mıknatıslar ile çalışıyor. Videoda 
bir prototip görünüyor ancak üzerinde herhangi bir sürüş 
yapılmıyor. Ürünün ortaya çıkan ilk negatif özelliği, önceki 
manyetik kaykaylarda olduğu gibi üzerinde gideceği metal bir 
ray sistemine ihtiyaç duyması… ‘Slide’ ismi verilen projeye 
yönelik ayrıntılı bilgiler ise yakın zamanda yine Lexus tarafın-
dan açıklanacak.
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OCULUS’TAN SANAL 
GERÇEKLİK BAŞLIĞI 
Oculus, merakla beklenen sanal gerçeklik başlığı Rift’in son 
kullanıcıyla buluşacak olan versiyonunu tanıttı. Kickstarter 
kampanyasının ardından prototiplerle geçen dört yılın 
sonunda Rift, 2016 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. 
Oculus’un yeni sanal gerçeklik başlığı, kablosuz Xbox One 
kontrolörü ve adaptörüyle gelecek. Xbox One oyunlarını Rift 
ile oynamayı mümkün hale getiren iş birliği, sanal gerçeklik 
gözlüğünün ilk günden itibaren Windows 10’u desteklemesi-
ni de kapsıyor. Oculus Rift’in kullanıcılarla buluşacak başlığı, 
önceki versiyonlarına göre daha derli toplu ve hafif tasarı-
mıyla dikkat çekiyor. Cihazın üstündeki LED sensörler, Oculus 
Rift kutusundan çıkan kamerasıyla baş hareketlerinin takip 
edilmesini sağlıyor. Çıkarılabilen kulaklıklarla gelen Rift, 
yüzde daha uyumlu ve gözlüklerle de giyilebiliyor. Oculus 
Home adı verilen bir kullanıcı arayüzünden oyunları bulmak, 
satın almak veya başka oyuncularla etkileşime geçmek 
mümkün. Arayüz 2B olarak yani başlıkların giyilmesine 
gerek olmadan da kullanılabiliyor. Sanal gerçeklik deneyimi-
ni olabildiğince kapsamlı hale getirmek isteyen Oculus, Rift 
için özel bir kontrolör de geliştiriyor. Touch adını verdiği ürü-
nün prototipi, kullanıcıların oyun oynarken silah kullanmak, 
etrafındaki nesneleri toplamak gibi fonksiyonlar için ellerini 
de oyuna dahil etmesini sağlıyor. Oculus Touch, el sallama 
ya da baş parmak işaretlerini tanıyor. 

TRAFİK KAZALARINA SON 
Arabaların gittikçe daha akıllı hale gelmesiyle birlikte sürüş güvenliği konusunda da önemli adımlar atılıyor. Bu adımların en yeni ve 
ilginçlerinden biri, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bünyesinde çalışmaları başlatılan yeni güvenlik teknolojisi… 
NHTSA’nin geliştirdiği teknolojiye göre eğer sürücü yasal limitin üzerinde alkollüyse otomobil kendini çalıştırmayacak ve sürücüyü konu 
hakkında uyaracak. Bunun için iki prototip geliştiren kurumun ilk prototipi, sürücünün alkol seviyesini nefesinden anlamaya dayalı. 
Bunun için sürücünün bulunduğu kapı kısmına veya direksiyonun üzerine bir alkolmetre yerleştiriliyor ve sistem sürücünün nefesinden 
alkol oranını hesaplıyor. İkinci prototip ise dokunmatik sensör… Bu dokunmatik sensörün vites topuzu veya arabalarda bulunan ‘start/
stop’ tuşu üzerinde yer alması planlanıyor. Bu akıllı sensör, sürücünün kanındaki alkol oranını hesaplayacak. ABD’de yasal alkol limiti şu 
an yasalara göre yüzde 0.08. NHTSA ve DADDS (Güvenlik Alkol Tespit Sistemi) ortak olarak geliştirdikleri teknolojinin gelecek 5 yıl içerisin-
de tam anlamıyla çalışması ve yeni nesil araçlarla entegre olarak araba üreticileri tarafından opsiyonel olarak satılmasını planlıyor.

JABRA SPORT PULSE FARKI 
Ünlü kulaklık ve hoparlör markası Jabra, sporculara özel kablosuz akıllı kulaklık Jabra Sport Pulse’u geliştirerek, giyilebilir teknolojilere bir 
yenisini daha ekledi. Sol kulaklıkta yer alan sensörler sayesinde sporcuların kulak derisi üzerinden kalp ritmine, oksijen tüketim seviyesi 
ve hızına dair veri toplayan Jabra, verileri Bluetooth teknolojisi ile akıllı telefon yüklenen uygulamasına aktarıyor. Bununla da kalmaya-
rak, sahip olduğu akıllı ses teknolojisi ile kullanıcısına sağlıklı bir egzersiz yapması için sesli tavsiyelerde bulunuyor. Dört buçuk saatlik pil 
ömrüne sahip kulaklık, müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için kullanılabildiği gibi aynı anda sekiz farklı cihazla eşleşebiliyor. 
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ÇEVRECİ AYAKKABI BAĞCIĞINA 
NE DERSİNİZ? 
Türkiye’den ABD merkezli kitlesel fonlama sitelerinde destek 
arayan projelerin sayısı giderek artıyor. Bunun son örneği de 
Kickstarter’da destek arayan yenilikçi ayakkabı bağcığı Undo… 
Undo Labs çatısı altında geliştirilen proje, ayakkabıların giye-
ceklerimiz arasında en yüksek karbon salınımı yapan ürün 
olmasından hareketle ortaya çıkmış. Tek bir ayakkabının sebep 
olduğu karbon emülsiyonu yaklaşık 14 kilogram ve Undo Labs, 
bu çevre kirliliğine bir dur demek istiyor. Ayakkabınıza bir Undo 
bağcık aldığınızda, sizin adınıza alınan karbon ofset kredisiyle, 
evrene verilen bir ayakkabılık karbon zararı geri kazandırılıyor. 
Zaten Undo (geri) adını da bu geri kazanımdan alıyor. Farklı 
renk seçeneklerine sahip olan bağcıkların uçlarında yer alan 
mıknatıslı kilit sistemi, ürünü tasarım açısından özgün kılıyor. 
Kickstarter projesiyle seri üretime geçmek isteyen Undo Labs, 
mıknatıslı kilit sistemi için patent başvurusu da yaptı.

/İNOVASYON /İNOVASYON

NASA VE VERIZON İŞ BİRLİĞİ İLE HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMİ (NASA)
Drone’ların hem kişisel hem de ticari alandaki kullanımının son yıllarda hızla artması nedeniyle, ABD’de 2015 yılının başlarında 
belirli yasal düzenlemeler getirilmişti. Ancak gelecek yıllarda özellikle ticari alanda drone kullanımının daha da artacağını öngö-
ren NASA ve Verizon, drone trafiğinin yaratacağı kargaşayı o zaman geldiğinde kontrol altında tutabilmek için şimdiden ortak bir 
hava trafik kontrol sistemi üzerinde çalışıyor. NASA ve Verizon’un geliştireceği hücresel kule sistemiyle, sivil ve ticari drone uçuş-
ları özel bir radar sistemi içinde denetlenecek. Projede NASA bir hava trafik kontrolü sistemi geliştirecek ve drone’ları radar, uydu 
veya hücresel sinyallar üzerinden takip edecek. Projenin bu kısmının testlerine bu yaz başlanacak. Verizon ise kendi hücresel 
ağı içindeki drone’ları uzak ekranlardan takip etmesine olanak sağlayacak kısım üzerinde çalışıyor. Projenin bu kısmının 2017 
yılında tamamlanması bekleniyor. Google ve Amazon, testlerde NASA’ya yardımcı olmak için özel bir anlaşma imzalarken, pro-
jenin tamamının 2019 yılında bitirilmesi planlanıyor. Bu projeyle drone’ların havada birbirleriyle çarpışmasının engellenmesi, 
kötü ve değişen hava şartlarında drone’ların güvenli bir şekilde yere indirilmesi, maksimum uçuş yüksekliğinin geçilmemesi gibi 
uçaklardan bildiğimiz, hava trafik kontrolleri getirilmiş olacak. 

MATARANIN DA AKILLISI ÇIKTI 
HidrateMe adlı akıllı su şişesi Kickstarter’da büyük bir başarı 
yakaladı. HidrateMe, su içmenizi hatırlatan bir matara… Ne 
kadar su içtiğini takip etmenizi sağlayan akıllı telefon uygula-
masıyla da öne çıkıyor. Günlük su içme ihtiyacınızı kişiye özel 
olarak belirleyen HidrateMe, doğru zamanda ışıklı bir uyarıy-
la su içmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Mobil uygulamasıyla da 
hedefinize ulaşmanıza yardımcı oluyor. BPA’sız plastikten 
imal edilen HidrateMe, tasarımıyla sıradan su şişelerinden 
farklı bir duruş sergiliyor. Kapasitesi 0.7 ml ve tek şişe fiyatı 
Kickstarter için 39 dolar. 
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Tofaş Bursa fabrikasında üretilip, dünya pazarlarına 
satılacak yeni sedan modelin üzerindeki örtü İstanbul 
Autoshow 2015 Fuarı’yla birlikte kalktı. Aegea proje 
adıyla tanıtılan yeni kompakt sedan, adında Türkiye’yi 

batıya bağlayan Ege Denizi’ne yapılan göndermeden alıyor. 
İtalyan tasarımıyla Türk mühendisliğini harmanlayan yeni 
sedan gücü 95-120 beygir arasında değişen tutumlu 
motorlarla kasım ayından önce ülkemizde satışına başlanıp, 
ardından da 40 ülkeye ihraç edilecek.

SEDAN OLARAK DOĞDU
İtalya’da bulunan FCA Stil Merkezi’nde tasarlanan ve FCA’in 
Avrupa’daki en önemli iki ürün geliştirme merkezinden biri 
olan Tofaş Ar-Ge ile birlikte geliştirilen Fiat’ın yeni kompakt 
sedanı, üç yıl süren geliştirme sürecinde projede çalışan 
2000’den fazla kişiden oluşan bir ekip tarafından geliştirildi. 
Sedan modellerin genellikle en baştan hatchback araçlara 
bagaj bölümü eklenerek tasarlanmasının aksine Fiat’ın 
bu yeni modeli, en başından itibaren “Sedan” formunda 
tasarlandığı için güçlü ve uyumlu hatlara sahip. Fiat’ın 
yeni sedanına yandan bakıldığında farlardan başlayıp arka 
aydınlatma grubuna uzanan belirgin biçimdeki hat ve cam 
yüzeyler, ferahlık ve geniş iç hacim duygusu vererek için 
dinamik bir görünümü garantiliyor.

40 ÜLKEDE SATILACAK
FCA Stil Merkezi tarafından tasarlanan ve Tofaş Ar-Ge 
ile birlikte geliştirilen yeni kompakt sedan, WCM – Dünya 
Klasında Üretim’de Altın Seviyeye ulaşan, dünyanın en iyi 
ve yenilikçi üretim tesislerinden biri olan Tofaş’ın Bursa’daki 
fabrikasında üretilecek. Kasım ayından itibaren Türkiye’de 
satışa sunulacak olan yeni Fiat kompakt sedan, EMEA 
bölgesindeki 40 ülkede de satışa sunulacak.

İTALYAN TARZI
Fiat’ın yeni sedanına yandan bakıldığında farlardan başlayıp 
arka aydınlatma grubuna uzanan belirgin biçimdeki hat ve 
cam yüzeyler, ferahlık ve geniş iç hacim duygusu vererek 
için dinamik bir görünümü garantiliyor. Arka bölümde göz 

alıcı tasarımlı aydınlatma grubu ve uyumla tasarlanmış 
bagaj bölümü İtalyan estetik anlayışını ortaya koyuyor. Ön 
bölümde ise kaslı görünüme sahip motor kaputunun tavana 
uzanan keskin çizgileri aracın güçlü karakterini ortaya 
koyuyor. Ön ızgara, aydınlatma grubu ile bütünleşik bir 
yapıya sahip. Krom kaplı detaylar, orijinal ve benzersiz bir 
grafik desenle Fiat logosunu destekliyor.

510 LT BAGAJ HACMİ
Yeni Fiat Aegea projesi, geniş iç hacim ve uyumlu çizgileri 
bir araya getirerek güzellik ve fonksiyonelliğin kusursuz 
birleşimini ortaya koyuyor. Yeni modelin 4.5 metrelik 
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uzunluğu, 178 santim genişliği,148 santim yüksekliği ve 
264 santimlik aks mesafesi aracın mükemmel iç genişliği 
hakkında fikir veriyor. Tüm bu boyutlar 5 yetişkini konforla 
ağırlayabilen yaşam alanı ve 510 litreyi aşan bagaj hacmini 
aynı çatı altında buluşturuyor.

TUTUMLU MOTORLAR
Yeni Fiat Aegea projesi, dayanıklı, yakıt tüketimi bakımından 
tutumlu ve yüksek performanslı motor seçenekleri ile 
donatılacak. 95 – 120 HP arasında güce sahip, hem manuel 
hem de otomatik şanzımanla tercih edilebilecek iki Multijet 
II turbo dizel ve iki benzinli motor, yeni sedanının kaputu 

altında görev yapacak. Özellikle dizel motor seçenekleri 
100 km’de ortalama 4 litrenin altında yakıt tüketimiyle son 
derece tutumlu bir performans ortaya koyuyor.

TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ
Yeni model, hem sürücünün hem de yolcuların hayatını 
kolaylaştıran sayısız yaratıcı çözüme sahip olmasıyla 
daha yollara çıkmadan dikkat çekmeyi başarıyor. 5” renkli 
dokunmatik ekrana sahip Uconnect multimedia sistemi; 
Bluetooth bağlantısı, müzik çalar, metin okuma ve ses 
tanıma özelliklerinin yanı sıra, iPod uyumlu AUX ve USB 
portları ve direksiyondan kontrol özelliklerini sunuyor.

İTALYAN TASARIMIYLA TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ 
HARMANLAYAN TOFAŞ’IN YENİ MODELİ AEGEA YÜZÜNÜ 
GÖSTERDİ. KOMPAKT SEDAN, KASIM AYINDA ÖNCE 
ÜLKEMİZDE SATILIP ARDINDAN DA 40’TAN FAZLA ÜLKEYE 
PAZARLANACAK. 

BURSA’DA BULUŞTU
İTALYAN TÜRK MÜHENDİSLİĞİ 
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Ford 1.0-litre EcoBoost, 
sürüş, performans, ekono-
mi, verimlilik ve teknolojik 
özellikleriyle, dünyanın 35 
ülkesinden 87 otomobil 
gazetecisinin oyları ile belir-
lenen ‘2015 Uluslararası Yılın 
Motoru’ değerlendirmesinde 
4 yılda 8’inci ödülünü kazan-
dı ve 4’üncü kez ‘1.0 litre ve Altı 
Kategorisi En İyi Motor’u seçildi. 
Avrupa’da 10 modelde sunulan 
1.0-litre EcoBoost, 2014’te satı-
lan tüm Ford modellerinin 5’te 
birinde ve her 5 Fiesta’nın 
2’sinde tercih edildi. 
Türkiye’de Fiesta ve B-MAX 
modelleri ile satılan 1.0-litre 
EcoBoost motorun mode-
le göre 100, 125 veya 140 PS 
güç seviyeleri sunuluyor. “1.0-
litre EcoBoost küçük benzinli 
motorlardaki oyunu değiştirdi ve 
artan sayıda rakibe rağmen sını-
fının en iyisi olarak yoluna devam 

FORD 1.0-LİTRE ECOBOOST’A 4 YILDA 8’İNCİ ÖDÜL 

OPEL ASTRA 11. KEZ YENİLENDİ

/OTOMOTİV
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Engine Technology International tarafından 
Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenle-
nen 17’nci Uluslararası Motor Ödülleri 
çerçevesinde, 1.0L-1.4L silindir 
hacimli motorlar kategorisin-
de PSA Grubu’nun geliştir-
diği ve yenilenen Peugeot 
208 ve 308 modellerin-
de sunulan üç silindirli 
turbo PureTech motor, 
‘2015 Yılının Uluslararası 
Motoru’ ödülünü aldı. Bu 
ödül,  Kuzey Fransa’da 
Douvrin’deki ‘Française 
de Mécanique’ üretim 
merkezinde şimdiden 
100 bin adedin üzerin-
de üretilmiş olan Puretech 
motorun başarısını taçlan-
dırıyor. Yakıt tüketiminde ve 
CO2 emisyon değerlerinde orta-
lama yüzde 18 azalma sağlayan ve son 
derece performanslı PureTech motor ailesi, 

2012 yılından bu yana 640 bin adet yıllık kapa-
site ile Trémery fabrikasında üretilen 

1.0L ve 1.2L atmosferik versiyon-
lar ile birlikte 2014’ten bu yana 

Française de Mécanique 
üretim merkezinde 320 

bin adet yıllık kapasite ve 
Çin’de Xiangyang üre-

tim merkezinde 200 
bin adet yıllık kapasite 
ile üretilen 1.2L Turbo 
versiyonları içeriyor. 
PSA Grubu, PureTech 
turbo motorlarına 

olan yüksek talebi 
karşılamak üzere, 2015 

Mart ayında Trémery 
fabrikasında 200 bin 

adetlik bir ek kapasite-
nin tahsis edildiğini duyurdu. 

Pure Tech motor ailesi Peugeot 
208,  301, 308 ve 2008 modellerin-

de kullanılıyor.

2015’İN ULUSLARARASI MOTORU: PURETECH W

RENAULT KWID FARKI
KWID, genelde bir üst segmentin modellerine ait 
özellikleriyle şık dış tasarımı, modern ve sıcak iç mekanı 
sayesinde A segmentinin köklü tasarım özelliklerini 
altüst ediyor. Renault KWID’de yedi inçlik dokunmatik 
ekran ve Bluetooth bağlantısına sahip modern Media-

Nav navigasyon/multimedya sistemi yer alıyor. KWID ile 
birlikte Renault, rahat yaşam ve kolay otomobil kullanmanın 
yeni bir yöntemini sunan global bir otomobilin lansmanını 
yapmış oluyor. 
Renault KWID, CMF-A platformunu kullanan ilk Renault-
Nissan ittifakı modeli. Bu platform sayesinde ittifak, 
parça paylaşımlı ve yüksek performanslı mimariye sahip 
uluslararası, esnek bir ürün geliştirmeye ve sunmaya 

devam edecek. KWID, Renault’nun uluslararası 
piyasalarda artan iddiasının güçlü bir 

göstergesi. KWID, 2015 yılının ikinci yarısında 
Hindistan’da pazara sunulacak. 

KWID’nin eşsiz görünümü, daha 
üst modellere özgü özellikleri, 

dinamik duruşu ve kompakt 
boyutuna uyarlanan SUV 
hatları onu Hindistan’ın 
kompakt şehir otomobil 

segmentinde eşsiz bir ürün 
olarak ön plana çıkarıyor. 

Yepyeni ‘outback bronze’ rengi 
sıcak, enerjik bir duygu katıyor. 

KWID ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik geniş hacimli, konforlu iç mekana sahip 

modern bir otomobil.

etmesinden dolayı gurur duyuyoruz” 
diyen Ford Avrupa Ürün Geliştirme 

Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, “Bu 
motoru yaratmamızda etken olan 

inovasyon ruhu, yeni motorlar geliş-
tirmeye devam etmemizi sağlıyor” 

yorumunda bulundu. EcoBoost motor 
ile sürüş, performans, ekonomi, verimlilik 

ve teknoloji anlamında yeni bir dönem baş-
latan Ford, daha ileri seviyede verimlilik için 

silindir deaktivasyon (devre dışı kala-
bilen silindirler) sistemleri üzerinde 

çalışmalarını sürdürüyor. Schaeffler 
Group ile yapılan iş birliği sayesinde 
titreşimi ve sesi azaltılan motorun, 

mevcut duruma göre yüzde 6’ya 
varan yakıt ekonomisi sunması 

hedefleniyor. Ford’un 3 silindirli 1.0-
litre ile başlayan EcoBoost ailesi, 

4 silindirli olarak 1.5-litre, 1.6-litre, 
2.0-litre, 2.3-litre ve V6 silindirli ola-

rak 2.7-litre ile 3.5-litre ile tamamlanıyor. 
Ford ayrıca bu motor teknolojisi ile 2016 

yılında GT modeli ile LeMans yarışlarına katıla-
cağını açıkladı.

Opel’in kompakt sınıftaki güçlü temsilcisi Astra, ilk kez yollara 
çıktığı Kadett adıyla 1936 yılından itibaren markanın en önemli 
oyuncularından oldu. Son olarak 11. kez kasa değiştiren Astra, 
bu güne kadar üretilmiş en güçlü ve şık versiyon olarak yoluna 
sağlam bir şekilde devam etmekte kararlı.Opel mühendislere 
Astra’yı yenilerken kompakt sınıfın standartlarını yeniden 
belirleyecek bir araç yaratmak için büyük çaba harcamışlar. 
Yeni ve daha hafif bir platform dışında, motor ailesinde de 
önemli değişiklikler göze çarpıyor. Dünya tanıtımı kapılarını 
eylül ayında açılacak Frankfurt Otomobil Fuarı IAA’da yapılacak 
olan yeni Astra, yüzünü fuara kadar saklamayı başaramadı. 

Bir İtalyan internet sitesine fotoğrafları düşünce marka da 
modelin üzerindeki sis perdesini iyice kaldırmak istemiş 
olacak ki resmi görsellerini paylaştı. İlk bakışta daha modern 
ve keskin hatlara sahip olacağı görülen yeni Astra, güncel 
GTC modelinden de önemli tasarım ayrıntılarını bünyesinde 
barındırıyor. Astra’da kullanılacak motor ailesinin de güçleri 
90-200 beygir arasında değişecek. En küçük motorsa 10. Lt 
4 silindirli benzinli motor olacak. Eskiden olduğu gibi manuel 
ve otomatik şanzımanların da sunulacağı aracın en güçlü 
versiyonu OPC’de 300 beygirlik rekor bir gücün kullanıma 
sunulması bekleniyor.
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Ankaralı iş adamları, mobil teknolojilerin katkısıyla yenidünyada kazananlar 
arasında olmak isteyen şirketler için hayata geçirilen “Gerçek Zamanlı İşletme” 

yaklaşımını Turkcell yöneticilerinden dinledi.

TURKCELL’DEN ANKARA’YA SON 5 YILDA 
551 MİLYON TL YATIRIM

Turkcell, Ankaralı iş adamlarını İstanbul’daki Turkcell 
Kurumsal Müşteri Deneyim Merkezi’nde ağırla-
dı. Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Sezin Mızraklı, 

Turkcell’in Ankara’da son beş yılda toplam 551 milyon TL 
yatırım yaptığını belirtti.  Turkcell’in Ankara’da imza attığı 
sosyal sorumluluk projelerine de değinen Sezin Mızraklı, 
“Kardelenler projesi kapsamında Ankaralı Kardelenlerin 295’i 
liseden, 144’ü üniversiteden mezun oldu. 42 Kardelenimiz 
halen liseye, 58’i ise üniversiteye devam ediyor. Ankara’da 
gerçekleştirdiğimiz bir diğer sosyal sorumluluk projesi de 
Ekonomiye Kadın Gücü Projesi. Proje kapsamında Ankara’da 
573 kadınımız kredi kullanıyor. Kadınlarımızın kullandığı top-
lam kredi 1 milyon 660 bin TL’yi buldu.” dedi. Sezin Mızraklı, 
520 bini aşkın şirkete hizmet verdiklerini belirtti.

TURKCELL YÖNETİCİLERİ BİLGİ VERDİ
Ankaralı iş adamları, mobil teknolojilerin 
katkısıyla yenidünyada kazananlar 
arasında olmak isteyen şirketler 
için hayata geçirilen “Gerçek 
Zamanlı İşletme” yaklaşımını 
Turkcell yöneticilerinden din-
ledi. Mobilite, pazarlama ve 
altyapı gibi 3 temel alanının 
yeni nesil teknolojilerle gerçek 
zamanlı olarak nasıl yönetilebil-
diğinin anlatıldığı toplantı, temel 
alanların ilki “Mobil İşletme” ile 
başladı. “Mobil İşletme”yle, firma-
ların, operasyonlarının tamamını ya da 
bir kısmını mekân ve zamandan bağım-
sız yürütebilecekleri belirtilirken, ikinci alan 
“Gerçek Zamanlı Pazarlama”yla da şirketlerin müşterileri 
hakkında bilgileri de kullanarak iç görü sahibi olması, en doğru 
teklifi, en doğru kitleyle, en doğru zamanda buluşturabilme-
sini sağlayabilecekleri dile getirildi. Üçüncü alan “Sıfır Altyapılı 
İşletme”nin ise firmaların operasyonlarını yönetebilmeleri için 
kurmaları zaruri bilgi işlem altyapılarını, yatırım yapmadan, 
servis modeli ile edinmeleri anlamına geldiği belirtildi. 

GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİ KURUMSAL DENEYİM 
MERKEZİ’NDE 
Sektörel organizasyonların da düzenlendiği ve müşteri mem-
nuniyet oranının yüzde 95 olduğu Turkcell Müşteri Kurumsal 

Deneyim Merkezi’nde kurumsal müşteriler; Akıllı Araç, Akıllı 
Ofis, Akıllı Bulut, Akıllı Endüstri, İnternet Çözümleri, Akıllı Enerji 
ve Ekip Mobil uygulamalarını uzmanlar eşliğinde rahatlık-
la deneyimleyebiliyor. Kurumsal Deneyim Merkezi’nde şir-
ket çalışanlarının kullandıkları akıllı cihazları ve uygulamaları 
yönetebilmek için geliştirilmiş Mobil Cihaz Yönetimi bölümün-
de akıllı telefon, tablet, ultrabook, VINN ailesi ve Smart TV’ler 
deneyime sunuluyor. Turkcell’in fark yaratan Akıllı Klima, 
Kargo Takip, Araç Takip, SağlıkMetre gibi M2M (Machine to 
Machine) çözümleri canlı olarak deneyimlenebiliyor.  Turkcell 
ve Turkcell Superonline’ın güçlü altyapısıyla farklı segment-
lere yönelik Fiber internet, VoIP, PSTN, Yakınsama, Mobil 
Santral, Akıllı Santral da Kurumsal Deneyim Merkezi’nde yer 
alan çözümlerden birkaçı…

TURKCELL 
KURUMSAL 

SATIŞ DİREKTÖRÜ 
SEZİN MIZRAKLI, 

TURKCELL’İN ANKARA’DA 
SON BEŞ YILDA TOPLAM 
551 MİLYON TL YATIRIM 

YAPTIĞINI BELİRTTİ.  

Huawei, 5G Mobil Dünya Kongresi’nde, hava arayüzlü teknolojiler özelindeki 
çalışmalarıyla, sektöre yönelik inovatif hizmetlerinin karşılığı olarak, 

“5G’nin Gelişimine En Büyük Katkı” ödülünün sahibi oldu.

5G’NİN GELİŞİMİNE EN BÜYÜK KATKI ÖDÜLÜ 
HUAWEI’NİN

Mobil genişbant ve nesnelerin internetinin büyük bir 
hızla gelişimi, insanlar ve makineler arası iletişimi artır-
masının yanı sıra, dijital dünya ile fiziksel dünyayı da 

önemli oranda yakınlaştırdı. 2020 yılında ise 5G tekno-
lojisiyle, “her şeyin” birbirine bağlı olduğu teknolojik bir 
dünyanın varlığı öngörülüyor. 5G standardizasyonunun 
2016’da başlaması planlanırken, bu teknoloji şimdiden sık 
sık gündeme gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili en çok 
üzerinde durulan bariyer ise 10Gbps çıkış ve 1ms tepki 
süresi ile 100 milyar bağlantının nasıl optimize edileceği. 
Huawei, 2/3/4G alanlarındaki benzersiz sektörel deneyi-
miyle ve dünya lideri 5G araştırmalarıyla, tüm bu bariyer-
lere yönelik çözümler üzerinde hızla yol alırken, 5G Mobil 
Dünya Kongresi’nde yapılan değerlendirme kapsamında, 
endüstrinin ilk 5G ödülünün sahibi oldu.
Huawei Kablosuz İletişim Teknolojileri Ürün Grubu Pazarlama 
Direktörü Chaobin Yang, Huawei adına ödülü kabul ederken 
şöyle dedi: “2009 yılında 5G araştırmalarına başladığımızda, 
uçtan uca 5G sistemine yönelik inovasyonun bir parçası ola-
rak hava arayüzlü teknolojiler ile birlikte yeni bir mimarinin ve 
sektörün en yüksek test standartlarının da temellerini 
atmıştık. Bu çabamızı sonuna kadar sürdürme-
ye ve sektöre bu alanda kazanç sağlayacak 
araştırma ve geliştirme operasyonlarına 
devam etmeye söz veriyoruz. Huawei, 
5G’nin uzun soluklu kullanımındaki 
bariyerlere yönelik olarak, inovatif 
çözümler üretmeye devam edecek. 
Hava arayüzlü teknolojiler, esnek 
bir şekilde ara taşıyıcı bant geniş-
liğini optimize eden Kurulumsal 
Dalga Modu (F-OFDM), bağlantı ve 
çıkış gücünü 3 kata kadar güçlendi-
ren SCMA (Çoklu Aralıklı Kod Erişimi) 
ve Shannon sınırına erişim sağlayan 
Polar Kodu, bu gelişime yönelik önemli 
çalışmalarımız arasında yer alıyor.”
Chaobin Yang şöyle devam etti: “Bu yeni tekno-
lojilerin adapte edilmesi ile birlikte, çift anten teknolojileri 
dâhil edilmeksizin, verimliliğin 3 kat artacağını öngörüyo-
ruz. 2014’ten bu yana Huawei, yaklaşık 6Ghz, 115Gbps ve 
10.32Gbps’lik değerlerle, dünyanın en yüksek değerler-
deki çıkış testlerine imza attı. Huawei ayrıca, New York 
Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi dünyanın en önemli 

HUAWEI 
PAZARLAMA 
DİREKTÖRÜ 

CHAOBIN YANG: 
“5G’NİN UZUN SOLUKLU 

KULLANIMINDAKİ BARİYERLERE 
YÖNELİK OLARAK, İNOVATİF 

ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ.”

akademik kurumlarıyla, 5G rapor-
lama çalışmaları özelinde işbirli-
ğine gitti. Huawei, 5G’nin sektöre 
tanıtılması konusunda da 5GPPP, 
IMT2020, 5GIC, 5GMF ve NGMN 

gibi, bu alandaki birçok önemli 
organizasyonda, sektörel ortakları 

ile birlikte önemli roller üstlendi.” 

BENZERSİZ AR-GE MERKEZİ
Ödül kurulunda yer alan üyelerden biri olan 

Ovum şirketinin Baş Analisti Dimitris Mavrakis 
de yaptığı açıklamada, “Huawei, benzersiz AR-GE merkez-
lerinin de avantajı ile 5G özelinde ciddi bir efor sarf ederek 
önemli bulgulara imza atıyor. Bu ödül, Huawei’nin tükenme-
yen enerjisinin, AR-GE özelindeki inovatif çalışmalarının, iş 
ortaklarına yönelik standardizasyon çalışmalarının ve bilgi 
birikiminin bir karşılığıdır.” dedi.
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Türkiye’nin en önemli çağrı merkezi şirketi ASSİST, devlerin yarıştığı Global 
Telecoms Business İnnovation Awards’da birinci oldu. 

“ASSİST’İN BAŞARISI TAKIM BAŞARISIDIR”

Türk Telekom iştiraki ASSİST, Londra’da gerçekleş-
tirilen ve dev şirketlerin yarıştığı Global Telecoms 
Business İnnovation Awards’da ‘İş Hizmetinde En 

Yenilikçi Firma” ödülünü aldı. 
ASSİST Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu geçen yıl yapılan 
çalışmalarla kurumsal müşterilerinin teknolojiyle ilgili ihti-
yaçlarını çok doğru algıladıklarını ve bunlara ait çözümler 
geliştirdiklerini belirten Dülgeroğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Yoğun rekabet ortamında şirketimizi sektörde 
ileriye taşıyacağımız ve müşterilerimizi memnun edebi-
leceğimiz inovatif çözümler üreterek tüm süreçlere katkı 
sağlamayı hedefledik. Şirketimizde son bir buçuk yıl 
boyunca, başarılı bir takım oyununun canlı örneğini ser-
giledik. Dirayetli bir çalışma sonucu modern bir işleyişe 
sahip şirkete dönüşümü tamamladık. Her türlü gelişim, 
öncelikle temelleri sağlamlaştırarak başladığı için, biz de 
şirketimizi ayakta tutan teknolojik yapımızı güçlendirerek 
işe başladık.

ÖDÜL İNBOX PROJESİNE
Yarışmada iş ortakları SYS ile birlikte iş süreçlerinde 
verimliliği artırıp maliyeti azaltan Inbox projesiyle ödülü 
aldıklarını belirten Dülgeroğlu proje ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Sektöre baktığımızda, değerlendirilecek çağrıları 
seçme süreçleri genellikle kalite çalışanlarının tercihine 
bırakılıyor. Kalite ekibimiz de önceleri, çağrıları belirle-
nen prensipler doğrultusunda kendileri seçip değerlen-
diriyordu. Bu durum birçok iş yükü getirmesinin yanı sıra, 
hatalara neden olabilmekteydi. Ayrıca çağrı seçimlerinin 
objektif olmadığına dair sürekli geri bildirimler alıyorduk. 
Dolayısıyla çalışma verimliliğimizin artırılması ve 
kurumsal kalite anlayışının yaygınlaştırıl-
ması adına çağrı seçimlerinin tarafsız bir 
şekilde yapılabileceği bir sisteme ihti-
yaç duyduk. Öyle bir sistem getir-
meliydik ki; hem çalışma yükümü-
zü azaltıp verimliliği artıralım hem 
de çağrılarını dinlediğimiz tüm 
çalışanlarımızın gözünde olumlu 
bir algı oluşturalım. Ortaya çıkar-
mak istediğimiz yazılımdan bek-
lediklerimizi iş ortağımız SYS ile 
paylaştık. Şirketimizin çağrı dinle-
me prensiplerine göre çağrıları oto-
matik olarak seçen ve çağrıları dinleyen 
arkadaşlarımızın ekranına otomatik olarak 
getiren bir yazılım oluşturduk.  Inbox böyle 
doğdu ve bu yazılım sayesinde hem şirketimizdeki 

“ÇAĞRILARI 
OTOMATİK OLARAK 
SEÇEN VE ÇAĞRILARI 

DİNLEYEN ARKADAŞLARIMIZIN 
EKRANINA OTOMATİK OLARAK 

GETİREN BİR YAZILIM 
OLUŞTURDUK.”  

insan gücü daha verimli kullanılmaya başladı, 
hem de müşteri temsilcilerimiz artık çok 

daha hakkaniyetli biçimde değerlendi-
rildiklerine ikna oldu.”

BÜTÇEYE KATMA DEĞER 
“Inbox projesini hayata geçirme-
miz ile birlikte artık kurum bütçe-
sine katma değer sağlayan ve tüm 
paydaşların yarar sağlayabildiği en 
doğru kalite değerlendirme süre-

cini kurgulayarak en verimli ve hak-
kaniyetli dinleme şeklini kullanıyoruz 

diyebiliyoruz. Kalite biriminde çalışan 
arkadaşlarımıza sabah işe geldiklerinde 

hangi çağrıları dinleyeceklerini artık sistem 
hazır bir şekilde sunuyor. Ekibimiz bu sayede 

daha verimli çalışıyor, zamandan tasarruf ediyoruz.”

ASSİST Genel Müdürü Ali Dülgeroğlu 

Vodafone, genişbant iletişim teknolojilerinin temelini oluşturan fiber şebekelere 
yönelik önemli bir test gerçekleştirdi. 

VODAFONE’DAN FİBER HIZ REKORU

Türkiye’nin uçtan uca dijital kalkınmasına öncülük etme 
hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, yeni nesil geniş-
bant teknolojilere yönelik test çalışmalarına bir yenisini 

daha ekledi. Şirket, Türkiye’de 400 Gbps’lik hızda veri iletimi 
sağlayan DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing/
Yoğun Dalga Boyu Bölmeli Çoklama) teknolojisini fiber alt-
yapısında başarıyla deneyen ilk operatör oldu. Vodafone’un 
test ettiği yeni DWDM teknolojisi ile fiber altyapıda spekt-
rum verimliliği artırılarak yüksek veri taşıma kapasitesine 
ulaşılabiliyor. Planlama ve işletim esnekliği sağlayan bu sis-
tem sayesinde şebeke kapasitesi ve güvenilirliğinin yanı sıra 
müşterilere sunulan hizmet seviyesi de artırılabiliyor.

SPEKTRUM VERİMLİLİĞİNDE 5 ARTIŞ
Vodafone’un İstanbul Tuzla’daki Santral Merkezi’nde 17 
Haziran 2015 tarihinde noter huzurunda yapılan testler-
de, İstanbul Tuzla ve Ankara Pursaklar Santral Merkezleri 
arasındaki 563 kilometrelik fiber kabloda kurulu bulunan 
Huawei OptiX OSN9800 DWDM sistem-
leri üzerinden 75 Ghz / 100 GHz 
bant genişliğinde 400 Gbps’lik 
kapasite taşındı. Vodafone’un 
mevcut fiber altyapısın-
da bant genişliği 50 GHz 
olan her bir optik kanal-
da 100 Gbps’lik veri hızı-
na ulaşılırken, test edilen 
yeni teknoloji ile birlikte 
75 GHz’lik her bir optik 
kanalda 400 Gbps’lik 
veri hızına ulaşılabiliyor. 
Böylece, fiberde spektrum 
verimliliği 5 artırılarak bir çift 
fiber kabloda toplam 21,2 Tbps’lik 
kapasite taşınabiliyor.

FİBER AĞ 16 BİN 700 KİLOMETREYE ÇIKIYOR
Dijital dönüşümde fiber ve genişbant yatırımlarının önem-
li yer tuttuğunu belirten Vodafone Türkiye Şebeke ve 
Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Vekili Ara 
Yıldızlı, yeni fiber testi hakkında şunları söyledi: “Vodafone 
Türkiye olarak, fiber yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. 
TEİAŞ’tan kullanım hakkını aldığımız fiber hatlarla fiber ağı-
mızı güçlendirdik. Yapımı süren yeni hatlarla birlikte fiber ağı-
mızı bu mali yılın sonunda 16 bin 700 kilometreye çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bir yandan da abonelerimizin hayatına değer 
katacak ilave hizmetler sunmak üzere şebekemizde yeni 
teknolojileri denemeye devam ediyoruz. Son olarak, fiber 

altyapıda spektrum verimliliğini artırarak yüksek veri taşıma 
kapasitesine ulaşmayı mümkün kılan yeni 400 Gbps DWDM 
teknolojisini başarıyla test ettik ve Türkiye’de bu testi yapan 
ilk operatör olduk.”

“FİBER ALTYAPI YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”
Mobil ve sabit genişbant uygulamalarına talebin hızla art-
ması sonucunda veri trafiğinin her geçen gün arttığına 
işaret eden Yıldızlı, “Yeni nesil genişbant teknolojilerle birlikte 
video ve TV gibi yüksek veri hızı kullanan servislere olan 
talepler de artacak. Bu kapasite talebinin karşılanması için 
fiber şebekede yüksek servis mevcudiyetini sürdürmek 
üzere ileri koruma mekanizmalarının kullanılması ve gerekli 
yedek kapasitelerin sağlanması gerekiyor. Bu bağlamda, 
artan kapasite gereksinimlerini karşılamak üzere fiber alt-
yapı yatırımlarının da artması önem taşıyor.” dedi.

VODAFONE, 
TÜRKİYE’DE 400 

GBPS’LİK HIZDA VERİ İLETİMİ 
SAĞLAYAN DWDM 

TEKNOLOJİSİNİ FİBER 
ALTYAPISINDA DENEYEN İLK 

OPERATÖR OLDU. 

Vodafone Türkiye Şebeke ve 
Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Vekili Ara Yıldızlı
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Beynelmilel

 Tekrara dayanan 
söz sanatı

Üçüncü tekil kişi

Bir tür peynir

Blucin

Yapay Sinir Ağları 
(ksc.)

Göz alıcı, alımlı 

Endoskopik 
Mukozal 

Rezeksiyon (ksc.)

Bir işte önde gelen 

Dürüst, güvenilir 
erkek

Lineer Enerji 
Transferi (ksc.) 

Eski dilde su

Eklemek, 
katmak

 Taşı işlemeye 
yarayan bir 
çelik araç 

Başkan 

Müteyakkız

Geri çevirme

Taraftar

Tavlada üç 
sayısı

Eski, kullanılmış

Mıknatıs özelliği 
olan doğal 

demir oksidi

Gerçek

Lakin

Endonezya’nın 
plaka kodu

Cilt bakımında 
kullanılan bir 

losyon

Yığılım

Değersiz sözler

1983 Adana 
doğumlu, 
resimde 

gördüğünüz 
ünlü oyuncu

Açıklık, boşluk

Madun

Kabaca 
seslenme 
ünlemi

Mezra

Kimya 
Mühendisleri 
Odası (ksc.)

Baston benzeri 
uzun sopa 

Fazla bön, 
avanak (argo)

En uygun 
durum (mecz.) 

Kuzu sesi

Endişe, gam

 Türk Dili (ksc.)

Bir ölçü birimi

 Beddua etme

Vilayet

Nikel elementinin 
simgesi

Şaşma bildiren 
bir söz

Bir tür cetvel

Gizlemeden, açıkça 

Bağır (esk.)

Çatıdaki köşe 
ağaçları

Kalkan, zırh vb 
koruma aracı

Yardım

Değerli eşya 
dolabı

Bir soru eki 

Rüzgâr

Türk Malı (ksc.) 

Fecir

Boyut 

Sodyum 
elementinin 

simgesi

Ün 

Volkan

Divan ve halk 
şiirlerinde güzel 

göze atfen 
kullanılan bir 

mazmun

Buyruğa uyan

Umde
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