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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, 
HALKA İNİYOR
AMERİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE GELİŞMİŞ 
ÜLKELER, HEM SEKTÖREL ANLAMDA HEM 
DE KİŞİSEL OLARAK KULLANIM ALANI 
GİDEREK ARTAN İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARI İÇİN YASAL DÜZENLEMELER 
OLUŞTURDU.

İnsansız hava araçları yani ‘Drone’ kavramı sık sık 
karşımıza çıkıyor artık. Her ne kadar aklımıza ilk 
etapta savaş araçlarını, güvenlik konularını getirse de 
dünyanın gelişmiş şirketleri insansız hava araçlarını; 
sağlık, tarım, kargo hatta sinema gibi farklı alanlarda da 
kullanmaya başladı.
Kargo şirketleri ağırlığı 2 kilogramı geçmeyen paketleri 
Drone ile teslim etmek için test uçuşlarını başlattı; 
sağlık alanında tıbbi müdahale gerektiren durumlarda 
ilaç yardımı da Drone’lar aracılığıyla çok daha hızlı 
bir şekilde hastaya ulaştırılıyor; sinema sektörü 
çekimlerini yine bu araçlarla gerçekleştiriyor. İnsansız 
hava araçlarının kişiler tarafından günlük hayatta 
kullanımına ilişkin örnekler de artmaya başladı. 
Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkeler hem 
sektörel anlamda hem de kişisel olarak kullanım 
alanı giderek artan insansız hava araçları için yasal 
düzenlemeler de oluşturdu. Farklılaşan durumlara göre 
düzenlemeler güncelleniyor da. Kapak haberimizde 
bu ay ‘insansız hava araçları’nı tüm detayları ile konu 
edindik. Bu yeni gelişen sektörle ilgili tüm detayları, 
kapak haberimizde okuyup, bilgi sahibi olabilirsiniz. 
Girişimciler için kaçırılmaz bilgilerle dolu kapak 
haberimiz… 
Kapak haberimiz dışında, Bağlantı Noktası bu ay da 
iletişim ve ulaştırma sektöründe yaşanan dikkat çekici 
gelişmeleri; Marmaray ile ilgili son gelişmeler, araçların 
akıllanması, diyabetliler için ulaşım rehberi gibi birçok 
konuyu sayfalarına taşıyor.  
Herkese yeni yılda da başarılı çalışmalar ve keyifli 
okumalar diliyoruz.
Hoşçakalın.

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»

04 / www.baglantinoktasi.com.tr

Vodafone Cep Sağlık mobil uygulaması, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Vodafone”) Artı Sağlık A.Ş. aracılığı ile sunduğu Vodafone Cep Sağlık web portalında 
(vodafonecepsaglik.com.tr) sunulan hizmet ve ürünleri kapsamaktadır ve bu bir sağlık/tedavi hizmeti değildir, danışmanlık hizmetidir. Uygulama, Vodafone tarafından 
sunulmaktadır. Vodafone Cep Sağlık mobil uygulamasını App Store veya Google Play’den veya 1120’ye CEPSAGLIK yazıp ücretsiz SMS göndererek ek ücret ödemeden 
indirebilirsiniz. Uygulamayı indirirken ve kullanırken kullanılan data miktarı kullanıcının kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. Uygulama içerisindeki Vodafone Cep Sağlık 
Kartı ve Sağlık Danışma Hattı Servisi bir sağlık/tedavi hizmeti değildir, danışmanlık hizmetidir; tedavi düzenlenmez, reçete verilmez veya ilaç önerilmez. Vodafone, teknik, ticari ya 
da işletimsel sebeplerle ya da kamu yararına ilişkin sebeplerle bu portalde sunduğu içerik hizmetlerini her zaman genel olarak geri çekebilir ya da değiştirebilir. Önceden herhangi 
bildirimde bulunmaksızın bu hizmeti durdurabilir, geri alabilir veya değiştirebilir. Hizmet koşulları ve ücretlendirme için bilgi: vodafonecepsaglik.com.tr

CEPSAGLIK 1120

Vodafone Cep Sağlık ile
sağlıkta dijital dönüşüm
Sağlığınızla ilgili güvenilir bilgiler ve hizmetler  
Vodafone Cep Sağlık Uygulaması ile cebinizde.

Vodafone

Vf Cep Saglik 2.0 215x275_Baglanti Noktasi.indd   1 22/12/15   18:08



karayolları

kapak

araştırma

ünlülerle iletişim

26

6 / www.baglantinoktasi.com.tr

DİYABET HASTALARINA UZUN YOL TÜYOLARI
Diyabet (şeker) sorununuz varsa ve uzun bir yolculuğa çıkacaksanız 

sağlığınız için bazı önlemler almanız şart.

KGM’DEN YÜKLENİCİLERE 7,1 MİLYAR LİRA ÖDEME
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım: 

“Bu yıl ilk kez Karayolları Genel Müdürlüğü yüklenicilerin alacaklarını, bir 
sonraki yıla bırakmayacak.”

sağlık

haber

/İÇİNDEKİLER

ÜNLÜLERİN YAZARLIK MERAKI
Birçok ünlü isim şarkıları, filmleri, televizyon programları 

dışında; hayranlarına ulaşmak için kitap yazıyor. 

28

MARMARAY 2017’DE HİZMETE GİRİYOR
İstanbul’da günlük bir milyondan fazla yolcu taşıma kapasitesine 

sahip Marmaray’la sadece yolcu değil, yük taşımacılığı da yapılacak.

24

23

Bİ CİSİM YAKLAŞIYO! 
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Gora filmini mutlaka izlemişsinizdir. 

Filmde yer alan bir sahnede oyunculardan biri sürekli ‘bi cisim 
yaklaşıyo’ şeklinde uyarılarda bulunuyordu. Günümüzün yeni trendi 

Drone’lar bugün bize bu repliği hatırlatıyor.

16
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2015’TE YAŞANAN VE GELECEĞİ ETKİLEYECEK 
5 KRİTİK GELİŞME

Türkiye’nin gelecek trend ve teknolojilerini araştıran düşünce 
kuruluşu GelecekHane, 2015’te yaşanan ve dünyanın geleceğini ve 
insan yaşamını yakından etkileyecek en önemli 5 gelişmeyi açıkladı. 



şehir mektupları ulaşım

güvenlik

34
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8 / www.baglantinoktasi.com.tr

haber

SİBER SUÇLARIN ŞİRKETLERE FATURASI 
GÜNDEN GÜNE AĞIRLAŞIYOR

“Şirketlere yönelik suçlarda ilk sırada bilişim sistemlerine karşı 
işlenen suçlar geliyor. OECD verileri, bilişim güvenliği sorunu 

yaşayan şirketler içerisinde, Türkiye’nin dünya genelinde ilk 15 ülke 
arasında bulunduğunu ortaya koyuyor.”

ANKARA’NIN ÇANTALARI
Başkentin resmiyetinin, ağırlığının, 
ağırbaşlılığının çantalara da sindiğini 
dikkatli bir göz hemen fark etmekte 
gecikmeyecektir.

/İÇİNDEKİLER

42

44
SAĞLIKLI YAŞAM 
İÇİN  1 MİLYON 
BİSİKLET!
Dünyada hâkim olan 
sağlıklı yaşam trendi 
artık Türkiye’de de 
yaygınlaşmaya 
başladı. 

AKILLI TEKNOLOJİLER HER AN HER YERDE…
Çöp kutunuzun, topunuzun, elektrik süpürgenizin, tartınızın 

kısacası aklınıza gelen her şeyin akıllandığı bir dünyanın parçası 
olmaya hazır mısınız?

48

RENAULT 5 YILDIZLI MODEL SAYISINI 4’E ÇIKARDI
Renault Talisman ve yeni Renault Megane bağımsız bir kuruluş olan 

Euro NCAP’in gerçekleştirdiği testler sonrasında pasif güvenlik 
alanında beş yıldıza layık görüldü

GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ  NASIL AKILLANACAK?
Yenilikçi teknolojiler bugün akıllı ulaşım alanında bize pek çok 

kolaylık sunuyor. Sesli komut sistemiyle klimayı açma, aracımızın 
bizi tanıması, trafik ve otopark sorununa çözüm bulma ve hatta 

sürücüsüz seyahat edebilme bu kolaylıklardan…

56

36



GÖKTÜRK-2 UZAYDAKİ 3’ÜNCÜ 
YILINI TAMAMLADI
Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü yerli uydusu Göktürk-2, uzaydaki 
üçüncü yılını tamamladı. 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılan uydu, 
18 Aralık 2015 tarihi itibariyle dünya etrafında 16 bin 35 tur attı, 7 bin 
522 görüntü aldı ve 18 milyon 335 bin kilometre karelik alanı taradı. 
TÜBİTAK UZAY ve TUSAŞ iş ortaklığıyla üretilen ve 2,5 metre 
çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ahlatlıbel 
Yer İstasyonu’na dünyanın dört bir yanından görüntü gönderiyor. 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uydu 
görüntü ihtiyaçlarını karşılayan Göktürk-2, uzay alanındaki teknoloji 
ve gerekli alt yapının geliştirilmesinin yanı sıra uzman insan gücünün 
yetişmesi imkânını da sağladı. 397 kilogram kütlesi ve 2,5 metre 
çözünürlüğü olan Göktürk-2 Uydusu, dünyada uygulanan uydu 
geliştirme yöntem ve standartlarına uygun olarak üretildi. Göktürk-2, 
Türkiye ve civarından aldığı anlık görüntüleri Ankara’daki yer 
istasyonuna gönderiyor. Yerden 686 kilometre yükseklikte, güneşe eş 
zamanlı yörüngeye yerleşen uydu, dünyanın herhangi bir 
noktasından görüntü alabiliyor. Uydu, dünyanın çevresinde 98 
dakikada bir tur atıyor ve her turda Kuzey ve Güney Kutup 
Bölgesi’nden birer kez geçiyor.

EN BEĞENİLEN ŞİRKET: GİTTİGİDİYOR
“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” listesinde GittiGidiyor, bu yıl 
rakiplerini geride bırakarak birincilik koltuğuna oturdu. Capital Dergisi 
tarafından yapılan araştırma kapsamında iş dünyasını temsilen 
700’ün üzerinde şirketten 1.602 yöneticiye ulaşıldı. 3 ay boyunca saha 
çalışması süren araştırma CAWI (bilgisayar destekli web görüşmesi) 
tekniği ile yapıldı. Araştırmada sektörlerin en beğenilen şirketleri 
sadece ilgili sektörün temsilcilerinin yanıtları ile belirlendi. Ankete 
katılan yöneticilerden, sektörünün en beğenilen şirketini belirtirken 
‘kendi şirketi dışında’ yanıt verilmesi istendi. Yöneticilerden gelen 
yanıtlar sonucunda GittiGidiyor, bu yıl rakiplerini geride bırakarak 
e-ticaret kategorisinde birincilik koltuğuna oturdu. 
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“GOOGLE, ÖĞRENCİLERİN VERİLERİNİ 
TOPLUYOR”
Google’ın öğrencilerin internet aramaları dâhil kişisel verilerini 
topladığı öne sürüldü. Dijital haklar konusunda çalışmalar 
yürüten Elektronik Cephe Vakfı (EFF) adlı sivil toplum kuruluşu, 
Google’ın bu uygulamasının hem taahhütlerine hem de ticaret 
kurallarına aykırı olduğunu savunarak Amerikan Federal 
T icaret Komisyonu’na şikâyette bulundu. EEF,  Google’ ın 
okullarda kullanılan ürünlerinin, ebeveynlerin izni alınmadan, 
şirkete veri gönderdiğini belirtti. Google ise ürünlerinin hiç bir 
yasayı ihlal etmediğini söylüyor.

/ HABER TURU

KULLANICILARIN TAMİR EDEBİLECEĞİ 
YENİ AKILLI TELEFON
Geçtiğimiz ay sonunda satışa çıkan Fairphone 2’yi 
kul lanıcı lar ı  basi t  alet ler le tamir edip parçalarını 
güncelleyebilecekler. Üretici şirketin amacı kullanıcıların 
telefonu daha uzun süre kullanabilmesini sağlamak ve 
tüketim çılgınlığını azaltmak. Android işletim sistemi 
kullanan Fairphone 2’nin satış fiyatı 530 avro (yaklaşık 1.715 
TL) olarak belirlendi.

ÇİN, İNTERNET KONUSUNDA 
ÖZGÜRLEŞİYOR
Çin, internet yönetimindeki sıkı kuralları ve belli başlı 
siteleri engellemesi ve bazı paylaşımları sansürlemesi 
yüzünden, öteden beri eleştir i lmekte… Ancak Çin 
Cumhurbaşkanı Şi Cinping, son açıklamaları i le bu 
durumun son bulacağına işaret etti. Şi Cinping, ülkelerin 
birbirlerinin ‘siber egemenlik’lerine ve interneti farklı 
şekillerde yönetmelerine saygı göstermeleri gerektiğini 
bildirdi. Çin’in önderliğinde Zhejiang eyaletinde yapılan 
Dünya İnternet Konferansı’nda konuşan Şi Cinping, 
ülkelerin interneti geliştirme ve düzenleme yetkisine 
sahip olduklarını kaydetti.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK HANGİ 
OYUN ARANDI?
Yandex, Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok 
aradığı oyunları açıkladı. Yandex’in son 3 aylık 
aramalarına giren ilk 10 oyun sırasıyla şöyle: PES 2016, 
FIFA 2016, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Star 
Wars Battlefront, Assassin’s Creed Syndicate, Fallout 4, 
Call of Duty: Black Ops 3, Need for Speed serisinin yeni 
oyunu, Starcraft 2’nin son paketi Starcraft 2: Legacy of 
the Void ve Halo 5.

5 DOLARA ‘AKILSIZ’ TELEFON
Online bağış sitesi Kickstarter sayesinde ortaya 
çıkan ürünlerden biri olan “NoPhone”, kullanıcılara 
tam olarak hiçbir şey vaat etmiyor... Görüntüsü 
dışında akıllı telefonlarla hiçbir benzerliği olmayan 
ve plastikten üreti len NoPhone’lar 5, 10 ve 15 
dolarl ık f iyat et iket ler iy le sat ı l ıyor.  Bu ürünü 
Kickstarter üzerinden başlatılan kampanyada elde 
ettiği 18 bin dolarlık bağışla hayata geçiren Van 
Gould ,  bugüne kadar  4  b inden faz la  sa t ış 
yaptıklarını, dünyanın çok farklı bölgelerinden 
talepler geldiğini söylüyor. Bu ürünün bir ‘şaka’ 
olduğunun altını çizen Gould, bu şakanın ardında 
y a t a n  g e r ç e ğ e  d e  d i k k a t  ç e k i y o r .  G o u l d , 
günümüzde akıllı telefonlar nedeniyle insanların 
teknolojiye bağımlı hale geldiklerini belirtiyor. 

İPHONE 7’DE ŞARJ SÜRPRİZİ
Apple’ın Eylül 2016’da piyasaya çıkması beklenen yeni nesil 
iPhone’unda oldukça önemli yeniliklere gideceği iddia edildi. 
Yurtdışı kaynaklı teknoloji sitelerinde, iPhone 7’de hızlı şarj 
özelliğinin olacağı belirtildi. İddiaya göre iPhone 7’nin şarjı 2 
gün gidecek. iPhone 7’nin tasarımında da büyük değişiklikler 
olacağı belirtilirken, home tuşunun da olmayacağı öne 
sürüldü. Yeni nesil iPhone hakkında henüz resmi ağızlardan 
açıklanan bir bilgi bulunmuyor.

ocak 2016 /11



MESAJIN SONUNA KONAN NOKTA 
İTİCİ BULUNUYOR
WhatsApp, Facebook Messenger ya da kısa mesajlarda cümlenin 
sonuna nokta konulması, mesajı alan tarafından ‘itici’ olarak 
algılanabiliyor. ABD’de Binghamton Üniversitesi akademisyenlerinin 
yürüttüğü bir araştırmaya göre, mesajların sonuna konan noktalar 
her ne kadar gramer kurallarına uygun olsa da, mesajı alanlar 
tarafından samimiyetsiz ya da pasif-agresif bir davranış olarak 
algılanıyor. İnsanların yazılı bir mesajın sonuna nokta konmasının 
ardında farklı anlamlar aradığını belirten araştırmacılar, ‘tartışmanın 
ya da diyaloğun sonu geldi’ mesajının alındığını belirtiyor. Noktayla 
biten yazılı mesaj alanların karşı tarafın sinirlendiği algısına kapıldığı 
da belirtiliyor.

KORSAN FİLMLERİN SONU MU GELİYOR?
ABD’de yapılan araştırmalar kullanıcıların internet kullanımının yüzde 
70’ini video izlemeye ayırdığını ortaya koydu. Araştırmalara göre son 
7 senede korsan içerik paylaşım oranı 6’da 1 oranında düştü. Bu 
düşüşün ücretli video izleme servislerinin yaygınlaşmasıyla ortaya 
çıktığı iddia ediliyor. Gelişen teknoloji, yükselen bağlantı hızları ve akıllı 
telefonlar, internet üzerinden video izlemeyi daha da kolaylaştırdı. 
Yükselen bağlantı hızları insanların artık internette sorunsuzca video 
izlemesine olanak sağlıyor. ABD’de internetin en çok kullanıldığı 
saatlerde, tüm internet kullanımın yüzde 37’si ücretli online film ve dizi 
izleme servisi veren ABD’li Netflix üzerine yönleniyor. Sandvine şirketi 
tarafından yapılan ankete göre kullanıcıların yüzde 18’i ise bir başka 
ücretli video servisi olan Youtube Red’i kullanmayı tercih ediyor.
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GÖRME ENGELLİLER İÇİN AKILLI ELDİVEN
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erhan Akan, görme 
engellilerin el ve parmak hareketlerini, sensörler ve bilgisayar 
yardımıyla yazıya dökebilen akıllı eldiven geliştirdi. Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Erhan 
Akan’ın “Akıllı Eldiven” adlı tez projesi kapsamında geliştirdiği 
eldiven, görme engellilerin ellerini bir klavye gibi kullanarak yazı 
yazmasına olanak sağlıyor. Eldivenin her bir parmağı üzerine 
monte edilen sensörler sayesinde, el ve parmak hareketleri ana 
bilgisayara aktarılan görme engelli, el ve parmak hareketlerini 
okuyan özel bir yazılım ile işaret diline göre kodlanmış harfleri 
kolaylıkla yazıya dökebiliyor.

TWITTER NEFRET SÖYLEMİNE KARŞI 
HAREKETE GEÇTİ
Twitter, nefret söylemine karşı yeni kuralları yayınladığı blog 
yazısı ile duyurdu. Yazıda, “Farklı görüşlerin yayılmasına destek 
vermeye devam edeceğiz. Ancak nefret söylemi sınırının 
aşıldığı hesaplara müdahale etmekte tereddüt etmeyeceğiz.” 
denildi. Twitter kullanıcılarının paylaşımlarında şiddet çağrısı 
yapamayacakları ya da tehditler savuramayacakları belirtildi. 
Nefret söylemine karşı düzenlemenin din, milliyet, ırk, cinsel 
eğ i l im,  c ins i ye t ,  c inse l  k im l i k ,  yaş  ve  has ta l ı k  konu lu 
paylaşımları kapsadığı vurgulandı. Twitter nefret söylemiyle 
mücadelede ş imdiye kadar ‘başkalar ına karşı  ş iddet in 
yasaklandığı’ gibi genel bir ifade kullanıyordu. 

/ HABER TURU

APPLE’IN YENİ COO’SU 
JEFF WILLIAMS OLDU
Apple’da üst düzey görevlerde değişiklik yapıldı. En dikkat 
çekeni ise Jeff Will iams’ın Apple’ın yeni COO (Chief 
Operating Officer) olmasıydı. Tim Cook da Steve Jobs’ın 
koltuğuna oturmadan önce şirketin COO’suydu. Steve 
Jobs’ın hayatta olduğu dönemde Tim Cook’un üstlendiği 
COO’luk görevi artık Jeff Williams’ın oldu. Williams, 2008 
yılından bu yana Apple’da çeşitli görevlerde çalıştı ve 
bugünlere kadar geldi. Williams’ın COO olması ise oldukça 
önemli bir gelişme; zira Tim Cook’un da bu görevi 
yürütürken şirketin başına geçmesi, Williams’ın şimdiden 
‘geleceğin CEO’su olarak görülmesine yol açtı. 

‘EN BÜYÜK VAROLUŞSAL TEHDİT’E 
1 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Uluslararası teknoloji devleri, ‘insanlığın yararına’ açık 
kaynaklı yapay zekâ araştırmaları yapacak, kar amacı 
gütmeyen openAI girişimine toplam bir milyar dolar verme 
taahhüdünde bulundu. Girişimin destekleyicileri arasında 
Tesla Motors ve SapaceX’in CEO’su, Paypal’ın kurucusu 
Peter Thiel, Hint teknoloji devi Infosys ve Amazon Web 
Services de bulunuyor. OpenAI, mali yükümlülükler 
olmadan yürüteceği araştırmaların, insanlara olumlu katkı 
sağlamaya odaklanacağını söylüyor. Bazı bilim insanları 
yapay zekâ alanında sağlanacak ilerlemenin, sonunda 
insanları tehdit edebileceğini savunuyor.

SAMSUNG GALAXY S7’NİN 
ISINMAMASI İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
Akıllı telefonların ısınma problemlerine karşın 
Samsung, yeni telefonu Galaxy S7 için sıvı soğutma 
özellikleri eklemeyi planlıyor. Samsung bunu 0.6 mm 
kalınlığında sıvı borularıyla çözmeyi planlıyor. Güney 
Koreli üretici bu sayede akıllı telefonların peşini 
bırakmayan aşırı  ısınma problemini ortadan 
kaldırmayı hedefliyor. Sıvı soğutma sistemleri daha 
önce Xperia Z5 ve Lumia 950 XL gibi cihazlarda 
denenmişti. Bu nedenle Samsung mühendisleri 
bunun mümkün olduğunun farkında. Şimdi yapmaları 
gereken şey telefonun maliyetini etkilemeden sıvı 
soğutma entegrasyonunun bir yolunu bulmak. Isınma 
problemlerine karşın Samsung’un kendi Exynos 
işlemcilerini kullanması bekleniyor. 

BEYİN GİBİ ÇALIŞAN BİLGİSAYAR 
ÇİPİ GELİŞTİRİLDİ
Çinli bil im adamları, insan beyni gibi çalışan 
bilgisayar çipi geliştirdi. Şinhua ajansının haberine 
göre, Hangcou Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve 
Cıciang Üniversitesi araştırmacılarının bir yıllık 
çalışmayla geliştirdiği çipe “Darwin” adı verildi. 
Küçük madeni para büyüklüğünde ve siyah renkli 
Darwin, 4 milyondan fazla sinaps bağlantı noktası 
ve 2 bin 48 nöronla donatıldı. Hangcou Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesinden Dr. Ma Dı, “Darwin, 
nöronların sinaps bağlantı noktalarını kullandığı 
beyindeki sinir ağını taklit ederek akıllı bilgisayar 
görevlerini yerine getiriyor.” dedi. Darwin’in robotik 
çalışmalarda, akıllı donanım sistemlerinde ve 
beyin-bilgisayar arayüzlerinde kullanılmasının 
beklendiğini söyleyen Ma, çipin gelişiminin daha 
başlangıç safhasında olduğunu vurguladı.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım Marmaray’ın devamı olan Pendik-Ayrılık 
Çeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı banliyö hatlarında ince-
lemelerde bulundu. Bakan Yıldırım, incelemelerinin 

ardından Yenikapı Aktarma Merkezi’nde Marmaray’la ilgili 
merak edilen konularla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pendik-Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö hat-
larının süratle hizmete alınacağını söyleyen Yıldırım, şunları 
kaydetti: “Hatlar çok önemli. Çünkü Marmaray’dan veya 
Kadıköy-Kartal hattından yararlanacak olan İstanbullular 
veya havaalanına gidecek olanlar, Anadolu ve Avrupa yaka-
sındaki nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki İstanbullu hem-
şerilerimiz her gün Marmaray’a erişmek için çeşitli yollarla, 
otobüslerle, özel araçlarla, minibüslerle ağır trafik altında 
gelmek mecburiyetinde kalıyorlar. Dolayısıyla burada büyük 
bir sıkıntı yaşıyorlar. Banliyö hattı ve hızlı tren hattının bir 
an önce tamamlanması gerekiyor. Bugün şantiyede hat 
boyunca arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Nihayet 
burada bilgilendirme yaptıktan sonra Avrupa yakasında 
Halkalı’ya kadar da incelememizi devam ettireceğiz.”
Hattın tamamlanabilmesi için çok ciddi çalışmalar yapılması 
gerektiğini ifade eden Yıldırım, alt yapı, üst yapı, sinyalizas-
yon ve elektrifikasyon işlerinin saptandığını anlattı. Yıldırım 
şu bilgileri verdi: “Projenin tamamlanması için ciddi çalışma-
lara ihtiyaç var. Onlarca karayolu alt-üst geçidi, menfezler, 
viyadükler, tüneller ve istasyonlar, istasyon sayısı 38, her 
iki yakada. Bu istasyonların yapımı, istinad duvarları yapımı, 
menfez yapımı, karayolunun alt-üste alınma konusu, yayalar 
için alt-üst geçitler, bütün bunları topladığımızda önemli 
sayılabilecek miktarda sanat yapısı, özellikli sanat yapısı 

var. Bu işleri 3 vardiya, gece gündüz çalışarak, bir an önce 
tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz.”
Marmaray’ın devamı niteliğindeki banliyo Pendik-
Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeşme-halkalı hattının yapımının 
sürdüğünü belirten Yıldırım, “Ankara’dan gelen hızlı tren 
bilindiği gibi Pendik’e kadar geliyor, burası 25 kilometre. 
Avrupa yakasında ise Kazlıçeşme’den başlayıp Halkalı’ya 
kadar devam edecek banliyö hattı var, burası 20 kilometre. 
Gebze-Pendik hattı daha önce bitmişti. Onu da ilave etti-
ğimizi zaman 63 kilometre oluyor.” dedi.

“PROJEYİ BİR AN ÖNCE EL BİRLİĞİYLE 
TAMAMLAYACAĞIZ”
Projenin Avrupa Yatırım Bankası ve konsorsiyumu tarafından 
finanse edildiğini anımsatan Yıldırım, inşasının ise İspanyol, 
Alman ve Türk firmalar tarafından gerçekleştirildiğini söyle-
di. Projede yaşanan aksaklıkların geride bırakıldığını anlatan 
Yıldırım, “Olumsuzluklar ve sorunları biliyoruz, çözümünü de 
biliyoruz. Arkadaşlarımız, yüklenici firma ve alt yükleniciler 
bundan böyle bu projenin İstanbul için önemini bildiklerinden 
dolayı çok daha büyük özveriyle, gayretle çalışacak, projeyi 
bir an önce el birliğiyle tamamlayacağız.” diye konuştu.

ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE PROJENİN 
UZAMA RİSKİ
Projenin tüm teknik detaylarını gözden geçirdiklerini belirten 
Yıldırım, projenin önündeki dar boğazları tek tek tespit ettik-
lerini kaydetti. Bakanlık yetkilileri, Alt Yapı Genel Müdürlüğü, 
yüklenici firma ve müşavir firmanın bir araya gelerek projenin 
önündeki risklere ilişkin çözümleri belirlediklerini söyleyen 
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İstanbul’da günlük bir milyondan fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip 
Marmaray’la sadece yolcu değil, yük taşımacılığı da yapılacak.

MARMARAY 2017’DE HİZMETE GİRİYOR

/HABER

Yıldırım, şu açıklamaları yaptı: “Öne çıkan konu hat üzerin-
deki arkeolojik kazı çalışmaları nedeniyle projenin uzama 
riskidir. Tarih ve kültürel hayatımıza çok önem veriyoruz. 
Bunu nereden anlıyoruz? Şu içinde bulunduğumuz Yenikapı 
İstasyonu, biz Marmaray Projesi’ni yaparken tam 4,5 yıl bura-
da İstanbul’un gizli tarihini, geçmiş medeniyetlerden kalan 
eserleri ortaya çıkarmak için burada arkeolojik kazı çalışmaları 
yaptık ve onların bazıları da terminalde sergilenmiş vaziyet-
te ama on binlercesi de Müzeler Müdürlüğü’nde muhafaza 
altına alınmış durumda. Onun için tarihi buluntular proje-
nin biraz gecikmesine sebep oldu, bu gecikmeyi tabi elde 
ettiğimiz kazanımları dikkate alarak biz anlayışla karşıladık. 
İstanbullulara da bunu anlattık ama Marmaray’dan kazandı-
ğımız tecrübelerin ışığı altında Anadolu yakası, Avrupa yakası 
banliyö hatları ve hızlı tren hattının yapımından, buradaki 
zaman kayıpları çok daha az olacak ve proje bir an önce 
tamamlanıp İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”

HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE 2017 BİTMEDEN 
TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ
Proje tamamlandığında Gebze’den Halkalı’ya ulaşımın 105 
dakikada sağlanacağını aktaran Yıldırım, projenin bitiş tari-
hine ilişkin şunları söyledi: “Bu projeyi herhangi 
bir duraksama olmadan doğu-batı aksında 
çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bitiş 
tarihi normal şartlarda 4,5 yıldır, nor-
mal sözleşme şartlarına göre. Ancak 
arkeolojik kazılar ve kamulaştırma 
gibi nedenlerden dolayı zaten ciddi 
bir süre kaybı vardır, şu anda pro-
jenin daha yarısına gelmiş durumda 
değiliz. Bundan sonra geçecek süreyi 
geçmişte yaptığımız işin en az iki katı-
nı yapmak suretiyle projeyi tamamla-
yacağız. Ne demektir? 4,5 seneyi 2’ye 
böleceksiniz, yaklaşık tarihi bulacaksınız 
ama bu tarih bizim için hedef olmakla beraber 
asıl başaracağımız bu tarihin önünde bir tarihtir. 
Her şey yolunda giderse daha önce bir tarihte, 2017 bit-
meden tamamlamayı hedefliyoruz, inşallah bunun için her şey 
hazır. Biz bakanlık olarak hazırız, durmak yok, yola devam…”

MARMARAY’ DA YILDA 11 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK
Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da günlük bir milyon-
dan fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip Marmaray 

ile sadece yolcu değil, yük taşımacılığı da yapı-
lacak. Marmaray, yılda 11 milyon tondan 

fazla yük taşıma kapasitesine sahip 
olacak.

İSTANBUL’ DAKİ TOPLU TAŞIMA 
SİSTEMLERİYLE ENTEGRE PROJE
Halihazırda, Yenikapı İstasyonunda 
2 metro hattı, Sirkeci’de tram-
vay hattı, Ayrılık Çeşmesi’nde 
Kadıköy-Kartal metrosu ile 

entegre olan Marmaray’ ın 2016 
yılı sonunda Üsküdar İstasyonunda 

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Metro bağlantısı sağ-

lanmış olacak. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesince inşa edilen ve projeleri tamam-

lanmak üzere olan metro hatları bitirildiğinde toplam 
10 Marmaray istasyonu kent içi raylı sistemlerle entegre 
olarak hizmet verecek. Marmaray bütünüyle tamamlan-
dığında İstanbul kent içi ulaşımında raylı sistemin payı 
%12’den %28’e çıkacak. 
Ayrıca Marmaray’ ın tamamlanan ve projeleri devam eden 
Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hatlarıyla entegrasyonu 
çalışmaları da devam ediyor.

MARMARAY AVRUPA VE ASYA’NIN KESİŞİM NOKTASI
Avrupa-Asya aksındaki uluslararası demiryolu ulaşım kori-
doru üzerinde yer alan Proje, Ankara-İstanbul, Halkalı-
Kapıkule (Hudut), Kars-Tiflis-Bakü, Edirne-Kars ve diğer 
yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleriyle entegre olarak 
gerek ulusal gerekse uluslararası demiryolu ulaşım ağının 
önemli bir kesimini teşkil edecek.

BAKAN 
BİNALİ YILDIRIM: 

“BU PROJENİN İSTANBUL 
İÇİN ÖNEMİ BİLİNDİĞİNDEN 
DOLAYI ÇOK DAHA BÜYÜK 

ÖZVERİYLE, GAYRETLE 
ÇALIŞACAK, PROJEYİ BİR AN 

ÖNCE EL BİRLİĞİYLE 
TAMAMLAYACAĞIZ.”
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Bİ CİSİM YAKLAŞIYO!
DRONE’LAR ARTIK HER YERDE

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz bir kav-
ram oldu Drone. İnsansız hava aracı anlamına gelen 
bu teknoloji küçük boyutları sayesinde pek çok 
farklı alanda hayatımıza dokunuyor. İlk zamanlarda 

yalnızca fotoğraf çekimi ve video kaydı gibi amaçlarla 
kullandığımız bu teknoloji, bugün pek çok farklı alana 
yayılmış durumda. Örneğin, kargo şirketleri ağırlığı 2 
kilogramı geçmeyen paketleri Drone ile teslim etmek 
için test uçuşları başlatmış durumda. Bazı büyük şirket-
ler hızla bu alana yatırım yapmaya başladılar. Yakın bir 
zamanda da tıbbi müdahale gerektiren durumlarda ilaç 

yardımı da Drone’lar aracılığıyla çok daha hızlı bir şekilde 
hastaya ulaştırılmaya başladı. Sinema sektöründe yeni 
filmlerin çekimlerinde de Drone teknolojisi kullanılıyor. 
Tarım alanında kullanılmak üzere geliştirilen Drone’lar 
gübre tankı veya böcek ilacı taşıyabiliyor. Ya da farklı 
bir şekilde tarla sulamalarında kullanılabiliyor. NASA da 
gelişmekte olan Drone teknolojisine karşı özel bir hava 
trafiği kontrol sistemi üzerinde hızla çalışmalarına baş-
ladı. Projeler bu hızla gelişmeye devam ederse, yakın bir 
gelecekte ‘bir cisim yaklaşıyor’ cümlesini çok daha sık 
kullanır hale geleceğiz gibi gözüküyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Gora filmini mutlaka izlemişsinizdir. 
Filmde yer alan bir sahnede oyunculardan biri sürekli ‘bi cisim yaklaşıyo’ 

şeklinde uyarılarda bulunuyordu. Günümüzün yeni trendi Drone’lar 
bugün bize bu repliği hatırlatıyor. İnsansız hava aracı Drone’lar bakın 

günümüzde hangi amaçlarla kullanılıyor?

[ DUYGU SAYINER ]
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İNSANSIZ HAVA AMBULANSI 
Amerika’da her yıl yaklaşık 400 bin kalp krizi vakası yaşanıyor 
ve bunların yüzde 88’i evdeyken gerçekleşiyor. Ambulansın 
gelmesi ise 10 ila 12 dakika arasında mümkün olabiliyor. 
Hollanda’daki Delft Teknoloji Üniversitesi’nde mühendis-
lik eğitimi alan Alec Momont, bu konuya oldukça başarılı 
bir çözüm bularak insansız hava ambulansı geliştirdi. Şok 
aygıtını taşıyan ambulans, acil servisin gelmesi için gere-
kenden çok daha kısa bir zamanda, uçarak hastaya erişebi-
liyor. Sistem işleyişi ise şöyle: Acil çağrısı yapıldığında, hava 
ambulansı dâhili bir GPS kullanarak çağrının yapıldığı yeri 
belirleyebiliyor ve saatte 100 kilometre hızla uçarak hasta-
nın yanına ulaşabiliyor. Hastaya ulaştıktan sonra hastayı 
kurtarmada şok cihazının nasıl kullanılacağını söyleyen sesli 
talimatlar veriyor. Tabi bu durumda hastanın yanında biri 
varsa bu kurtarılma olasılığını daha da artırıyor. Operatörün 
şok aygıtının doğru kullanıldığından emin olmasını sağlamak 
üzere, ambulansta dâhili kamera da bulunuyor.

JUIST ADASI’NA SEVKİYAT BAŞLADI
Aralık 2013’te başlattığı ‘parcelcopter’ adlı araştırma pro-
jesinden 9 ay sonra, lojistik sektöründe bir ilke imza atarak 
düzenli bir insansız hava aracı hizmetinin müjdesini veren 
DHL, böylece diğer lojistik şirketlerinin önüne geçmiş 
oldu. Bu hizmet dahilinde, Kuzey Denizi’nde bulunan ve 
Almanya ana karasına 12 km uzaklıkta olan Juist Adası’na, 
küçük paketlerin sevkiyatı için otonom bir ‘quadcopter’ 
kullanılıyor. Söz konusu lojistik hizmetin kapsamına ilaçlar 
ve aciliyeti bulunan diğer kargolar giriyor. Denetimli hava 
koridorlarına girmemek adına 50 metrenin altında bir 
yükseklikte uçan insansız hava aracı, Juist’teki özel iniş 
sahasına ulaşmak için tamamıyla otomatik bir güzergah 
izliyor. Ulaşım esnasında uygun seviyede kargo güvenliği 
sağlanması amacıyla, DHL Parcel tarafından hava ve su 
geçirmezlik özelliklerinin yanı sıra çok hafif olan özel bir 
hava taşıma konteyneri geliştirildi. ‘Parcelcopter’, bu özel 
geliştirilmiş mini konteynere yerleştirilen paketleri taşı-
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LILY SİZİ TAKİP EDİYOR 
Drone’lar ilk piyasaya çıktığında havadan fotoğraf çekimi ya 
da video kaydı yapabilme gibi amaçlarla kullanılıyordu. Halen 
de ağırlıklı olarak kişisel anlamda bu amaçla kullanımı yaygın. 
Ancak kullanımı o kadar da kolay değil. Kumandasını çok iyi 
kullanabilmek gerekiyor, aksi takdirde oraya buraya çarpıp 
düşürmeniz an meselesi. Üreticiler bu duruma çözüm bul-
mak için otomatik yapıya sahip Lily adlı bir Drone geliştirdiler. 
2013 yılında UC Berkeley’nin robotik laboratuvarında baş-
layan ve ilk prototipini Raspberry Pi ve Arduino kullanılarak 
hayata geçirilen proje, 2014 yılında yatırım desteği aldı. Ürün 
iki parçadan oluşuyor. İkinci parça takip sinyal cihazı ola-
rak kullanılıyor ve komut gerekmeden takibi sağlanabiliyor. 
Örneğin, siz Lily’yi uçuşa geçiriyorsunuz. Sonrasında Lily’yi 
kontrol ettiğiniz kumandayı üzerinizde bir yere yerleştiri-
yorsunuz. Kumanda, verici sensör özelliğinde olduğu için 
Drone Lily sizi takip etmeye başlıyor. Ve kamerasında çekim 
yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sabah koşu yaparken, yazın 
denizde su sporlarıyla uğraşırken Lily ile çok hoş görüntüler 
ortaya çıkarabilirsiniz. Lily’nin su geçirmediğini de belirt-
mekte fayda var. Ürünün bir diğer çarpıcı özelliği de mik-
rofonun Drone’a değil, size yakın olması. Böylece havadaki 
uğultuyu keserek sizin sesinize odaklanabiliyor. Ürünün 
şubat ayında piyasada olması bekleniyor.

yarak sevkiyatı gerçekleştiriyor. Ada halkının ilaç ihtiyacı-
nın giderilmesi konusunda şirketten düzenli parcelcopter 
uçuşları talep ediliyor. Bu uçuşlar, genellikle feribot ve 
insanlı hava araçları gibi geleneksel yollarla paket sevki-
yatının mümkün olmadığı durumlarda planlanıyor. 2014 
yılının Eylül ile Aralık ayları arasında gerçekleştirilen uçuş-
lar, özellikle ilaç gibi aciliyeti bulunan kargolar söz konu-
su olduğunda, insansız hava araçlarının topluma değer 
kazandırabileceğini göstermiş oldu.

UÇAN SINAV GÖZLEMCİSİ
Drone’ların kullanıldığı alanlar oldukça farklılık gösteriyor. 
Başarılı örneklerden bir diğeri de eğitim alanında karşımıza 
çıkıyor. Örneğin, Gaokao adıyla bilinen Çin Ulusal Üniversite 
Giriş Sınavı’nda, bu yıl sınav gözlemcisi olarak Drone’lar 
görev yapacak. Dünyanın en zorlarından biri olarak kabul 
edilen sınavda kopya çekmeye çalışan öğrenciler Drone 
ile tespit edilecek. Ülkenin Henan eyaletindeki Luoyang 
şehrini pilot bölge seçen yetkililer, sistemi ilk olarak burada 
deneyecek. Uygulamanın başarılı olması halinde, bu ilginç 
kopya tespit yönteminin tüm ülkede kullanılması bekleni-
yor. Luoyang kenti yerel yetkilileri, sınav gözlemcisi hava 
araçlarının, öğrencileri rahatsız etmemesi için yerden 500 
metre yükseklikte uçacağını ve 500 kilometrekarelik alan-
daki radyo sinyallerini tespit edebileceğini söylüyor.
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82 MİLYAR DOLARLIK HAREKET...
Uzmanlara göre insansız hava araçları, Birleşik Devletler’de 
entegrasyonun ilk üç yılında yaklaşık 14 milyar dolarlık, 
önümüzdeki 10 yıllık süre zarfında ise 82 milyar dolar-
lık ekonomik hareketlilik sağlayabilir. Fakat insansız hava 
araçlarının önümüzdeki birkaç yılda, Juist Adası gibi niş 
bölgelere odaklanması bekleniyor. Çöller, yağmur orman-
ları gibi ulaşım altyapısının yetersiz olduğu bölgelere ilaç, 
tıbbi cihaz ya da gıda gibi acilen sevk edilmesi gereken 
kargoların taşınması amacıyla, insansız hava araçlarından 
önümüzdeki dönemde giderek daha fazla oranda yarar-
lanılabilir. Teknolojik gelişmeler ve yeniden tanzim edilen 
düzenlemeler sayesinde, insansız hava araçları bir gün, 
günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline de gelebilir.

RADYO KONTROLLERİ İÇİN STANDARTLAR 
GELİŞTİRİLİYOR
Mevcut yasal düzenlemeler insansız hava araçlarının kul-
lanımına çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Bu nedenle insansız 
hava araçlarının ticari kullanımı, uzun bir süre daha ‘niş’ 
alanlarla sınırlı kalacak gibi görünüyor. DHL Parcelcopter 
2.0, üretildiği amacın tüm gerekliliklerini karşılayarak şim-
diden sınıfının en emniyetli ve en güvenilir uçuş sistemleri 
arasında yerini aldı. Uçuşlar otomatik olsa da, güvenlik 
nedeniyle ve ülke mevzuatıyla uyumu temin etmek ama-
cıyla Parcelcopter, Alman anakarasındaki bir yer istasyonu 
tarafından sürekli gözlemleniyor. Söz konusu yer istas-
yonu aynı zamanda hava trafiği kontrolünü de dikkate 
alıyor. Otonom araçlarla ilgili kurallar, dünya genelinde yargı 

mercilerine göre değişiklik gösteriyor. Diğer taraftan, bu yıl 
sonuçlanması beklenen ‘detect-and-avoid’ teknolojisiyle, 
radyo kontrolleri için standartlar geliştiriliyor.

DRONE’LAR KAYIT ALTINA ALINIYOR
Federal Havacılık İdaresi (FAA), yayınlanan yeni yönet-
melikle hobi amacıyla kullanılan ve 250 gramdan daha 
ağır drone’ların kayıt altına alınmasını kararlaştırdı. Yeni 
yönetmeliğe göre Drone sahipleri 21 Aralık-20 Ocak tarih-
leri arasında FAA’nin internet sitesi üzerinden insansız 
hava araçlarını kayıt ettirecek. Bu tarihten sonra ise Drone 
sahipleri 5 dolarlık bir ücret karşılığında kayıt işlemlerini 
tamamlayacak. Bu prosedür, sadece hobi için kullanılan 
Drone’larda geçerli olacak. Ticari amaçla kullanılan insansız 
hava araçlarında ise yasağın yeni bir yönetmelik çıkarılana 
kadar (2016 yazı öngörülüyor) devam etmesi planlanıyor.

250 BİN DOLARA KADAR CEZA KESİLEBİLECEK
Federal Havacılık İdaresi, Drone’larla ilgili 2014 yılında 238, 
2015 yılında ise 1333 ‘tehlikeli uçuş’ tutanağı almıştı. Yeni 
yönetmeliğe göre, kayıt altına alınmayan hava araçları için 
25 bin dolar, yine kayıtsız hava araçlarıyla suç işlenmesi 
durumunda ise 250 bin dolara kadar ceza kesilebilecek. 
Drone kayıt sisteminin operasyon maliyetlerinin 2020 yılı-
na kadar 56 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Amazon: Dünyaca ünlü online alışveriş sitesi Amazon, havadan 
kargo teslimatı yapabilmek için Prime Air adını verdiği Drone pro-
jesine çok uzun süre önce başlamıştı. Ancak uçuş izinleri için 
Amerika Federal Havacılık Kurumu’nun (FAA) engeline takılmıştı. 
Halen daha yasal izinleri alamayan Amazon, kabul edildiği takdir-
de, müşterilerine kargolarını Prime Air adını verdiği Drone’larla 
ulaştırmayı hedefliyor. Amazon CEO’su Jeff Bezos’un verdiği bil-
gilere göre kullanıcıların yüzde 86’sının paketleri 2.5 kilogramı 
geçmiyor. Bunu avantaj olarak gören şirket, ağırlığı 2.5 kilogramı 
geçmeyen paketlerin teslimatını Drone’lar sayesinde yarım saate 
indirmeyi planlıyor. Amazon’un bu projesinin ne zaman hayata 
geçeceği de tamamen FAA’ya bağlı.

Google: Pek çok farklı projede adını duymaya alışık olduğumuz 
Google, bu sefer de gözünü gökyüzüne dikti ve Project Wing adlı 
bir Drone üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. İnsansız hava 
araçlarıyla kargo taşımacılığını hedefleyen Google, bu projesi için 
Avustralya’da kapsamlı denemelere başladı. Projeye göre Project 
Wing altında geliştirilen Drone’lar, helikopter-uçak karışımı bir 
görüntüye sahip olacak ve gökyüzüne dik gelecek şekilde hare-
ket edecek. Teslimat adresine ulaşıldığında ise ilgili kargo Dro-
ne’daki kablolar aracılığıyla yere indirilecek. Project Wing adı 
verilen proje Google X Labs tarafından geliştiriliyor. Ancak bu 
projenin hayata geçirilmesi, yasal izinlerin çıkmasıyla birlikte 
mümkün olabilecek.

Facebook: Sosyal medya platformu Facebook, milyarlarca insa-
nın internete erişebilmesini havadan sağlamak amacıyla Aquila 
adlı bir proje geliştirdi. Şirket, ilk prototipi bu yıl düzenlenen f8 
konferansında duyurdu. Sistemin işleyişi şu şekilde olacak: Aquila 

adındaki Drone uydular tarafından kontrol edilecek ve tamamıyla 
güneş enerjisiyle çalışacak. Facebook bu teknolojiyi hayata 
geçirme süresinde İngiltere menşeli Ascenta adlı şirketi satın aldı. 
3 ay boyunca havada kalacak olan Aquila, tamamen güneş ener-
jisiyle çalışarak internet erişimini geçtiği bölgelere ulaştıracak 
donanıma sahip olacak. 60 bin ile 70 bin feet arası bir irtifada 
uçacak olan Drone’lar, özel bir lazer teknolojisi sayesinde internet 
erişimini yeryüzüne ulaştıracak.

Swiss Post: Posta teslimatı için Drone firması Matternet One ile 
anlaşan Swiss Post, kargo taşımacılığı konusunda önümüzdeki 
aylarda test uçuşlarını başlatacak. Matternet, daha önce Hai-
ti’deki ulaşılması güç bölgelere ilaç ve erzak taşıyarak Drone’la-
rını test etmişti. Kullanılan Drone’lar, şimdiye kadar havada en 
uzun süre kalmayı başaran Drone’lar olarak bir ilke imza atmıştı. 
Swiss Post’un Drone’ları 1 kilogram ağırlığındaki paketleri tek 
seferlik şarj ile 20 kilometre taşıyabilecek. Şirketten yapılan 
açıklamaya göre temel olarak ilaç ve çeşitli dokümanların taşın-
ması hedefleniyor.

Alibaba.com: Çinli perakende devi Alibaba, Drone ile ürün tesli-
matı için testlere başlayan büyük şirketler arasında yer alıyor. 
Şirket, Guangzhou, Pekin ve Şangay bölgelerini pilot bölge ola-
rak seçti ve buralarda test uçuşlarına başladı. Ancak Çin’in hava-
cılık kurumundan nasıl bir izin aldığı ise açıklanmıyor. Maksimum 
1 kg ağırlığında paketleri taşıyabilen Drone’lar 10 km uzaklığa 
kadar teslimat yapabiliyor. Çin’de günde 25 milyona yakın tesli-
mat yapıldığı biliniyor. Rakamlara bakılırsa yakın bir gelecekte 
Çin’de insansız hava araçları Drone’lar gökyüzünü kaplayacak 
gibi duruyor.

HANGİ BÜYÜK ŞİRKETLER DRONE’A YATIRIM YAPIYOR?
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım: 
“Bu yıl ilk kez Karayolları Genel Müdürlüğü yüklenicilerin alacaklarını, 

bir sonraki yıla bırakmayacak.”
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KGM’DEN YÜKLENİCİLERE 

7,1 MİLYAR LİRA ÖDEME

Son yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 
yüklenicilerin hak edişleri, kamulaştırma ve kamu-
laştırmasız el atma ödeneklerini zamanında ödeye-
mediğini ve bir sonraki yıllara devrettiğini belirten 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
ödemenin gecikmesinden etkilenen çok geniş bir kesimin 
olduğunu ve bazı mağduriyetlere yol açtığını bildiklerini 
söyledi. Bu yıl ilk kez 7 milyar 85 milyon Türk Lirası 
borcu 2016 yılına devretmeden ödeyecekle-
rini açıkladı.
Bakan Yıldırım, borçsuz yeni bir yıla başla-
yacak olan KGM’nin, devam eden proje-
leri daha da hızlandıracağına ve birçok 
yeni dev projeyi de hayata geçirece-
ğine işaret ettiğini anlattı. KGM’nin 
yatırımlarından doğan yüklenici hak 
edişleri, kamulaştırma bedelleri ve 
kamulaştırmasız el atma bedellerini 
zamanında ödeyemediğini sürekli bir 
sonraki yıllara devretmek zorunda kalın-
dığına işaret eden Yıldırım, “İlk kez bir son-
raki yıla hiç borç devretmeden bir yılı kapatı-
yoruz. KGM’den alacaklı olan 4 bin 867 kişi uzun 
süredir bu ödeneklerin yapılmasını bekliyordu. Onları da 
bekleyen alacaklılar vardır. KGM’nin yüklenicileri, taşeronları, 
işçileri, kamulaştırma alacaklılarını da eklersek bu ödeneği 
bekleyenlerin sayısı yüz bin kişiyi geçiyor. Aldığımız bu 
ödeme kararı ile birlikte yeni yıla yüz bin kişi mutlu ve huzur-
lu girecek. Ayrıca sektöre de 7 milyar lirayı aşkın bir nakitin 
girmesiyle bir hareketlilik oluşacağına inanıyorum.” dedi.
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3 YILLIK BİRİKMİŞ BORÇLAR ÖDENİYOR
Bakan Yıldırım, özellikle son üç yıldır hiç ödenemeyen 
kamulaştırmasız el atmalarla ilgili borçların geniş kesim-
leri etkilediğini ve bugüne kadar birikmiş olan 620 milyon 
liranın ivedilikle ödeneceğini kaydetti. Kamulaştırmasız 
el atmalarda uzun süren davalar ve ödenemeyen borç-

lar nedeniyle ciddi sorunların yaşandığını bildiklerini 
anlatan Yıldırım, vatandaşların bu sıkıntı-

larını gidermek için birikmiş borçların 
tamamını ödeyerek, hem kendilerini 

hem de vatandaşı rahatlattıklarını 
belirtti.

2016 YILI DAHA VERİMLİ 
OLACAK
2016 yılının ilk müjdesinin 
KGM alacaklılarına olduğu-
nu hatırlatan Yıldırım, bu yıl ilk 

defa 2016’ya hak ediş devrinin 
yapılmayacağını söyledi. Bakan 

Yıldırım, yüklenicilerin hak ettikleri, 
kamulaştırma ve kamulaştırmasız el 

atma borçlarının tamamının ödeneceğini 
ifade ederek, Genel Müdürlüğün borç dev-

retmeden 2016 yılı programına başlayacağını vurguladı. 
2023 hedefleri doğrultusunda 2016 yılında da yapılacak 
çok önemli işlerin olduğuna işaret eden Yıldırım, “KGM, 
2016 yılına tüm borçlarını ödemiş, önünde hiçbir engel 
olmadan giriyor. Bu nedenle de 2016 yılının çok daha 
verimli geçeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Ovit Tüneli, Rize’yi ve Karadeniz Bölgesi’ni, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya 
bağlayacak; bölgeye ticaret ve turizm açısından hareketlilik kazandıracak önemli 

bir ulaşım güzergâhı olacak.

OVİT TÜNELİ 
AĞUSTOSTA IŞIĞA KAVUŞUYOR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Ovit Tüneli’nin Ağustos 2016’da hizme-
te alınacağını açıkladı. Bakan Yıldırım, Ovit Tüneli 
Projesi’yle Rize’yi Erzurum’a bağlayan yolun yıl 

boyunca açık kalması; çığ havzalarının da tünel içine alı-
narak fiziki standardının yükseltilmesi; çığ tehlikesi sebe-
biyle can ve mal kaybının önlenmesinin amaçlandığını 
belirtti. Tünelin 14,005 km uzunluğunda çift tüp olarak 
projelendirildiğini belirtti. 
Bakan Binali Yıldırım’ın verdiği bilgilere göre; Rize-
Erzurum arasındaki karayolunun İkizdere-İspir mevkiinde 
bulunan Ovit Dağı Geçidi’nin karayolu tüneli ile geçilmesini 
hedefleyen bu proje; Rize’yi ve Karadeniz Bölgesi’ni, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak; bölgeye ticaret 
ve turizm açısından hareketlilik kazandıracak önemli bir 
ulaşım güzergâhı olacak. 12,6 km tünel, 1,4 km aç-kapa 
tüneli, 0,3 km çığ tüneli ve 3,0 km bağlantı yolu olmak 
üzere toplam uzunluğu 17,3 km olan Ovit Tüneli’ne hizmet 
edecek 1,7 km’lik acil kaçış ve havalandırma amaçlı yakla-
şım tüneli de bulunuyor. Proje tamamlandığında mevcut 
güzergâh 3,8 km kısalacak. Aynı zamanda proje kapsa-
mındaki tünel yapısı Türkiye’nin en uzun tüneli olacak.

GEÇİT YILIN TAMAMINDA TRAFİĞE AÇIK OLACAK
Bu proje ile yoğun kar yağışı nedeniyle kış mevsimin-
de birkaç ay trafiğe kapanan İkizdere-İspir arasındaki 
2.640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi’nin yılın tamamında trafiğe 
açık olacağını belirten Bakan Yıldırım, tünelin Karadeniz’i 
Erzurum’a bağlayan diğer yollara önemli bir alternatif 

olacağını da söyledi. Bakan Yıldırım tünelin teknik özel-
likleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “1.988 m kotundan %3,5 
eğimle aç-kapa tüneline girilmekte. 1.400 m. sonra 2.056 
m. kotunda %3,5 eğimle ana tünele girilmekte ve 7.450 
m tırmanıldıktan sonra tünel içerisindeki tepe noktasına 
(2.315 kotuna) varıldıktan sonra; % 1,1 eğimle 5.165 m 
inilerek tünel çıkış kotu olan 2.258 kotuna ulaşılmaktadır. 
Proje bedeli 719 Milyon TL olan projede bugüne kadar 383 
Milyon TL harcama yapılmıştır. Tünel içerisinde 1700 m.’lik 
acil kaçış ve havalandırma tüpleri de yer almakta olup, 
ayrıca; her kilometrede bir tane olmak üzere 22 sığınma 
cebi de proje kapsamında yer almaktadır.”  

600 KİŞİ ÇALIŞIYOR
“Ağustos 2016 tarihinde ışık görülmesi planlanmakta 
olan Ovit Tüneli’nin yapım çalışmalarında yaklaşık 600 kişi 
çalışmaktadır. Başlangıçtan bu güne kadar üst yarı kazı 
çalışmalarında; İkizdere ilçesi tarafında her iki tüpte orta-
lama (2x4.400 m.), İspir tarafında her iki tüpte ortalama 
(2x5.850 m.) kazı çalışması tamamlanmıştır. Toplamda 
kazı miktarı 20.500 m’ye ulaşmıştır. Beton kaplaması 
çalışmasında ise; İkizdere ilçesi tarafında her iki tüpte 
ortalama (2x2.650 m.), İspir tarafında her iki tüpte ortala-
ma (2x4.181 m.) kazı çalışması tamamlanmıştır. Toplamda 
beton kaplaması miktarı 13.662 m.’ye ulaşmıştır. Ayrıca 
1.700 m.’lik yaklaşım tünelinde de kazı çalışmalarında 337 
m. ilerleme ve 1.400 m.’lik çığ tünelinde de 60 m. kemer 
betonu imalatı gerçekleşmiş olup çalışmalara devam edil-
mektedir.” 
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Türkiye’nin gelecek trend ve 
teknolojilerini araştıran 

düşünce kuruluşu 
GelecekHane, 2015’te 
yaşanan ve dünyanın 

geleceğini ve insan 
yaşamını yakından 

etkileyecek en önemli 5 
gelişmeyi açıkladı. 
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Türkiye’nin ilk ve tek gelecek trend ve teknolojilerini 
araştıran düşünce kuruluşu GelecekHane, 2015 yılın-
da dünya çapında meydana gelen en önemli 5 geliş-
meyi açıkladı. GelecekHane’nin yaptığı analize göre 

dünyanın geleceğini ve insan yaşamını yakından etkileyecek 
gelişme ve olaylar şöyle sıralanıyor:

2015’İN MEGA KONUSU: NESNELERİN İNTERNETİ
Teknoloji dünyasında gündeme ve gelişmelere yön veren ‘mega 
konu’, 2015 yılı için Nesnelerin İnterneti oldu. Sektörün yeni mega 
konusu, hem kurumsal alanda hem de kamusal alanda her şeyin 
internete bağlanacağına ve akıllı hale geleceğine işaret ediyor. 
Tüm sektörler bu noktada iş geliştirme süreçlerini hızlandırırken 
insanlar için de daha akıllı ve kolay bir hayat geliyor.

ARTIK GENLERE MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR
İnsan genomunun 2003 yılında çözülmesinin ardından gen 
konusunda büyük yenilikler yaşandı. Biyoteknoloji sek-
törünün katlanarak büyümesi, gen sekanslama 
teknolojilerinin sürekli gelişmesi ve ucuzla-
ması sonucunda genleri okumanın öte-
sine geçildi. Mevcut gelişmelerle gen 
teknolojisi, her türlü canlının şifre-
sine müdahale edebilecek nokta-
ya geldi. İnsan ömrünün uzaması, 
hatta ‘ölümsüzlük mümkün mü?’ 
gibi soruların daha ateşli bir şekil-
de tartışılmasına zemin hazırlandı.

ROBOTLAR TEHLİKELİ İŞLERİ 
ÜSTLENMEYE HAZIRLANIYOR
Gelişen robot teknolojisi yakın gele-
cekte robotların günlük hayatımıza 
önemli ölçüde dâhil olacağını gösteriyor. 
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı 
Özel Projeler Dairesi’nin 2015 yılındaki robotik yarışma-
sında, robotlardan felaket kurtarma senaryosu istemesi ise 
robotların ileride pek çok zor ve tehlikeli işi üstleneceklerinin 
haberini veriyor. Doğal afetlerde ve büyük felaketlerde insan-
lığın kurtarıcısının robotlar olabileceği konuşulmaya başlandı.

GELECEKHANE HAKKINDA:
GelecekHane  gelecek trendlerini ve teknolojilerini araştıran 
düşünce kuruluşudur. Geçmiş geride kalmıştır, gelecek bizim 
elimizdedir. Herkes gelecek ile ilgilenmek zorundadır. Zira her-
kes geleceğe şekil vermektedir. Daha güzel yarınlar için, 
bilinçli kararlar almalı, bilinçli adımlar atmalıyız. GelecekHane’nin 
varoluş misyonu budur. GelecekHane, gelecek trendleri ve 
teknolojileri konusunda araştırmalar yapmaktadır, içerik üret-
mektedir ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmaya gayret 
etmektedir. Etkinlikler düzenleyerek, kurumlara danışmanlık 
hizmetleri ve bireylere eğitimler vererek, kurum ve kişilerin 
gelecekle ilgili bilinçlenmelerine ve daha bilinçli kararlar ver-
melerine katkıda bulunmaktadır.

2015’TE YAŞANAN VE GELECEĞİ ETKİLEYECEK 

5 KRİTİK GELİŞME

YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMALARINDAKİ İLERLEME HER 
GEÇEN GÜN KATLANIYOR

Son yıllarda yapay zekâya önemli yatırımlar yapan 
Google’ın en dikkat çeken satın almalarından 

biri DeepMind oldu. Şirketin geliştirdiği 
yapay zekâ, atari oyunlarını bir gecede 

çözdü ve insanlardan daha iyi oyna-
yabilir hale geldi. Dünyanın en geliş-
miş yapay zekâ yazılımlarına sahip 
DeepMind’ın yapay zekâ üzerine 
çalışmaları devam ediyor. Yapay 
zekâ, insanları daha iyi bir gelecek 

için daha fazla umutlandırıyor.

COP21 – PARİS PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

2015 yılının son haftalarında gerçekleşen 
Paris Protokolü’nde 195 ülke, dünya iklimini 

korumak üzere fikir birliğine vardı. Yıllar sonra 
temiz bir dünyayı mümkün hale getirecek kararların alındığı 

protokolde atılan imzalar sayesinde doğa ve çevrenin korun-
ması yanında gelecekte yeşil ekonomide ciddi büyüme yaşa-
nacağı öngörülüyor. Ekonomiler büyürken gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için umut artıyor.

GELECEKHANE’NİN 
ANALİZİNE GÖRE 2015’E 

NESNELERİN İNTERNETİ, ‘GEN’E 
MÜDAHALE EDİLEBİLMESİ, ROBOT 
TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER, 

YAPAY ZEKÂ ÇALIŞMALARINDAKİ 
İLERLEME VE İMZALANAN         

PARİS PROTOKOLÜ       
DAMGA VURDU.
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/SAĞLIK

Diyabet (şeker) sorununuz varsa ve uzun bir yolculuğa çıkacaksanız 
sağlığınız için bazı önlemler almanız şart.

/SAĞLIK

[ BERİL ŞEN ]

GELİŞEBİLECEK ACİL DURUMLAR İÇİN HAZIRLIKLI OLUN
“Acil durumlarda devreye girebilecek bir seyahat sigorta-
nızın olması önemlidir. Ayrıca yine acil durumlarda gittiği-
niz ülkedeki konsolosluğumuzdan da yardım alabileceğinizi 
unutmayın. Seyahatiniz sırasında mutlaka diyabetik oldu-
ğunuzu belirten bir bilezik veya kolye takın. Seyahat edece-
ğiniz ülkenin dilinde, ‘benim diyabetim var, bana şeker veya 
portakal suyu verin’ demeyi öğrenmeye çalışın.”

TIBBİ KİMLİK
“Seyahate çıkan her diyabet hastasının 
yanında bir tıbbi kimlik olmalıdır. Ciddi 
bir hipoglisemi (kan şekerinizin 70 
mg7dl altına düşmesidir), bir trafik 
kazası veya başka bir acil durumda 
bu tıbbi kimlik çok önemli bilgiler 
sağlayacaktır. Örneğin diyabetin 
hangi tip olduğu, insülin kullanıp 
kullanmadığınız ve alerjilerinizin 
olup olmadığı bu kimlikten anla-
şılacaktır. Özellikle acil servisler-
deki personel bu tür tıbbi kimlikleri 
kullanmak konusunda eğitimlidir ve 
bu bilgiler işlerini çok kolaylaştıracaktır. 
Size ve onlara zaman kazandıracaktır.”

TOPLANMA HAZIRLIKLARI
“En önemli seyahat kurallarından birisi de kullanacağınız ilaç 
ve malzemenin tam iki katını yanınızda götürecek şekilde 
hazırlık yapmanızdır. Bu ilaç ve malzemeleri her zaman yanı-
nızda taşıyacağınız bir çantada götürecek şekilde hazırlık 
yapmalısınız. İster uçakla, ister tren ya da gemiyle seyahat 
edin; bu seyahat çantası her zaman yanınızda olmalıdır.” 

UÇAKTA ÖZEL YEMEKLER TÜKETMENİZ GEREKİR
“Karbonhidrat ve yağ içeriği az yemek tüketeceğinizi önce-
den havayoluna bildirmeniz gereklidir. Eğer insülin kullanı-
yorsanız, yemek dağıtımının başladığını ve size yaklaştığını 
görmeden insülininizi uygulamayın. Buna dikkat etmezseniz 
şekeriniz düşebilir. Hesapta olmayan gecikmeler için yanı-
nızda bir miktar ek gıda bulundurun.” 

İNSÜLİNLE SEYAHAT ETMEK
“İnsülin çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda etkisini kaybe-
deceğinden insülinlerinizi ‘insulin taşıma çantasında’ taşıyın. 
Gideceğiniz yere ulaştığınızda ise buzdolabının kapağında 
saklayın. İnsülinlerinizi torpido gözüne veya bagaja koymayın, 
sıcaktan olumsuz şekilde etkileneceklerdir. Sırt çantaları ve 
bisiklet çantaları da sıcaktan aşırı şekilde etkilendiğinden 
insülinleriniz için uygun taşıma yöntemleri değildir.” 

ZAMAN FARKI GEREKTİREN YOLCULUKLAR
“Eğer iki meridyenden fazla mesafe kat edip zaman farkı 
oluşacak yolculuklar yapacaksanız, uçuş planınızla birlikte 

DİYABETLİLER SEYAHATE ÇIKARKEN 
YANLARINDA NELER BULUNDURMALI?
 Kan ve (kullanıyorsanız idrar) ölçüm cihazları ve 

çubukları
 Ölçüm cihazlarınız için yedek pil
 Tüm haplarınız
 Bulantı ilaçları, antiseptik krem veya solüsyon, diyare 

ilaçları
 Diyabet kimliğiniz
 Bozulmayacak şekilde paketlenmiş proteinli gıdalar ve 

şeker düşüklüğüne karşı şeker veya şekerlemeler

DİYABET HASTALARINA 
UZUN YOL TÜYOLARI

Ülkemizde yaklaşık 7 milyon diyabetli (şeker hastası) 
var. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun öngörüle-
rine göre, bu sayı 2035 itibarıyla 12 milyona ulaşacak. 
Diyabet, dünyada yaklaşık 400 milyon insanı etkilerken 

5 milyondan fazla insan bu sebepten hayatını kaybediyor. 
Hastalık, pankreasın ürettiği insülinin yetersizliği veya doku-
larda etkisizliğinden kaynaklanıyor. Şeker hastalığının tipik 
belirtileri çok su içmek, çok acıkmak, sık idrara çıkmak. Ayrıca 
iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, bulanık görme, açıkla-
namayan kilo kaybı, kaşıntı, inatçı enfeksiyonlar (örneğin diş 
eti iltihapları, kadınlarda tekrarlayan mantar enfeksiyonları), 
ayaklarda geceleri artan yanma, ağrı, his kaybı ve başka bir-
çok bulgu şeker hastalığının belirtileri. Hastalık en fazla yol-
culuklarda ihmal edilebiliyor. Uçak, otobüs, tren, araba seya-
hatlerinde diyabetli kişilerin diğer hastalıklara dikkat etmesi 
gereken birçok nokta var.
Medicana International Ankara Hastanesi Diyabet Eğitim 
Hemşiresi Sevilay Sungur, “Diyabetinizin olması seyahat 
etmenize ve istediğiniz yerlere gitmenize engel değil. Gerekli 
önlemler alındığında istediğiniz geziye katılabilirsiniz.” diye-
rek diyabetlileri yolculuk esnasında nelere dikkat etmeleri 
gerektiği konusunda uyarıyor.

UZUN YOLCULUK İÇİN ÖNCE DOKTORUNUZA 
MUAYENE OLUN
“Bu muayene için yolculuktan önce randevu alın. 
Gideceğiniz bölge için aşılar gerekiyorsa bu aşıları bir ay 
önceden yaptırın. Seyahate çıkmadan önce doktorunuz-
dan iki yazılı belge isteyin: Mektup ve reçete. Mektupta 
diyabetinizi denetim altında tutmak için kullandığınız 
bütün ilaçların (haplar ve insülinler) listesi yer almalı-
dır. Kullandığınız hapların, insülinlerin, insülin kalemlerinin 
(enjektörlerin) ve dozlarının tam listesi yazılı olmalıdır. 
Mektupta eğer varsa bütün besin ve ilaç alerjileriniz yer 
almalıdır. Reçetede de haplarınız ve insülinleriniz olmalıdır. 
Yanınıza ihtiyacınızdan daha fazla ilaç almanız önerilecek-
tir. Ama acil durumlar için ilaçlarınızla ilgili bir reçetenin 
yanınızda olması da önemli bir güvenlik önlemidir. Seyahat 
edeceğiniz ülkelerdeki reçeteler ile ilgili yasalar farklı 
olmakla birlikte, yanınızda reçete olmasında fayda vardır. 
Gittiğiniz ülkelerde eğer gerekirse kullandığınız insülinle 
birebir aynı olan insülini almaya çalışın. Bulamazsanız 
muadillerden de yararlanabilirsiniz. Öte yandan değişik 
ülkelerde bir militredeki insülin üniteleri farklılık göstere-
bileceğinden bu konuda mutlaka bilgi isteyin.”

doktorunuza ve diyabet eğitim hemşirenize başvurun. Onlar 
insülin enjeksiyon zamanlarınızla ilgili bir planlama yapmanıza 
yardımcı olacaklardır. Unutmayın; doğuya doğru uçmak her 
zaman daha kısa seyahat demektir ve insülin dozunuz-
da azalma yapılması gerekebilir. Batıya doğru uçmak ise 
daha uzun bir yolculuk demektir ve insülin ihtiyacınız daha 
fazla olabilir. İnsülin dozlarınızda ve zamanlamasında hata 
yapmamak için kol saatinizi vardığınız noktadaki ilk saba-
ha kadar değiştirmeyin. Size ülkenizdeki saati göstermeye 

devam etsin. Gerekli aralıklarla kan şekerinizi ölçe-
rek kontrol edin. İnince de kan şekerinizi kont-

rol edin çünkü hipogliseminin belirtileri ile 
jet-lag’in belirtileri birbirine karışabilir.”

VARIŞ NOKTASINA ULAŞTIKTAN 
SONRA
“İlk birkaç gün çok yoğun prog-
ramlar yapmayın. Kan şekerinizi 
daha sık kontrol edin.  Katılacağınız 

programları da beslenme ve insülin 
enjeksiyon saatlerine göre ayarla-

yın. Eğer uzun süreli fiziksel etkinlik-
ler yapacaksanız insülin dozlarında ve 

uygulama yerlerinde değişiklik gereke-
bilir. Yanınıza mutlaka ilave ara öğünler alın. 

Diyetinize uygun besinleri gideceğiniz yerlerde 
bulamayabilirsiniz, bu nedenle önceden hazırlayıp yanınıza 
alın. Bilmediğiniz menüler ve gıdalar tüketecekseniz içerik-
lerini mutlaka öğrenin. Şişelenmişler dışında su tüketmeyin. 
Çıplak ayakla yürümeyin ve ayaklarınızı her gün kontrol edin. 
Kızarıklıklar, kesikler varsa hemen tıbbi yardım alın. Tıbbi 
yardım almak için iltihaplanma olmasını beklemeyin.” 
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“SEYAHATE 
ÇIKAN HER DİYABET 

HASTASININ YANINDA BİR 
TIBBİ KİMLİK OLMALIDIR. 

CİDDİ BİR HİPOGLİSEMİ, BİR 
TRAFİK KAZASI VEYA BAŞKA BİR 
ACİL DURUMDA BU TIBBİ KİMLİK 

ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER 
SAĞLAYACAKTIR.”
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ÜNLÜLERİN
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ŞARKILARI, FİLMLERİ, TELEVİZYON PROGRAMLARI 

DIŞINDA; HAYRANLARINA ULAŞMAK İÇİN KİTAP YAZIYOR. 

YAZARLIK MERAKI

[ BERİL ŞEN]
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GÜLBEN ERGEN

KENDİSİYLE YÜZLEŞTİ 
2015 yılının en çok satan 

kitaplarının başında onun kitabı 
geliyor. ‘Öğrendim ki’ ismini 

taşıyan kitapta, Ergen ‘Rahman ve 
rahim olan Allah’ın adıyla’ diyerek 

kitaba başlıyor. Ergen’in şöhret 
yolculuğunu anlattığı kitap, biraz 

kendisiyle yüzleşmesi, biraz da 
artık dünyaya nasıl baktığının 
manifestosu gibi… Kitap hem 

Gülben Ergen fanları tarafından 
hem de 7’den 70’ye birçok kişiye 

hitap ediyor. 

SEZEN AKSU

ŞİİR KİTABI YAZDI
Minik Serçe lakaplı sanatçı Sezen 
Aksu, yazarlık sıfatını en fazla hak 
eden ünlülerden... Yıllardır 
bestelediği sayısız sözleri ‘Eksik 
Şiir’ adlı kitapta birleştiren sanatçı, 
ilk piyasaya çıktığında rekor 
kıranlardan.   

Filiz Akın, Nil Karaibrahimgil, Gülben Ergen, Mustafa Alabora, 
Pınar Altuğ, Yeşim Ceren Bozoğlu, Esra Erol… 

Bu isimlerin ortak özelliği sadece ünlü olmaları değil. Kimi hayat 
hikâyesini kimi de deneyimlerini yazdıkları kitaplarla paylaşıyor. 

Aralarında kitapları çok satanlar listesine girenler bile var. 
İşte yazarlığa merak salan ünlü isimlerden bazıları:
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TÜLİN ŞAHİN

GÜZELLİK SIRLARINI 
PAYLAŞIYOR
Sivaslı Cindy lakabıyla şöhreti 
yakalayan manken Tülin Şahin ise 
dört kitap sahibi. İlk kitabı ‘Kral 
Prens ve Fakir’de’ kadınlara nasıl 
sağlıklı zayıflayabileceklerini, kendi 
tecrübelerine dayanarak anlatıyor. 
Şahin’in bu kitabı 7 baskı yaptı. ‘Her 
Daim Fit’ isimli kitabında ise diyet, 
sağlıklı yaşam, spor ve güzellikle 
ilgili aklınıza gelen birçok soruya 
yanıt veriyor. Ünlü modelin ‘Siz Hala 
Diyet Mi Yapıyorsunuz’ ve ‘Top 
Model Nasıl Olunur?’ isimli güzellik 
sırlarını hayranlarıyla paylaştığı dört 
kitabı var.  

ESRA CEYHAN

193 YEMEK TARİFİNİ 
KİTAPLAŞTIRDI

Sunucu Esra 
Ceyhan’da mutfaktaki 

deneyimleri 
kitaplaştıranlardan… 

‘Ne pişirsem’ telaşına 
çözüm olmak isteyen 

sunucu Esra Ceyhan 
‘Esra Ceyhan’ın 

Mutfağından’ adlı 
kitabında 193 yemek 
tarifini kaleme alıyor. 

NİL KARAİBRAHİMGİL

KÖŞE YAZILARINI KİTAPTA 
TOPLADI
Pop müziğin özgür kızı Nil 
Karaibrahimgil kitap yazan 
ünlüler kervanına 2011 yılında 
yazdığı ‘İçimi Açsan Nar Ama 
Yerim Dar’ alt başlığında çıkan 
‘Nil’in Kelebekleri’ kitabıyla 
katılmıştı. Sanatçı, Hürriyet 
Gazetesi’nin Kelebek ekinde 
yazdığı köşe yazılarından 
derlediği Kelebeğin Hayat 
Sırları kitabını ise bu yıl 
piyasaya çıkardı. 

YEŞİM CEREN BOZOĞLU 

OYUNCULUK TİYOLARI 
VERİYOR
Tiyatro sanatçısı Yeşim Ceren 
Bozoğlu, ‘Dersimiz Oyunculuk’ 
adını verdiği kitabıyla 15 yıllık 
oyunculuk birikimini anlatıyor. 
Oyunculuğun püf noktalarını, 
sette, tiyatroda ve kulislerde 
yaşananların perde arkasını 
okurlarıyla paylaşıyor. 
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ZERRİN ÖZER

EN BÜYÜK ACISINI KALEME ALDI
Türk pop müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer 
yazdığı kitabıyla en fazla ses getiren 
ünlülerden. ‘Bir Sarışın Küçük Kız’ adlı 
kitapta yaşadığı acıları, mutlulukları, 
aşkları ve ailesini anlatıyor. Kitabın en 
fazla gündem oluşturan kısmı ise Özer’in 
gençliğinde yaşadığı tecavüz olayı... 
Ayrıca kitapta ünlü sanatçının bir de 
mektubu yer alıyor.

ESRA EROL

KADIN SORUNLARINA 
EĞİLİYOR

Kitap yazan ünlüler kervanına 
katılanlardan biri de sunucu 

Esra Erol. Erol’un iki kitabı 
bulunuyor. İlki küçük yaşta 

evlenmek zorunda bırakılan 
kızların hayat hikâyesini 

anlatan ‘Kara Duvak’. İkinci 
kitabı ise ‘Sessiz Kadınlar’. 

Esra Erol ilk kitabında olduğu 
gibi kitabın tüm gelirini çaresiz 

ve sessiz kadınlara, çocuk 
gelinlere, şiddet görenlere, 

çıkış yolu bulamayanlara 
uzanan bir el olsun diye Umut 

Evleri’ne bağışladı. 

FİLİZ AKIN

İKİ KİTABI VAR
Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın 
iki kitabı olan ünlülerden. İlki 2005 yılında yakalandığı 
kanser hastalığı sonrası tedavi gördükten sonra kaleme 
aldığı ‘Hayata Merhaba’. Diğer kitabı ise ‘Güzellik, 
Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine’ adlı kitabıyla sağlık 
sırlarını okurlarıyla paylaşıyor. 

PINAR ALTUĞ ATACAN

YEMEK KİTABI YAZDI
Eski manken Pınar Altuğ uzun süre konuklu yemek 
programlarından edindiği tecrübeleri kitaba 
dönüştürenlerden. Ünlü mankenin ‘Pınar’ın Mutfağı’ ve 
‘Pınar’ın Yemek Günlüğü’ adlı iki kitabı var. Mutfak 
konusunda edindiği püf noktaları hanımlarla paylaşan 
Pınar Altuğ’un öğrendiği sayısız yemek tarifini topladığı 
‘Pınar’ın Mutfağı’ kitabında 400 kadar yemek tarifi yer 
alıyor. Yemek tariflerinin yanı sıra hiçbir kitapta 
görmeye alışık olmadığımız kullanılan malzemelerin 
fotoğrafları da ilk bakışta karnınızı acıktıracak cinsten.
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Başkentin resmiyetinin, ağırlığının, ağırbaşlılığının çantalara da sindiğini dikkatli 
bir göz hemen fark etmekte gecikmeyecektir.

ANKARA’NIN ÇANTALARI

Ne demek Ankara’nın çantaları, şehrin çantası 
mı olurmuş yahut bir şehirde mukim insanların 
çantalarından bahsediyorsanız bu her şehirde var diye 
hemen yazarın tekerine taş koymayın lütfen; biraz 

sabredin, bakalım kalemimizin çantasından ne çıkacak…
Bir defa bir şehirde taşınan çantaların şekli ve içindekile-
rin o şehir kimliğiyle yakından ilgisi vardır. Hadi her kadın 
çanta kullanır; kadın çantası mevzuu günümüz dünyasında 
tüketimin en cazip, en renkli konularından biridir; erkekler 
çanta kullanıyorsa bu sıradan, rutin bir şey değil, bir amaca 
matuftur. Ne var ki, bu genelleme bile o şehrin kimliğinden 
bağımsız değildir.
Çantalar mevsimlere göre, şehirlerin güneyde mi kuzeyde 
mi, denize yakın mı uzak mı oluşlarına göre değişirler, doğal 
olarak sabitleri hariç içindekiler de değişir değişmesine de 
konumuz bu değildir.
Nedir konun ey yazar, niye periferide dolaşıp duruyorsun, 
sadede gel diyorsanız derim ki, başkente geldik, başkentte 
gün başlarken yahut gün biterken süzücü gözle insanların 
çantasını süzün zor değilse, aynı zaman aralığında başka 
şehirlerde benzer gözlemlerde bulunun; hatta çantayı taşıma 
ve tutuş şekillerini karşılaştırın, meramımız anlaşılacaktır.
Başkentin resmiyetinin, ağırlığının, ağırbaşlılığının çantalara da 
sindiğini dikkatli bir göz hemen fark etmekte gecikmeyecektir.
Bu da oldu mu birader, insan çanta taşır, çocuk çantasından 
bilgisayar çantasına, türlü türlü sırt çantasından minik el 
çantalarına, omuz çantalarından cüzdanımsı cep çantaları-

na bu çanta mahşerinde nasıl böyle bir sonuca vardın diye 
sormakta haklısınız. 
Hatta kapkaççılıktan çantacılığa bir dizi çağrışım da zihniniz-
de bir çantadan kaş göz edecektir etmesine de; bunu sonra 
konuşalım, Ankara çantalarına gelelim.
Bir defa semt sakinlerine göre çantalar değişmektedir. 
Kadın olsun erkek olsun, Çankaya’da taşınan çantalarla 
Ulus’ta, Keçiören de taşınan çantalarla Mamak’ta taşınan 
çantalar aynı değildir. Benzerlerini ayrı tutarsak çantanın 
semte göre derisi, ederi ve içeriği değişmektedir.
İkincisi devletin yönetildiği muhitlerde çantalar parmaklar 
tarafından daha sıkı kavranmaktadır. Bu çantaların taşıdık-
larının ağırlıkları taşıyanların hal ve tavırlarından rahatlıkla 
görülebilir.
Okul çıkışı çantaları her şehirde aşağı yukarı aynı olsa bile, az 
da olsa Ankara farklılık gözetmektedir. Bazen okullular bile 
baba çantası kullanmaktadır.
Dördüncüsü çanta statü belirleyici obje olarak en fazla 
Ankara’da kullanılmaktadır. Hatta çanta üzerinden “mış gibi” 
yapma heveslileri mebzul miktarda bulunmaktadır.
Bu sıralama yeri ve yeni dar bir yazının sınırlarını aşacak 
boyutta ve zenginliktedir; iyisi mi biz kısa keselim ve diyelim 
ki, Ankara’da iyi bir gözlemci çanta üzerinden sağlam bir 
sosyolojik okuma yapabilir. Bu okuma sadece toplumbilime 
tekabül etmez elbette; ekonomiden kültür hayatına bütün 
alanları kapsar da; en çok modern tarihimiz bu çantalarca 
taşınmaktadır.
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[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]

ÇANTA STATÜ 
BELİRLEYİCİ OBJE OLARAK 

EN FAZLA ANKARA’DA 
KULLANILMAKTADIR. HATTA 

ÇANTA ÜZERİNDEN “MIŞ GİBİ” 
YAPMA HEVESLİLERİ MEBZUL 

MİKTARDA 
BULUNMAKTADIR.
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Yenilikçi teknolojiler bugün akıllı ulaşım alanında bize pek çok kolaylık sunuyor. Sesli 
komut sistemiyle klimayı açma, aracımızın bizi tanıması, trafik ve otopark sorununa 

çözüm bulma ve hatta sürücüsüz seyahat edebilme bu kolaylıklardan…

/ULAŞIM

[ DUYGU SAYINER ]

GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ  
NASIL AKILLANACAK?
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Her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da yenilikçi teknolojiler hayatımıza giriyor. Elektrikli otomobiller ya da 
sürücüsüz otomobiller, bu alandaki ilerlemenin en önemli göstergesi. Eskiden bize imkânsızmış gibi görü-
nen teknolojiler artık bir hayal olmanın ötesine geçmiş durumda. Şehirde trafik içerisinde seyir halindeyken, 
akıllı teknolojilerle elde edilen trafik verileri sayesinde alternatif yollar deneyebiliyoruz. Diğer en büyük sorun 

ise hiç şüphesiz ki otopark sorunu. Akıllı uygulamalar sayesinde artık aracınızı nereye park edeceğinizi de dert 
etmiyorsunuz. Bir de araç içinde bulunan çeşitli uygulamalar var. Bu uygulamalar sayesinde aracınızı kişiselleşti-
rebiliyorsunuz. Örneğin yüz tanıma sistemi sayesinde otomobil, sahibini tanıyor. Bu da güvenlik açısından oldukça 
önemli... Ayrıca aracınız sizi tanıyarak sizin kişisel tercihlerinize göre hareket edebiliyor. Bir diğer dikkat çekici 
yenilik de sesli komut sistemleri. Sizi sesinizden tanıyan otomobiliniz artık tek bir sesli komutunuzla klimanızı 
çalıştıracak ya da dilerseniz sunroof’unuzu açacak…
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TRAFİK BİLGİSİ BULUTTAN YAYILIYOR
Ulaşım sorunları için geliştirilen birçok uygulama, bulut 
sistemlerle entegre olarak kullanıldığında daha akıl-
lı çözümler haline geliyor. Trafik verileri bulutla kont-
rol merkezine, oradan da trafik bilgisi isteyen yaya ve 
sürücülerin akıllı telefon, tablet gibi cihazlarına ulaşı-
yor. Karayolları araç yoğunluğu, toplu taşıma bilgileri gibi 
günlük yaşamı kolaylaştıran birçok bilgiye anlık verilerle 
akıllı cihazlardan rahatlıkla erişilirken, yola trafik verilerini 
bilerek çıkan sürücülerle trafiğin daha karmaşık hale gel-
mesi önleniyor. Anlık trafik verileri, vatandaşlara ve şehir 
yöneticilerine yansıyacak sorunların azalmasını sağla-
yarak, onlar için hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırıyor. 
Gelecekte trafik sorunu olmayan akıllı kentler oluşturabil-
mek için şimdiden teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak 
gerekiyor. İnovatif yaklaşımlarla geleceğin akıllı şehirleri-
nin altyapısını kurmak büyük önem taşıyor. İnovasyonu 
günlük hayata taşıyarak yaşamı kolaylaştıran çözümler 
sunan Xerox, başta belediyeler, eğitim, sağlık kuruluşları 
ve enerji dağıtım şirketleri olmak üzere birçok kuruluşa 
verdiği iş süreç yönetimi hizmetleri ile bu kuruluşların 
müşterilerine daha iyi hizmet vermesini sağlıyor, şehir ve 
iş yaşamını kolaylaştırıyor.

SÜRÜŞ DENEYİMİ SÜRÜCÜYE GÖRE ŞEKİLLENECEK
Yeni işbirliği ile ‘nesnelerin interneti’ kavramının önemli 
alanlarından biri olan otomotiv konusunda yeni fırsatlar 
yaratmaya devam eden Intel ve Ford, ortak araştırma 
programı Mobii ile araç içi kişiselleştirme ve görüntüleme 
teknolojilerinin geleceğini şekillendiriyor, sezgisel tekno-
lojileri otomobillere uyarlıyor. Mobii adlı mobil iç mekân 
görüntüleme sistemi, yüz tanıma yazılımları kullanarak 

ULAŞIMDA UMUT VEREN AKILLI ÇÖZÜMLER
Şehirlerde yaşayan nüfus arttıkça, kentsel sorunlar da artıyor. 
Özellikle büyük şehirlerde ortaya çıkan en büyük sorunların 
başında trafik geliyor. Belediyeler ve kamu yöneticileri, kentlerin 
ulaşım ve altyapı sorunlarına teknolojiyi etkin kullanarak çözüm 
sağlamaya çalışıyor. Kentlerin sorunlarını azaltmak ve akıllı 
şehirler geliştirmek için Xerox, dünya üzerinde birçok ülkede 
yaşamı kolaylaştıran bir dizi çözüm sunmaya başladı. Bunlardan 
en dikkat çekeni ise akıllı park sistemi Merge… Park 
yeri sorunları şehir içinde trafiğe en çok neden 
olan konuların başında geliyor. Amerika’nın 
Los Angeles, Washington, San Francisco, 
Boston, Philadelphia gibi büyük şehir-
lerinde bir süredir Xerox’un geliştirdiği 
ulaşım çözümleri kullanılıyor. Xerox’un 
akıllı park sistemi Merge, internete 
bağlı merkezden yönetilen park alanı 
sensörleri ve parkometre cihazlarının, 
akıllı mobil cihazlarla iletişime geçme-
si esası ile çalışıyor. Sistemin otomatik 
olarak yaptığı tanımlama, yönlendirme, 
ikaz ve ücretlendirme bilgilerine göre park 
alanları yönetiliyor. Sistem aynı zamanda akıllı 
telefon uygulamaları ve araçların navigasyon sis-
temleri ile gerçek zamanlı bir entegrasyon içinde çalışı-
yor, karşılıklı veri alışverişinde bulunuyor. Sürücülere boş park 
alanları, ücretler, zamanlama ve alternatif yer bilgileri, uyarı ve 
yönlendirmelerle yardımcı oluyor.

OTOYOLLARDA GEÇİŞ SİSTEMLERİ YÖNETİLİYOR
Xerox’un Amerika’nın büyük şehirlerinde kullanıma sundu-
ğu Merge sistemi, yakın gelecekte trafik sorunu yaşayan 

dünyanın diğer büyük kentlerinin de kullanımına sunulacak. 
Akıllı park sistemi Xerox Merge, otopark sorununu çözerken, 
zamana ve yere göre tanımlanan tarife seçenekleri sunuyor. 
Sürücülere tasarruf imkânı vererek park gelirlerini de düzen-
liyor. Xerox aynı zamanda, bizdeki karşılığı KGS, OGS olan 
E-ZPass adlı Amerika’nın otoyol geçiş sistemlerini de yöne-
tiyor. Şehir içi akıllı seyahat kartları, otoyol otomatik geçiş 
sistemleri, trafik görüntüleme sistemleri, taşımacılık operas-

yonları gibi ulaşımda zaman kazandıran ve maliyet 
tasarrufu sağlayan birçok çözüm, Xerox’un 

inovatif altyapısı ile şehirlere hizmet olarak 
sunuluyor.

BÜYÜKŞEHİRLERİN TRAFİK 
SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR? 
Büyükşehirlerin trafik sorunlarının 
çözümü için ölçüm yapmak ve veri 
toplamak giderek önem kazanı-

yor. Kontrol merkezlerinde, şehrin 
dört bir yanına yerleştirilen binler-

ce kamera sisteminden gelen trafik 
verileri anlık olarak değerlendirilerek 

şehir trafiği yönetilmeye çalışılıyor. Önemli 
kavşak ve geçiş noktalarından alınan bilgilerin 

yanında, araçların navigasyon ve GPS cihazlarından 
da veriler alınabiliyor. Bu veriler, çeşitli analiz araçları ile 
değerlendirildikten sonra trafiğin rahat akmasını, yolcuların 
güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak bir dizi çözümün 
geliştirilmesi ve önlemlerin alınmasını sağlıyor. Xerox, lojis-
tik alanlarında olduğu gibi ulaşım alanında da gelişmiş BT 
altyapısı ve çözümleri ile büyük veri analizi yapabiliyor ve 
ulaşımda karşılaşılan sorunlar için anlık çözümler üretiyor.

daha gizli, kişisel ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 
Akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla araca uzaktan eri-
şim, araç içinde kalan eşyaların kontrolü ve başka sürü-
cüler için araç kullanma kuralları belirlenebiliyor. Bu yeni 
dönemde otomobiller akıllı telefonlarla uzaktan erişim 
imkânı veriyor, yüz tanıma sistemleriyle sürücüyü tanı-
yor ve sürüş deneyimini kişiselleştiriyor. Ortak araştırma 
projesiyle ortaya çıkan mobil iç mekân görüntüleme sis-
temi Mobii, araç içi kameralardan ve sensörlerden gelen 
verileri işleyerek sürücülere tamamen kişiselleştirilmiş 
bir sürüş deneyimi sağlıyor. Mobii, içindeki yüz tanıma 
sistemleriyle her sürücüye özel farklı ayarları otomatik 
olarak araca uygulanıyor.
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NASIL BİR GÜVENLİK RİSKİ TAŞIYOR?
Bağlantılı otomobillerdeki gizlilik, yazılım güncellemeleri ve 
otomobile yönelik mobil uygulamalar, siber suçluların potansi-
yel olarak saldırı düzenleyebileceği üç alan olarak öne çıkıyor. 
Sürücüler, yeni nesil bağlantılı otomobillerde bulunan haber-
leşme ve internet hizmetleri hakkındaki güvenlik endişelerini 
göz ardı etmemeliler. Yeni nesil teknolojiler, artık sosyal ağlara 
erişim, e-posta, akıllı telefon bağlantısı, rota hesaplaması, araç 
içi uygulamalar gibi farklı alanları kapsıyor. Bu teknolojiler, bir 
yandan sürücülere büyük avantajlar sağlarken aynı zamanda 
günümüz kullanıcıları için yeni riskleri de beraberinde getiriyor. 
Bu nedenle, siber saldırılarla, kaza veya hileli bakımla sonuçla-
nabilecek farklı vektörleri analiz etmek önemli. Gizlilik, güncel-
lemeler ve bu araçlara özel akıllı telefon uygulamaları, siber 
suçlular için üç ayrı saldırı vektörüne dönüşebiliyor. Kaspersky 
Lab Baş Güvenlik Araştırmacısı Vicente Diaz şu yorumu yapı-
yor: “Bağlantılı otomobiller, çok uzun zamandır PC ve akıllı 
telefon dünyasında mevcut olan tehditler için yeni bir kapı 
açabilir. Örneğin bağlantılı otomobil sahipleri, şifrelerinin çalın-
masıyla karşı karşıya kalabilir. Bu aracın yerini belirlemeyi ve 
kapı kilitlerini uzaktan açmayı sağlayacaktır. Gizlilik konuları 
oldukça önemli ve günümüz sürücülerinin daha önce var olma-
mış yeni risklerin farkında olması gerekiyor.”

ULAŞIM 
SORUNLARI İÇİN 

GELİŞTİRİLEN BİRÇOK 
UYGULAMA, BULUT 

SİSTEMLERLE ENTEGRE OLARAK 
KULLANILDIĞINDA DAHA 
AKILLI ÇÖZÜMLER HALİNE 

GELİYOR.



Ford CEO’su Mark Fields, 
otonom araçların 
önümüzdeki 5 yıl içerisinde 
pazarda olacağını tahmin 
ediyor.

Audi’nin ürün ve teknoloji 
iletişiminin başındaki isim 
Stefan Moser, yeni 
jenerasyon A8 modelinin tam 
bir otonom araç olacağını ve 
kendi kendine gidebileceğini 
söylüyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, içine 
girdiğimizde 
uyuyabileceğimiz, varış 
noktasında uyanabileceğimiz 
gerçek otonom araçların 5 ya 
da 6 yıl içerisinde hayatımıza 
gireceği düşüncesinde.

Nissan Motors Başkanı Andy 
Palmer, Nissan’ın otonom 
araçlarını 2020 yılı itibariyle 
piyasaya sunacağını 
söylüyor.

Jaguar ve Land Rover’ın 
araştırma ve teknolojiden 
sorumlu direktörü Wolfgang 
Epple, kendi markalarına ait 
otonom araçların 
önümüzdeki 10 yılda piyasaya 
sürüleceğini belirtiyor.

SESLİ KOMUT VE HAREKETLERLE OTOMOBİLİNİZİ 
KİŞİSELLEŞTİRİN
Algısal teknolojileri kullanarak çok daha eğlenceli bir sürüş 
deneyimi sağlayan Mobii, Ford araştırma mühendisleri ile 
Intel bünyesindeki antropolog, etnolog ve mühendislerin 
ortak çalışması... Mobii ile sürücü araca girdiği anda ön 
tarafta bulunan bir kamerayla yüz tanıma işlemi gerçek-
leştiriliyor. Sonrasında araç içi teknolojiler, kimliği 
tanımlanan sürücüye göre kişiselleştiriliyor. 
Mobii araca binen sürücüyü tanıyamaz-
sa, bir fotoğrafını araç sahibinin akıllı 
telefonuna ileterek onu durumdan 
haberdar ediyor. Bu sayede araç 
sahibi kendisinden başka sürücüler 
için hız limiti, güvenli sürüş kural-
ları, araç içi ses seviyesi ve mobil 
telefon kullanımıyla ilgili düzenle-
meler yapabiliyor. Mobii’nin içer-
diği hareket tanımlama yazılımla-
rı sayesinde sürücü için tamamen 
algısal bir etkileşim imkânı yaratılıyor. 
Doğal hareketlerle birlikte kullanılan sesli 
komutlar ile araç kliması ya da sunroof gibi 
özellikler basitçe çalıştırılabiliyor. Intel Nesnelerin 
İnterneti Bölümü Başkan Yardımcısı Doug Davis, “Intel, 
araç üreticilerinin karşılaştıkları zorlukları anlayarak bu 
alanda onlara sunduğu çözümlerle büyük bir destek 
sağlıyor. Mobii projesi de Intel’in Ford ile yaptığı işbirliğinin 
en büyük göstergelerinden biri.” diyor. Ford Araştırma 
ve Yeni Teknolojiler Başkan Yardımcısı ve CTO’su Paul 
Mascerenas da, “Intel ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Mobii 
araştırmamızla, sürücülerin araç içi teknolojilere nasıl 

yaklaştığını gözlemleyip onlara daha sezgiye dayalı ve 
isteklerini karşılayan etkileşimler sunmak istiyoruz. Araç 
içi görüntüleme sistemleriyle elde edeceğimiz bilgiler, 
uzun vadede çok daha ileri teknolojiler geliştirebilmemize 
imkân verecek.” açıklamalarında bulunuyor.

OTOMOBİLLER ARTIK KENDİ KENDİNE GİDECEK
Dünyanın lider danışmanlık firmalarından The 

Boston Consulting Group (BCG) tarafından 
hazırlanan ‘Sürücü Koltuğunda Devrim: 

Şoförsüz Araçlara Doğru’ adlı rapora 
göre, sürücüsüz araçlar bu yıldan 

itibaren hayatımıza girmeye baş-
layacak. Tüketicinin yoğun ilgisine 
dayanarak, 2017 yılına kadar sürü-
cüsüz araç sayısının önemli bir 
düzeye ulaşacağını belirten rapor, 

bu pazarın 10 yıl içerisinde ise 42 
milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşa-

cağını öngörüyor. Sürücüsüz araçla-
rın ticari uygulanabilirliğini ortaya koy-

mak amacıyla teknolojik gelişmeleri ve 
pazar dinamiklerini değerlendiren rapor, oto-

motiv üreticileri, teknoloji tedarikçileri ve düzenle-
yici kurumlar gibi sektör aktörleri için yol gösterici bir rol 
üstleniyor. Sürücüsüz araçların hayatımıza belirli süreçleri 
takip ederek dâhil olması bekleniyor. Önümüzdeki aylar-
dan itibaren pek çok firma tarafından üretilip, satılacak 
olan araçlar kendileri için ayrılmış tek şeritli özel yollarda 
yolculuk yapacak. 2017 yılında trafikte çözüm üretebilen ve 
park edebilen sürücüsüz araçların üretimiyle birlikte yeni 
bir dönem daha başlayacak ve araç satışlarında belirgin bir 

artış olacak. 2022 yılında şehrin dinamiklerine göre hare-
ket edebilen tam otomatik sürücüsüz araçların üretiminin 
başlamasıyla ise pazar iyice genişleyecek. Araştırmanın 
sonuçlarına göre Amerika’da tüketicilerin yüzde 50’si 
yarı otomatik bir otomobil alma konusunda hevesli. Yine 
Amerika’da tüketicilerin yüzde 14’ü otomatik şoför özelliği 
taşıyan bir araca 5 bin dolar fazla ödemeye hazır. Otomatik 
şoför özelliğinin yanına otomatik park özelliği de eklenirse 
bu oran yüzde 17’ye çıkıyor. Çin, Almanya ve Japonya gibi 
diğer pazarlarda ise bu oranların çok daha yüksek olduğu 
belirtiliyor.

GOOGLE SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEST EDİYOR
Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, Code Conference’ta 
Google’ın sürücüsüz otomobilini resmi olarak tanıtmıştı. 
Daha önce test aracı olarak Toyota Prius ve Lexus gibi 
araçlar kullanan Google, bu sefer çok farklı bir prototipte 
karşımıza çıktı. Bu araçlar şu anda Amerika’nın California 
eyaletinde test ediliyor. Google’ın kendi kendine gidebi-
len otomobil projesinin başındaki isim ise Chris Urmson. 
Kendisi daha önce Carnegie Mellon Üniversitesi’nde robot 
bilimci olarak çalışıyordu. Oyuncak bir arabaya benze-
yen Google’ın sürücüsüz otomobilinde herhangi bir gaz, 
debriyaj ve fren pedalı bulunmuyor. Aracı sadece Google 
mühendisleri, kendi geliştirdikleri bir yazılımla ve ara-
cın üzerindeki sensörler aracılığıyla çalıştıracak. 2 kişilik 
kapasiteye sahip araçta, her iki koltukta da emniyet 
kemeri bulunuyor. Aracı çalıştırmak için Start/Stop düğ-
meleri mevcut. Google’ın sürücüsüz otomobili saatte 40 
kilometre hıza ulaşabiliyor ve aracın rotasını belirleye-
bilmek için harita uygulamasına sahip. Aracın rotasını da 
yine aracın içinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz.

ÜRETİCİLER NE DİYOR?
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GELECEKTE 
SÜRÜCÜSÜZ 

ARAÇLAR, ‘ROBOT 
TAKSİ’LER ŞEKLİNDE 

HAYATIMIZA GİRECEK. ROBOT 
TAKSİLER, ARAÇ SAYISINI 

AZALTARAK TRAFİK 
SORUNUNA DA ÇÖZÜM 

OLACAK.
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Siber suçlardaki artışa dikkat çeken CSC Türkiye 
Genel Müdürü Alev Alp Esen, siber suçların ABD’de 
şirketlere neden olduğu zararın yılda 114 milyar 
doları bulduğunu, bu rakamın Türkiye’de de milyar 

dolarlar seviyesine ulaştığını söyledi. Alev Alp Esen, 
şirketleri önemli zararlara uğratan siber suçlara karşı 
alınacak güvenlik önlemleri konusunda da bilgi verdi.
Yeni nesil Bilişim Teknolojileri (BT) servis ve çözümleri 
alanında küresel lider konumunda bulunan CSC, siber 
suçlardaki artışa dikkat çekti. Konuyla ilgili bir değerlen-
dirme yapan CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen, 
siber suçların şirketlere önemli maddi zararlar verdiğinin 
altını çizerek, gerekli önlemler konusunda hatırlatmalarda 
bulundu.
Siber suçların Amerika’da şirketlere neden olduğu zara-
rın yılda 114 milyar doları bulduğunu söyleyen Alev Alp 
Esen, “Bu suçlardan dolayı şirketlerde meydana gelen 
çalışamama sürelerinin maliyetleri de göz önünde bulun-
durulduğunda, gerçek maliyetin 338 milyar dolara kadar 
yükseldiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de günden güne artış kaydeden siber suçların, 
son bir yıl içinde ülkemizdeki toplam faturasının milyar 
dolarlar seviyesine ulaştığı biliniyor.” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE DÜNYADA İLK SIRALARDA
Kişilere yönelik siber suçların banka ve 
kredi kartı dolandırıcılığından interak-
tif bankacılık dolandırıcılığına kadar 
uzandığını belirten CSC Türkiye 
Genel Müdürü Alev Alp Esen, 
“Şirketlere yönelik suçlarda ise ilk 
sırada bilişim sistemlerine karşı 
işlenen suçlar geliyor. OECD veri-
leri, bilişim güvenliği sorunu yaşa-
yan şirketler içerisinde, Türkiye’nin 
dünya genelinde ilk 15 ülke arasında 
bulunduğunu ortaya koyuyor. Zararlı 
yazılımların ve sosyal mühendislik sal-
dırılarının yanı sıra hacker saldırıları şek-
linde de gerçekleşen siber suçlar, kamudan 
perakende ve finansa kadar hemen her sektörü tehdit 
ediyor.” diye konuştu. 

VERİ İHLALLERİNİN YÜZDE 17’Sİ SOSYAL 
MÜHENDİSLİKTEN GELİYOR

Bu kapsamda siber güvenlik çözümlerinin tüm 
kurum ve kuruluşlar için BT altyapısının 

önemli bir parçası olduğunun altını çizen 
Alev Alp Esen sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Siber güvenlik, saldırıları önlemek 
anlamında çok önemli olsa da bun-
dan çok daha fazlasını vadediyor. 
Sağladığı temel değeri ‘olanak 
tanıma’ olarak özetleyebileceği-
miz siber güvenlik sayesinde, tek-

noloji sistemlerini açmak, verilerini 
ve altyapılarını müşterileri, tedarik-

çileri ve değer zincirinin diğer üyeleri 
ile paylaşmak isteyen organizasyon-

lar, ihtiyaç duydukları güveni elde edebi-
liyorlar. Etkin bir siber güvenlik için dikkate 

alınması gereken altı unsur olduğunu söyleye-
biliriz. Bunlardan ilki, siber güvenliği iş süreçlerinin bir 

parçası haline getirerek bunu kurum için bir standart kılmak. 
Diğer bir unsur ise mevcut siber güvenlik konumunun dikkatli 
bir şekilde değerlendirilmesi… Veri ihlallerinin yüzde 17’sinin 
sosyal mühendislikten geldiği göz önünde bulundurulduğun-
da, bir şirketin siber güvenlik açısından neye sahip olduğuna 
tam anlamıyla hâkim olmasının kritik öneme sahip olduğu 
bir gerçek. Üçüncü parti yönetilebilir servis kullanımını sağla-
mak; hızlı bir kurtarmanın işi sürdürmenin anahtarı olduğunu 
unutmadan hazırlıklı olarak, olası aksaklık ve felaketlere karşı 
plan yapmak da önemli. Sistem üzerinde hangi kullanıcının 
hangi işlemler için yetki sahibi olduğunu düzenli olarak kontrol 
etmek ve veri kaybı ya da saldırılara karşı hazırlıklı olmak da 
diğer unsurlar olarak sıralanıyor.”

/GÜVENLİK

“Şirketlere yönelik suçlarda ilk sırada bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar geliyor. 
OECD verileri, bilişim güvenliği sorunu yaşayan şirketler içerisinde, Türkiye’nin dünya 

genelinde ilk 15 ülke arasında bulunduğunu ortaya koyuyor.”

/GÜVENLİK

“ZARARLI 
YAZILIMLARIN VE SOSYAL 

MÜHENDİSLİK SALDIRILARININ 
YANI SIRA HACKER SALDIRILARI 

ŞEKLİNDE DE GERÇEKLEŞEN SİBER 
SUÇLAR, KAMUDAN PERAKENDE 

VE FİNANSA KADAR HEMEN 
HER SEKTÖRÜ TEHDİT 

EDİYOR.”

6 ADIMDA ŞİRKETİNİZİ SİBER SUÇ KURBANI 
OLMAKTAN KORUYUN:
 Siber güvenliği iş süreçlerinin bir parçası haline getirin 
 Şirketinizin siber güvenlikte hangi önlemlere sahip 

olduğunu belirleyin 
 Üçüncü parti yönetilebilir servisleri kullanın 
 Olası aksaklık ve felaketlere karşı senaryolar 

hazırlayın 
 Kullanıcı yetkilerini düzenli olarak kontrol edin 
 Saldırılara ve veri kaybına karşı hazırlıklı olun

SİBER SUÇLARIN 
ŞİRKETLERE FATURASI 

GÜNDEN GÜNE AĞIRLAŞIYOR

CSC Türkiye Genel Müdürü Alev Alp Esen
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Dünyada hâkim olan sağlıklı yaşam trendi artık Türkiye’de de yaygınlaşmaya 
başladı. Türk insanının daha sağlıklı yaşamasını desteklemek, çevre bilincini artırıp 

çevreci ulaşım araçlarını kullanmak üzere Sağlık Bakanlığı 1 milyon bisiklet 
dağıtıyor. Tüm Türkiye’ye yayılması planlanan proje kapsamında 40 bin bisiklet 

Ankara’da dağıtılmaya başlandı...

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN 

1 MİLYON BİSİKLET!

Sağlıklı yaşam trendinin hâkim olmaya başladığı dün-
yada artık hareketli yaşamı desteklemek ve insanla-
rın daha çok aktivite yapmalarını sağlamak üzere bir 
takım projeler üretiliyor. Son yıllarda Türk halkının 

hareketsiz bir yaşamı benimsemesi ve çevre kirliliğini artı-
ran motorlu taşıt kullanımının artması Sağlık Bakanlığı’nı 
harekete geçirdi. Türkiye’de insanların daha sağlıklı yaşa-
malarını desteklemek, çevre bilincini artırıp çevreci ulaşım 
araçlarını kullanmak üzere Sağlık Bakanlığı 1 milyon bisiklet 
dağıtmak üzere harekete geçti. Sağlık Bakanlığı’nın bisiklet 
kullanımının özendirilmesi ve halk arasında yaygınlaştırıl-
ması için böyle bir proje geliştirildiğine dikkat çeken Kamu 
Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akçıl, şunları söyledi: 
“Bu proje kapsamında 40 bin bisiklet Ankara’da dağıtılıyor. 
Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’ne biner 
adet, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü’ne öğrencilere dağıtıl-
mak üzere 35 bin bisiklet verilmiş durumda.” 

2018 YILINA KADAR SÜRECEK
2015 yılında toplam 300 bin bisikletin dağıtımının yapıl-
dığını belirten Akçıl, Türkiye çapında yapılması planlanan 
bisiklet dağıtma işleminin dağıtımının tamamlanmasının 
toplam üç yılı alacağını vurguluyor. Bu çerçevede 2018 
yılına kadar Türkiye çapında 1 milyon adet bisikletin 
dağıtımı yapılacak. Dünyada Londra’dan Barcelona’ya 
kadar akıllı şehirlerde insanların çevreyle dost ulaşım 
araçlarını kullandıklarına dikkat çeken Akçıl, “Dünya 
genelinde akıllı şehir kavramı giderek yaygınlaşıyor. Bu 
çerçevede de insanların bisiklet kullanmak içi doğayla 
dost ayrıca sağlıklı ulaşım araçlarını tercih ettiklerini 
görüyoruz. Türkiye’de de öncelikle gençler arasında 
olmak üzere bisiklet kullanımını teşvik etmek ve yay-
gınlaştırmak üzere çalışmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı 
bu konuda somut adımlar atmaya başladı bile.” diyerek 
yapılan çalışmaları özetliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN HİMAYESİNDE
Bisiklet yollarının artırılması konusunda da çalışmalara 
hız verilmesi planlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ziyaret ettiği tüm şehirlerin belediye başkanlarına 
bisiklet yolları konusundaki çalışmalarını sorup çalışmaların 
hız kazanmasına destek olma sözü de vermiş durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de bisiklet kullanımı-
nın yaygınlaştırılmasını çok önemsediğine ve bu işe sahip 
çıktığına dikkat çeken Akçıl, bu konuda şu bilgileri veriyor:
“Dünyada çevreci yaklaşımlar ve sağlıklı yaşam trendiyle 
paralel olarak bisiklet kullanımı yaygın. Türkiye’de ise bisiklet 
kullanma alışkanlığı yok denecek kadar az. İnsanların daha 
sağlıklı olabilmeleri için bu konunun yaygınlaştırılması gerek-
tiğine inanan Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda somut 
adımların atılmasını önemsiyor. Yurtiçi gezilerinde gittiği 
tüm şehirlerin belediye başkanlarına bisiklet yolları konu-
sunda ne gibi çalışmalar yaptıklarını sorarak bisiklet kullanı-
mının artırılmasının takipçisi olacağı konusunda söz verdi.”

KAYNAKLAR AŞIRI TÜKETİLİYOR!
Çevreci yaklaşımların giderek önem kazanmaya başladı-
ğı günümüzde sınırlı kaynaklarının aşırı tüketimi ile şehirleş-
me seviyesi arasında belirgin ve doğrusal bir ilişki bulunuyor. 
Bunların negatif yansımaları sonucunda da İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa gibi giderek büyüyen kentlerde sürdürebilirlik ile 

ilgili problemler ortaya çıkıyor. Toplum ve dünya 
için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var 
olan şehirleşme ve çevresel sorunlara yenilikçi 
çözümler üretmek için harekete geçerek gele-
ceği planlamak zorunluluğu doğuyor. Hızla 
büyüyen bu kentlerde bisiklet kullanımının 
yaygınlaştırılmasıyla, artan çevre kirliliğinin 
önüne geçilmesi, insanların daha sağlık-
lı şartlarda yaşamaları da hedefleniyor. 
Bununla birlikte giderek hareketsizleşen 
genç neslin hareketsiz yaşam tarzından 
sıyrılıp obezitenin de azaltılması projenin 
hedefleri arasında gösteriliyor.

[ NİL DEMİRCİLER ]

“BU PROJE 
KAPSAMINDA 40 BİN 
BİSİKLET ANKARA’DA 
DAĞITILIYOR. 
HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ VE 
ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ’NE 
BİNER ADET, ANKARA 
MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
ÖĞRENCİLERE 
DAĞITILMAK ÜZERE 
35 BİN BİSİKLET 
VERİLMİŞ DURUMDA.”

NEDEN BİSİKLET DAĞITILIYOR?
 Sağlıklı yaşamı teşvik etmek için.
 Öğrencilerin ve gençlerin bisiklet kullanımını 

yaygınlaştırmak için.
 Türkiye’de bisiklet kullanımını özendirmek için.
 Motorlu araç kullanımını azaltıp çevreci ulaşıma destek 

vermek için.

BİSİKLET KULLANIMININ FAYDALARI NELER?
 Bisiklet kullanımı ile insanların daha hareketli bir 

yaşamı benimsemeleri, artan obezite oranının 
düşürülmesi mümkün olabiliyor.

 Çevreci bir araç olan bisikletin kent içinde kullanımının 
yaygınlaşması ile birlikte trafik sorununun azaltılması 
sağlanabilecek.

 Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla motorlu araç 
kullanımının azalmasıyla çevre kirliliği de azaltılmış 
olacak.

 Çocuklar ve gençler arasında bisiklet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla bilgisayar ve tablet başına 
hapsolmuş nesillerin yeniden sokağa çıkmaları, doğa 
ile barışmaları da sağlanmış olacak.
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2015’TE AY AY EN ÇOK ARANANLAR
Yandex, kullanıcıların 2016’ya dair neleri merak ettiklerinin 
yanında 2015 yılında da her ay hangi aramaların en popüler 
olduğunu analiz etti. Tüm yılı kapsayan araştırma ve uygu-
lanan filtreler sonrasında 2015’in Ocak ayında kullanıcıla-
rın “Takdir teşekkür hesaplama”, Şubat ayında ise “Ütopya 
Canlı İzle” diye arattığı belirlendi. Çanakkale Şehitlerini Anma 
Günü’nün yer aldığı Mart ayında “Bir Yolcuya Şiiri” en çok ara-
nan olurken, Nisan ayında ise Yandex’in “Çanakkale Şehitler 
Anıtı Panorama” hizmeti en sık aranan ifade oldu. Kullanıcıların 
önemli günlere göre aramalar yaptığının görüldüğü analizde 
Mayıs ayında Yandex kullanıcılarının en çok “Hıdrellezde Dilek 
Tutmak” şeklinde aramalar yaptığı belirlendi.

2015’TE EN POPÜLER AGAR.İO OLDU
Kolay oynanışı ve bağımlılık yaratmasıyla yıl içinde çok popü-
ler hale gelen ve 2015’in internet fenomenlerinden biri haline 
gelen agar.io, yaz aylarında Yandex’te yapılan aramalarda 
liderliği bırakmadı. “agar.io” Haziran, Temmuz ve Ağustos 
aylarında en çok aranan ifade oldu. Ağustos ayının sonunda 
hayata geçen FB Yandex projesinin etkisi ise Eylül ayında 
gözüktü. Eylül ayında en çok “FB Yandex” aranırken, derbinin 
oynandığı Ekim ayında en çok “Fenerbahçe-Galatasaray” 
şeklinde aramalar yapıldı. Kasım ayında, seçimlerle bağlantılı 
olarak “Seçim Sonuçları 2015” diye aramalar yoğunlaşırken, 
Aralık ayı ortalarına kadar en çok aranan ise “Fenerbahçe-
Trabzonspor” oldu.

/HABER

İçinde “2016” geçen aramaları inceleyen Yandex, kullanıcıların en çok aradığı konunun, 
yayımlandığı dönemlerde çok popüler olan, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği 

Survivor programının 2016 kadrosu olduğunu belirledi. 

İNTERNET’TE 2016’YA DAİR 
NELERİ ARIYORUZ?

/HABER

FACEBOOK 2015’İN EN ÇOK KONUŞULAN OLAYLARINI AÇIKLADI
Facebook, Year In Review sayfası hazırlayarak 2015 yılında internette en çok konuşulan olayları ve isimleri açıkladı.

Yandex, internet kullanıcılarının 2016’ya dair 
en çok neleri merak ettiğini belirlemek 
için detaylı bir analiz yaptı. 2015’in 
son döneminde Yandex üzerinden 

içinde “2016” geçen aramaların 
araştırıldığı analizde popüler 
televizyon programları, futbol 
maçları, öğrencilerin ülke genelinde 
girdiği sınavlar ve tatiller gibi birçok 
farklı konuda aramalar yer alıyor. 
Yandex’in yaptığı analize göre inter-
net kullanıcıları 2016’ya dair en çok 
yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği ve 

TV8 ekranlarından seyirci ile buluşacak olan 
Survivor programının kadrosunu aradı. 

“Survivor 2016 kadrosu” diye yapılan 
aramaların ardından, sırasıyla “2016 

resmi tatiller” ve Türk Milli Takımı’nın 
da katılacağı “Euro 2016” şeklinde 
sorgular geldi. Her yıl çok sayı-
da insanın girdiği KPSS sınavı da 
Yandex’in analizinde 2016’ya dair 

en çok arananlar arasında yer aldı. 
“KPSS 2016” şeklindeki aramaları 

“Lig Fikstürü 2015-2016” şeklinde 
arama yapan futbolseverler takip etti.

HER YIL ÇOK 
SAYIDA İNSANIN 

GİRDİĞİ KPSS SINAVI DA 
YANDEX’İN ANALİZİNDE 
2016’YA DAİR EN ÇOK 

ARANANLAR ARASINDA 
YER ALDI.

2015’İN EN 
POPÜLER SPORCULARI

Floyd Mayweather, Jr. 
Manny Pacquiao 

Ronda Rousey 
Lionel Messi 

Cristiano Ronaldo 
Tom Brady 

Stephen Curry 
LeBron James 

Serena Williams 
Carlos Tevez

2015’İN 
EN POPÜLER 

SİYASETÇİLERİ
Barack Obama 
Donald Trump 

Dilma Rousseff 
Hillary Clinton

Bernie Sanders 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Recep Tayyip Erdoğan 

Muhammadu Buhari 
Narendra Modi 

Benjamin Netanyahu 

2015’TE EN ÇOK 
KONUŞULAN OLAYLAR
ABD Başkanlık Seçimleri 
13 Kasım Paris Saldırıları 

Suriye İç Savaşı & Göçmen Krizi 
Nepal Depremi 

Yunanistan Ekonomik Krizi 
Evlilik Eşitliği

IŞİD’e Karşı Verilen Mücadele 
Charlie Hebdo Saldırısı 
Baltimore Protestoları 
Charleston Saldırısı & 

Bayrak Tartışması

2015’İN EN 
POPÜLER SANATÇILARI 

Ed Sheeran 
Taylor Swift 
Kanye West 

Nicky Jam
Wiz Khalifa

Drake 
Pitbull 

Caitlyn Jenner 
The Weeknd 

Shakira

İçinde “2016” geçen aramaları inceleyen Yandex, kullanıcıların en çok aradığı konunun, 
yayımlandığı dönemlerde çok popüler olan, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği 

Survivor programının 2016 kadrosu olduğunu belirledi. 

İNTERNET’TE 2016’YA DAİR 
NELERİ ARIYORUZ?
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Tayvan merkezli teknoloji şirketi Noacare, kedilerin daha sağlıklı ve kont-
rollü su içmesini ve kedi sahibinin de durumu takip etmesini sağlamak için 
Pura’yı geliştirdi. Pura’nın içindeki suyun sürekli temiz kalmasını sağlayan 
şey ise aktif bir karbon filtresi… Yapılacak işlem ise oldukça basit. Cihazın 
üzerinde hatırlatma ışığı yandığında 1.5 litrelik su haznesine temiz su 
koyup hazneyi tekrar yerine yerleştirmek. Cihazın bir diğer özelliği ise 
yapısındaki yerleşik bellek sayesinde kedilerin su içme alışkanlığını izle-

mesi ve ilgili verileri iOS ve Android uyumlu akıllı cihazınızdaki uygulaması-
na göndermesi. Pura’nın kediyi tanıması ise kedinin tasmasına takılan 
küçük bir Bluetooth modülü ile sağlanıyor. Kedi, Pura’nın 8 cm yakınına 
geldiğinde cihaz modülü algılıyor ve kedi hakkındaki verileri uygulamaya 
gönderiyor. Böylece kedinin su içme alışkanlığında ters giden bir şeyler 
olduğunu fark ederse durumu veterinere bildirebiliyor. Nisan 2016’da 
piyasaya sürülecek olan Pura’nın satış fiyatı ise 129 dolar. 

Bugün çok fazla 
vaktimizi alan pek çok şeyi 

gelecekte bizim yerimize akıllı 
teknolojiler yapacak. Zihin gücüyle 

giden otomobiller, evinizi süpüren robotlar, 
kaç kilo olduğunuzdan çok ideal kilonuza 

ulaşmanız için ne yapmanız gerektiğini size 
adım adım tarif eden dijital tartılar ve diğer pek 

çok fonksiyonel ürün, yaşamımıza hem yeni 
bir renk hem de farklı bir konfor katacak. 
Bize de arkamıza yaslanıp bugüne kadar 

ertelediğimiz pek çok şeyi teker teker 
yapmaya yönelik geniş bir zaman 

kalacak.

Çöp kutunuzun, topunuzun, elektrik süpürgenizin, tartınızın kısacası aklınıza gelen her 
şeyin akıllandığı bir dünyanın parçası olmaya hazır mısınız?

AKILLI TEKNOLOJİLER 
HER AN HER YERDE…

[ SELİN AKGÜN ]
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KEDİLERE ÖZEL AKILLI ÇEŞME
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HAVA ÖLÇÜMÜ ATMOTUBE’DAN 
SORULUR 
Atmotube adlı donanım girişimi, son kullanıcıların 
da artık ortamdaki hava kalitesini ölçebilmesini sağ-
layacak bir teknoloji geliştirdi. 2016 yılının ilk çeyre-
ğinde piyasaya sunulacak olan Atmotube oldukça 
küçük ve taşınabilir bir tasarıma sahip. Titanyum 
gövdeli Atmotube bir hava kalite skoru belirlemiş. 
Böylece girdiğiniz her ortamda hava kalitesinin nasıl 
olduğuna dair bir fikriniz olabiliyor. Atmotube hava-
daki nem, hava sıcaklığı ya da karbonmonoksit gibi 
zehirli gazların varlığını tespit ediyor. Atmotube aynı 
zamanda uygulaması aracılığıyla tüm Atmotu-
be’lardan gelen verileri alarak şehirlerdeki ortalama 
hava kalite skorlarını da ölçüyor. Bir Indiegogo pro-
jesi olarak yola çıkan Atmotube aradığı 52 bin dolar-
lık destek karşında tam 97 bin dolarlık bir destek 
görmeyi başarmış. Atmotube’un fiyatı ise 85 dolar 
olarak belirlenmiş.
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Kanada merkezli teknoloji şirketi SeeHorse, özel tasarım giyilebilir tek-
noloji SeeHorse’u geliştirdi. Atların sağlığını ve performansını takip 
etmeye yönelik çalışmalar yapan bir grup girişimci tarafından geliştirilen 
SeeHorse, atın sağlığı, etkinlikleri ve performansı hakkında kullanıcıya 
analiz yapma imkanı veren bir izleme cihazı… Daha çok amatör binici-
lerin, eğitmenlerin ve tesis sahiplerinin ilgisini çeken cihaz, akıllı telefon 
veya tablette bulunan uygulaması ile bağlantı kurarak gerçek zamanlı 
ölçümleri kullanıcıya bildiriyor. Atın vücudundan gelen doğal ısıyı ölçebi-

len ilk termometre olarak teknoloji dünyasındaki yerini alan cihaz, at 
hareket ederken bile sıcaklık taraması yapabiliyor. Böylece hastalığın 
veya enfeksiyonun ilk belirtilerinden biri olan yüksek sıcaklığı tespit ede-
rek gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. SeeHorse, atın göğüs kafesi 
üzerine yerleştirildiğinde göğüs kafesinin yükselip alçalmasını izleyerek 
solunum hızını da ölçüyor. USB kablosu, esnek kayışları, kablosuz şarj 
pedi ve mobil cihaz uygulaması ile beraber satışa sunulan SeeHorse’un 
fiyatı ise 329 dolar. 

Singapur’da bulunan National University of Singapore’da 8 mühen-
dislik öğrencisi bir araya gelerek akademik çatı altında Singapur’un 
ilk kişisel uçuş aracını geliştirdi. Dışarıdan bakıldığında günümüz 
drone modellerini anımsatan bu tek kişilik tasarım, tamamen elekt-
rikle çalışan bir yapıya sahip. Mühendislik Fakültesi’nin bir projesi 
olan bu kişisel uçuş aracı şu anda prototip versiyonuyla 5 dakika 
kadar havada kalabiliyor. Pilotun irtifa, ileri geri ya da sağa sola 
yönlenme gibi komutlarını da alabilen kişisel uçuş aracının bazı 

parçaları da 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilebilecek şekilde 
tasarlanmış. FW:AIR Electric Aviation adlı mühendislik grubunun 
ürettiği ve Snowstorm adını verdiği kişisel uçuş aracı, havacılık oto-
riteleri tarafından nasıl karşılanacak bilinmez ama gerek elektrikli 
yapısı gerekse de kişisel bir uçuş cihazı olmasıyla gelecekte herke-
s in  k end i  uç ab i ld iğ i  b i r  hava  a r ac ı  o lm aya  aday  o lab i l i r . 
Snowstorm’un üstünde 24 adet pervane bulunuyor. Snowstorm, 
yeniden şarj edilebilen 3 bataryaya sahip.

SEEHORSE İLE ATINIZ HER AN GÜVENDE KİŞİSEL UÇUŞ ARACINIZ: SNOWSTORM
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EVİNİZİ NEATO XV-11 
SÜPÜRSÜN
ABD’de faaliyet gösteren teknoloji firması 
Neato, evinizi bir insan gibi süpürme yeteneği 
olan robot Neato XV-11’i geliştirdi. Stanford Yıllık 
Girişimci Yarışması’nda doğan bir fikir üzerine  
üretilen bu robot, daha akıllı teknoloji ve daha 
yüksek emiş gücü ile normal elektrikli süpürge-
leri bir adım geride bırakıyor. Wi-Fi destekli 
robot, kullanıcısı nerede olursa olsun, Neato 
uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebili-
yor. Kullanıcı uygulama üzerinden robotun evi 
hangi noktadan süpüreceğini belirleyebildiği 
gibi robota tüm evi süpürmesi veya sadece 
belirli bir bölgeyi süpürmesi konusunda talimat 
verebiliyor. 

DJI’DAN TERMAL KAMERALI DRONE 
Drone üreticisi DJI, yeni duyurduğu Zenmuse XT adlı kamerasıyla artık 
‘drone’lara termal görüş sağlayabilecek bir yapıya bürünmüş oldu. DJI 
Zenmuse XT kamerası bundan böyle havadan görüntü alarak kullanıcı-
larına termal görüş sunabilecek. Her ne kadar akla ilk kullanım alanı ola-
rak askeri teknolojiler gelebilecek olsa da, Zenmuse XT’nin pek çok 
kullanım alanı olacak. Mesela yangın gibi durumlarda binada mahsur 
kalan kişileri tespit edebilmek için termal görüş kullanıla-
bilecek, drone yangının sürdüğü bina etrafında uça-
rak hangi katlarda kimlerin mahsur kaldığını 
görerek, itfaiyecileri ve kurtarma ekiplerini organi-
ze edebilecek. Bildiğiniz gibi DJI, Inspire 1 serisi 
için Zenmuse adını alacak kamera serisini Eylül 
ayında duyurmuştu. İlk modeller özellikle hava 
fotoğrafçılığı ve hava çekimleri için özel modeller 
iken, Zenmuse XT ise bambaşka bir alana yönele-
rek termal kamera üretmiş oldu. Termal kameralar, 
yangınla mücadele, arama kurtarma çalışmaları gibi 
alanların yanı sıra tarımcılık ve güneş panellerinin kontrolleri 
için enerji alanında da kullanılacak. Zenmuse XT kameraları, DJI’ın Inspire 
1 ve Matrice 100 adlı modellerine monte edilebiliyor. Inspire 1 ile 22 daki-
kaya, Matrice 100 ile ise 35 dakikaya kadar uçuş gerçekleştirebiliyor. 
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Google, Toyota, Nissan, Lexus ve daha birçok otomobil üreticisi sürücü-
süz otomobiller üzerinde çalışmalar yaptığını açıklamıştı. Çin’in Tianjin 
şehrinde bulunan Nankai Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ise beyin 
gücüyle yönetilebilen otomobil konusunda önemli bir yol aldı. Nankai 
Üniversitesi’nde geliştirilen otomobile, beyin dalgalarıyla ileri-geri, 
durma, kapıları kilitleme ve açma komutları verilebiliyor. Bu komutların 
verilebilmesi için sürücü üzerinde 16 farklı sensör bulunan bir başlık giyi-
yor ardından bu sensörler, elektroensefalografi sinyallerini sürücünün 
beyninden yakalıyor. Sürücünün beyin gücüyle yolladığı mesajlar kablo-

suz ağ teknolojisi ile otomobile iletiliyor, burada özel bir yazılımın üzerin-
den geçiyor ve otomobil komutları uyguluyor. Projeye liderlik eden Doç. 
Dr. Duan Feng, zihin sinyalleriyle çalışan otomobillerin sürücüsüz oto-
mobil projeleriyle birleştirilebileceğini söylüyor. Projeyi geliştirmelerinin 
altındaki temel motivasyonun ise fiziksel engelli insanların da otomobil 
kullanabilmelerini sağlamak olduğunu vurguluyor. Şu an için prototip 
aşamasında olan projenin yakın zamanda ticarileşmesi planlanmıyor. 
Ancak özellikle 2020 yılında sokaklarda sürücüsüz olarak giden otomo-
biller göreceğimiz beklentisi bu tarz projeler ile daha da sağlamlaşıyor.

BEYİN GÜCÜYLE YÖNETİLEBİLEN OTOMOBİL 
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ARTIK TARTININ DA AKILLISI VAR 
Avusturya merkezli teknoloji şirketi Runtastic, akıllı tartı Runtastic Libra’yı 
satışa sundu. Libra, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihaz-
larla uyumlu çalışabilen uygulaması ile kullanıcısına kilosunu, vücudun-
daki yağ oranını, kas ağırlığını, su miktarını ve kemik ağırlığının 
yüzdesini gerçek zamanlı olarak bildiriyor. Bir günde alınması gereken 
kalori miktarını hesaplayan akıllı tartı, ideal kiloya ve vücut yağ oranına 
kavuşmanız için size hedefler de koyuyor. Ne kadar ilerlediğinizi ya da 
ne kadar yolunuz kaldığını uygulama üzerinden takip etme şansına da 
sahipsiniz. Runtastic Libra’yı kullanmaya başlamak için yapmanız 
gereken ilk şey, cihazın uygulamasını akıllı telefonunuza indir-
mek. Sonrasında yaş ve boy bilgilerini girerek bir profil oluş-
turmak ve tartının arkasındaki butonu basılı tutarak 
Bluetooth üzerinden cihazı ve telefonu eşleştirmek. 
Libra siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk 
seçeneğiyle 129 dolardan satışa sunuluyor.

ÇÖP KUTUNUZ YAŞAMINIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK 
Gündelik yaşamımızda özellikle mutfakta sıklıkla kullan-
dığımız çöp kutularının bir gün ‘akıllı’ olabileceği kimin 
aklına gelirdi? Jim Howard ve Lori Montag adlı iki girişim-
ci tarafından geliştirilen Bruno, bünyesinde bir adet 
vakum cihazı ve kolay değiştirilebilir toz haznesi olan 
akıllı bir çöp kutusu… Alt tarafında yer alan küçük böl-
mesinin önüne süpürülen tozları sensörleri aracılığıyla 
algılayarak vakumunu otomatik olarak çalıştıran Bruno, 
tozları bir elektrikli süpürge gibi haznesine çekiyor. iOS 
ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yük-
lenen uygulamasına Wi-Fi teknolojisi üzerinden bağla-
narak, kullanıcısına toz haznesinin doluluk oranı 
hakkında bilgi veren akıllı çöp kutusu, kapağının üzerin-
deki sensörler sayesinde el değmeden açılabiliyor. 
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Adidas, sporcuların performanslarını ve gelişim durumlarını takip 
edebildiği akıllı kol saati ve etkinlik takip cihazının da içinde bulunduğu 
miCoach serisine akıllı futbol topu miCoach Smart Ball’u da ekledi. 
miCoach Smart Ball, içindeki sensörler yardımıyla futbolcunun topun 
neresine vurduğunu, topun ne kadar yükseğe çıktığını, ulaştığı hızı, 
gidiş ve dönüş yörüngesini iOS işletim sistemli cihazlar olan iPhone, 

iPod ve iPad’e Blueetooth üzerinden aktarıyor. Üstelik topun hareketini 
sadece yazılı değil, aynı zamanda grafik olarak da gösterdiği için 
sporcuya görsel analiz imkanı sunuyor. miCoach Smart Ball uygula-
masında futbolcunun vuruş becerilerini artırması ve ileri seviye vuruş 
tekniklerine ulaşması için tavsiyelerde bulunan bir program da bulu-
nuyor. miCoach’un satış fiyatı ise 249 dolar.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSINI ANALİZ EDİYOR 
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Renault, Yeni Espace ve Kadjar’ın ardından Talisman ve 
Yeni Megane modelleri ile birlikte 2015 yılında en yüksek 
not olan beş yıldızlı model sayısını dörde çıkarmış oldu. 
Renault Talisman ve Yeni Megane sürücülere güven 

veren ve gerektiğinde uyaran destek sistemleri sayesinde 
ileri düzeyde güvenlik performansı sunuyor. Söz konusu 
sistemler sayesinde sürücülerin sadece aracı kullanmaya 
odaklanmaları da sağlanmış oluyor.

CMF C/D PLATFORMUNUN FAYDALARI
Konu güvenlik olduğunda Yeni Espace, Talisman, Kadjar ve 
Mégane modellerinin her biri CMF C/D (Ortak Modül Ailesi-
C/D segmenti) platformunun sunduğu avantajlardan istifade 
ediyor. Bu yeni platformun özellikleri arasında direklerde, yan 
raylarda ve çapraz elemanlarda (özellikle motor bölmesi ve 
kabin arasında bulunan) son derece elastik limitli çelik kulla-
nılması yer alıyor. Bu tip çeliklerin her milimetrekaresi 120 kg 
yüke dayanıklı. CMF C/D platformu aynı zamanda etkin yolcu 
koruma sistemleri de içeriyor. Bunlar arasında çift kademeli 
ön hava yastıkları da yer alıyor. Söz konusu hava yastıklarının 
açılması darbe tipine ve yolcunun oturuş pozisyonuna göre 
ayarlanıyor. Bu özellik sayesinde Talisman ve Yeni Megane’ın 
hem yetişkin hem çocuk korumasında yüksek skorlar elde 
etmesi mümkün oldu. Ayrıca emniyet kemerleri de ön ger-

gilere ve adaptif yük sınırlayıcılara sahip. Böylelikle darbenin 
şiddetine ve yolcunun gövde yapısına uygun biçimde koru-
manın derecesi ayarlanıyor. Yandan gelen darbelerde ise en 
son nesil yan hava yastıkları ve iki adet perde hava yastığı 
sayesinde ön yolcular iki kat daha fazla korunuyor.
 
KAPSAMLI SÜRÜŞ YARDIMCILARI
CMF C/D platformu sayesinde Talisman ve Yeni Megane, 
Yeni Espace’da kullanılan sürüşe yardımcı teknolojilerden 
istifade ediyor. Söz konusu sürüş yardımcıları sürücüle-
re güven vermek ve uyarmak, bu sayede sadece sürüşe 
odaklanmalarını sağlamak üzere tasarlandı. Adaptif Cruise 
Control sistemi sayesinde aracın hızı otomatik olarak ayar-
lanarak öndeki araçla önceden ayarlanmış boşluk sürekli 
olarak korunuyor. Aktif acil fren destek sistemi (AEBS) her-
hangi bir önden çarpışmayı engellemek amacıyla frenleme 
yapılması gerektiğinde sürücüyü uyarıyor. Sistem frenle-
ri acil durumlarda otomatik olarak da devreye alınabiliyor. 
Güvenli Mesafe Uyarısı sürücülerin önlerinde akan trafik ile 
aralarında yeterli mesafe bırakabilmelerini sağlıyor. Hız uya-
rıcılı trafik levhası tanıma sistemi trafik levhalarını okuyarak 
cruise control’ün hız ayarını değiştiriyor. Kör nokta uyarısı, 
geri görüş aynalarının kör noktalarında başka bir araç belir-
mesi halinde sürücüleri görsel olarak uyarıyor.

Renault Talisman ve yeni Renault Megane bağımsız bir kuruluş olan 
Euro NCAP’in gerçekleştirdiği testler sonrasında pasif güvenlik alanında 

beş yıldıza layık görüldü.

RENAULT
/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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AKTİF ACİL FREN 
DESTEK SİSTEMİ (AEBS) 
HERHANGİ BİR ÖNDEN 

ÇARPIŞMAYI ENGELLEMEK 
AMACIYLA FRENLEME 

YAPILMASI GEREKTİĞİNDE 
SÜRÜCÜYÜ UYARIYOR.

 5 YILDIZLI MODEL SAYISINI 
4’E ÇIKARDI
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KIA SOUL FARKI

 GOODYEAR, ORD LASTİKLERİ İLE ‘THE ODYSSEY’ DAKAR 2016’YA HAZIR

KIA Soul, farklı tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile 
standartları yükseltmeye devam ediyor. İç ve 
dış tasarımı yenilenen KIA Soul, köşeli stili, üstün 

teknolojileri ve bir dizi ilgi çekici yeniliği ile baştan yaratıldı. KIA 
Soul büyüyen ölçüleri, geniş iç hacmi, güçlenen kaportası, 
geliştirilmiş süspansiyon özelliği ile sürüş kalitesini önemli 
oranda artırıyor. 1.6 litre CRDi dizel motor seçeneği sunan 
Yeni KIA Soul, 7 ileri DTC şanzıman ile yüzde 20’ye varan yakıt 
tasarrufu sağlıyor. Otomotiv dünyasında değişimin öncüsü 
olan KIA Soul, heyecan yaratmaya devam ediyor. Yeni 
KIA Soul baştan sona yenilenirken, modelin hayranlarının 
üzerinde iz bırakan ikonik tasarıma sadık kalındı. Soul’un 
bugünkü halini özel kılan şeyler muhafaza edilirken, gelişime 
açık yanlar ele alınarak, yeni fonksiyonlar yaratıldı. KIA 
Soul, sahip olduğu fonksiyonlarla bugünün beklentilerini 
karşılaşmakla kalmıyor, şehir SUV’si segmentine de yeni bir 

anlayış getiriyor. Yeni modelin dik duruşu, köşeli omuzları, 
görüş alanını artıran pencereleri, yüksek arka farları ve 
güven veren sürüş yüksekliği, aracın Soul olduğunu hemen 
hissettiren önemli tasarım unsurları olarak dikkat çekiyor.  
KIA Soul’da, modelin çekiciliğini, değerini ve sofistike 
duruşunu artıran özellikler devreye alındı. Araca daha iyi bir 
sürüş dinamiği verilirken, bir yandan da daha kaliteli bir kabin 
oluşturuldu. Yeni KIA Soul’un yumuşak hatlar sergileyen 
yeni görünümü 2012 KIA Track’ster konsept aracından 
esinlendi. İki araç arasında özellikle dış gövde benzerlikleri 
dikkat çekiyor. KIA’nın artık marka olmuş radyatör ızgarası 
ise ürün gamındaki diğer modellerle uyumluluk sağlamak 
amacıyla elden geçildi. KIA Soul’un getirdiği en büyük 
teknik yenilik, cee’d modeli baz alınarak geliştirildi. Modelin 
kaportası, yüzde 66 oranında ultra yüksek mukavemetli ya 
da yüksek mukavemetli çelikten yapıldı.

2012’de Dakar’da yapılan yarışları kazanan De Rooy takımı, 
dünyanın en zorlu yarışı ‘The Odyssey’ için Goodyear 
ORD (off-the-road) kamyon lastiklerini seçti. Takım, 

Goodyear’ın 375/90R22.5 ebadındaki ORD lastiklerini, 2016 
yılında Dakar’da düzenlenecek ‘The Odyssey’ yarışlarında 
kullanacak. Arabaların, motosikletlerin ve kamyonların katıldığı 
dünyanın en büyük off-road yarışı Dakar, bu yıl 3-16 Ocak 
2016 tarihleri arasında Arjantin ve Bolivya’da düzenlenecek.
Goodyear Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ticari Lastik 
Direktörü Benjamin Willot, De Rooy takımının 2016 Dakar 
yarışlarında, Goodyear ORD (off-the-road) kamyon 

lastiklerini seçmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını 
ifade etti. Willot; “Yarış öncesi yapılan yoğun testler, kamyon 
lastiklerimizin takımın ihtiyacı olan mükemmel çekiş ve 
dayanıklılık performanslarına sahip olduğunu gösterdi. Bu 
özellikler, bir takımın Dakar yarışlarını kazanmak için ihtiyaç 
duyduğu en önemli özelliklerdir. Bizim için, De Rooy takımıyla 
en zorlu off-road yarışlarından birine katılmak, ORD kamyon 
lastiklerimizin en zorlu koşullarda ne kadar iyi bir performans 
gösterdiğini kanıtlamamız açısından da büyük bir fırsat. Aynı 
zamanda bu proje ile önümüzdeki dönemde üreteceğimiz 
lastikler için değerli bilgiler ve görüşler elde edeceğiz.” dedi.

HYUNDAI’DEN AVANTAJLI KIŞ BAKIM FIRSATI 
Hyundai sahipleri, 16 Ocak 2016’ya kadar geçerli olacak 
Kış Servis Kampanyası ile araçlarını zorlu kış koşullarına 
avantajlı olarak hazırlayacak. Hyundai Yetkili Servisleri 

güvencesiyle bakım yaptıran araç sahipleri, aynı zamanda 
indirimlere ve çeşitli fırsatlara da sahip olacak. Kampanya 
süresi boyunca, 500 TL ve üzeri Blue Bakım veya Periyodik 
Bakım için servis harcaması yapan Blue Card’lı Hyundai 
sahipleri, Shell’den 50 TL değerindeki yakıt hediyesiyle 
depolarını doldururken, ayrıca tek seferde 4 adet Bridgestone, 
Lassa ve Continental marka yaz veya kış lastiği alımlarında 
da 60 TL’ye varan indirimler elde edecek. Aracının garantisi 

biten Hyundai sahipleri ise Blue Bakım Paketi’ni kullanarak 
araçlarının periyodik bakımlarını KDV dahil 199 TL’den 
başlayan cazip fiyatlarla yaptırabilecek. Araç sahipleri, orijinal 
yedek parça ve Yetkili Servis güvencesi ile yapılan bakımlar 
sonrasında emniyetli sürüşün keyfini aileleri ile birlikte 
doyasıya yaşayacaklar. Hyundai, kampanya kapsamında 
check-up hizmetini de ücretsiz olarak müşterilerine sunmaya 
devam ediyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen 
müşteriler, www.hyundai.com.tr ile www.shell.com.tr adresini 
ziyaret edebilir veya 0216 571 63 01 Müşteri Danışma Hattı’nı 
arayabilirler.

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

JAGUAR LAND ROVER’IN YENİ KONSEPT SHOWROOM’U 
Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış 
sonrası hizmetlerini Türkiye çapında sürdüren Borusan 
Oto, Türkiye’nin ilk ve dünyadaki sayılı ARCH Concept 

olarak adlandırılan Jaguar Land Rover showroom ve servis 
konseptini hizmete soktu. Borusan Oto Genel Müdürü Uğur 
Sakarya, Türkiye’nin Avcılar’da açılan ve ilk Jaguar Land Rover 
dual tesisi özelliğini taşıyan yeni showroom’un sektörün en 
prestijli tesislerinden biri olduğunu belirtti. Jaguar Land Rover 
Genel Müdürü Simay Alsan ise “Jaguar ve Land Rover, bu iki 
İngiliz marka, Borusan Otomotiv’in güvencesi ve gelişen yetkili 
satıcı ağı ile daha da başarılı günlere doğru ilerliyor. Jaguar’da 

hedefimiz 2020 yılında 3 bin adetlik satışa ulaşmak. 2017 yılı 
sonuna kadar, Türkiye’deki bütün yetkili satıcılarımız gerekli 
yatırımları yaparak ARCH konsepte sahip showroomlara 
sahip olacak.” dedi. Borusan Oto Avcılar Jaguar Land Rover 
tesis açılışına katılan Jaguar Land Rover Avrupa Bölgesi 
Satış Müdürü Christian Blank, Borusan Oto Genel Müdürü 
Uğur Sakarya’ya markalar adına bu yatırım için teşekkür 
ederek plaket verdi. Christian Blank Borusan Oto’nun yaptığı 
bu ilk tesisin beklentilerinin de üzerinde olduğunu ve yeni 
kurumsal kimlik açısından tüm Avrupa ülkelerine örnek olarak 
gösterileceğini ifade etti.   
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Türk Telekom’un teknoloji desteği ile oluşturulan Günışığı Projesi’nin ilk dönemine katılan 
100 çocuk, 7 ayda sahip oldukları görme kalıntılarını kullanarak görmeyi öğrendi.

TÜRK TELEKOM GRUBU, 100 ÇOCUĞA 
GÖRMEYİ ÖĞRETTİ

Türk Telekom Grubu’nun mobil şirketi Avea’nın, Engelsiz 
Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte hayata geçirdi-
ği Günışığı Projesi ilk dönem mezunlarını verdi. Proje 

yüzde 1 ila 10 arasında görme kalıntısına sahip 
çocuklara, bu yetilerini fonksiyonel olarak kul-
lanmayı öğretiyor. Türk Telekom’un tekno-
loji desteği ile oluşturulan özel bir eğitim 
programına sahip Günışığı Projesi’nin 
ilk dönemine katılan 100 çocuk 7 ay 
gibi kısa bir sürede sahip oldukları 
görme kalıntılarını kullanarak görmeyi 
öğrendi. Proje, erken müdahale eği-
timine dikkat çekerek toplumsal far-
kındalık yaratırken, görme kalıntısına 
sahip diğer çocuklara da umut ışığı oldu. 
Günığışı Projesi’nin ikinci döneminde 200 
çocuk eğitim almaya başlayacak. 
Türk Telekom Grubu’nun mobil şirketi Avea’nın, 
Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte, Türkiye’de 
görme engellilerin hayatını değiştirmek üzere yürüttü-
ğü Günışığı Projesi’nin ilk mezunları, düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı. Günışığı Projesi’nde eğitim alan 100 
çocuk, görme duyularını harekete geçirerek, görme bece-
risi kazandı. Sertifika törenine katılan çocukların, eğitimleri 
sonucunda edindikleri beceriler, görme kalıntısına sahip 
diğer çocuklara umut ışığı oldu. Törene; Türk Telekom 
Grubu Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Coşkun 
Şahin, Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Turgut, 
Günışığı Projesi Koordinatörü Gazi Üniversitesi Görme 
Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Turan 
Delimehmetoğlu, öğrenciler ve velileri katıldı.

 “ÇOCUKLARIMIZ KENDİ MUCİZELERİNİ YARATIYORLAR”
“Bir fark yaratsak yeter, Türkiye’ye değer” sloganıyla Türk 
Telekom Grubu’nun, kurumsal sosyal sorumluluk anlayı-
şının gereği olarak topluma değer katan, sürdürülebilir ve 
yenilikçi projelere öncelik verdiğini ifade eden Dr. Coşkun 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Engelsiz Yaşama Derneği 
ile yaptığımız işbirliği sonucunda 7 ay önce başlattığımız 
Günışığı projesiyle, 1 ila 10 arasında görme kalıntısına sahip 
çocuklarımızın, ‘erken müdahale eğitimi’ ile mevcut görme 
becerilerini geliştirerek görmeyi öğrenmeleri amaçlanıyor. 
100 çocuk ile başladığımız ilk eğitim dönemini tamamladı-
ğımızda, amacımıza ulaşmış olduğumuzu görmenin mut-

luğunu yaşıyoruz. Günışığı Projesi ile 100 çocuğumuzun ve 
ailelerin hayatları değiştirdik.”

“ENGELLERİ KALDIRMAK ÜZERE HİZMET 
VEREN BİR AR-GE PROGRAMI 

OLUŞTURDUK”
Türk Telekom Grubu olarak, sahip olduk-

ları teknolojik güç ile engellilerin haya-
tını kolaylaştırmaya yönelik öncü 
çalışmalarını, araştırma ve geliştir-
me faaliyetler ile de desteklediklerini 
ifade eden Dr. Coşkun Şahin, “Türk 

Telekom Grubu olarak suya bir taş 
attık ve şimdi o taşın oluşturduğu 

dalgaları büyütme zamanı. Bu hedefe 
yönelik, Ar-Ge Merkezimiz içinde engelleri 

kaldırmaya hizmet edecek teknolojiler geliş-
tirmek için bir program oluşturduk. Uzun vadede 

ise engelleri aşmak üzere yürüttüğümüz bu çalışmaları, 
daha da büyütmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Huawei, uluslararası IHS Infonetics şirketinin açıkladığı araştırma sonuçlarına 
göre, IMS (IP-Multimedya Alt Sistemleri) kategorisinde 2015’te pazar liderliğine 

yükseldi. Huawei ayrıca, bulutlaştırma teknolojilerinde de pazar lideri 
konumunda yer alıyor. 

HUAWEI IMS’TEDE PAZAR LİDERİ

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden IHS 
Infonetics’in araştırma sonuçlarına göre Huawei, 2015’i 
IMS (IP-Multimedya Alt Sistemleri) kategorisinde dün-

yanın 1 numaralı ekipman sağlayıcısı olarak tamamladı. 2015 
IMS Ekipman Sağlayıcı Değerlendirmesi sonuçlarına göre 
Huawei, hem pazardaki faaliyetleri hem de hızlı ve verimli iş 
yapabilme kapasitesiyle, IMS pazarında liderliği elde etti. 
Markaların pazardaki faaliyetleri özelinde gerçekleştirilen 
değerlendirmeler; pazar payı, finansal durum, marka algısı ve 
çözüm kapasitesi kriterlerini içeriyor. Huawei, güvenilir ürün 
ve servisleriyle IMS pazarında oldukça önemli bir konumda 
yer alıyor ve birçok operatör tarafından da tercih ediliyor. 
Huawei, 2015 sonu itibarıyla 80’den fazla ülkede 230’dan 
fazla IMS anlaşmasına imza atarken, 68 adet de global VoLTE 
(LTE Ses Servisleri) anlaşması gerçekleştirdi. 
Pazarda hızlı ve verimli iş yapabilme başarısının ölçümünde 
ise ekipman sağlayıcılar için, inovasyon düzeyi ve network 
fonksiyonlarının sanallaştırılması (NFV) ile yeni nesil teknolo-
jilerin geliştirilmesi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor. 
Huawei, bu alanlarda yapılan değerlendirmelerde de en yük-
sek skoru elde etmeyi başardı. 

NFV PAZARI BÜYÜYOR
Temmuz 2015’te gerçekleştirilen en son NFV pazar araştır-
malarına göre; NVF pazarının büyüklüğü özelinde, 2014’te 
açıklanan 950 milyon dolarlık değerin, 2019’da 11,6 milyar 
dolara erişeceği öngörülüyor. Bu da yaklaşık %65 oranında 

yıllık bileşik büyüme oranı anlamına geliyor. Bu hızlı geli-
şim, NFV çağının hızla yaklaşmakta olduğunu da gösteriyor. 
Standardizasyonlar, organizasyonlar, açık kaynak organizas-
yonları, operatörler ve sağlayıcılar, NFV endüstrisinin gelişimi 
için işbirliğine gitmeye hazırlanıyor.
IHS Infonetics’in IMS pazar lideri olarak açıkladığı Huawei, 
inovasyon alanındaki yetenekleri ve Ar-Ge yatırımlarıyla yeni 
nesil NFV teknolojilerinin gelişimine de katkı sağlıyor. Bu 
durum Huawei’nin uzman olduğu, network mimari dönüşümü 
ve teknik dönüşüm çerçevesinde önemli fırsatları da bera-
berinde getiriyor. Huawei’nin sürekli artan NFV yatırımları, 
bu alandaki pazar hâkimiyetini de önemli ölçüde artırırken, 
“Bulutlaştırma Teknolojileri” ve “Bulut IMS” özelinde de mar-
kanın sektördeki bilinirliği, günden güne artıyor. 

HUAWEİ, DEVLERLE ÇALIŞIYOR
Huawei IMS sistemleri Türkiye’de hizmet veren telekomü-
nikasyon operatörleri, Türk Telekom Grubu, Vodafone ve 
Turkcell tarafından da yaygın olarak kullanılıyor. Huawei’nin 
ödüllü IMS sistemi, ilk olarak LTE ses iletişimi kapsamında 
Türk Telekom Grubu tarafından kullanıldı. Vodafone Türkiye de 
Huawei IMS sistemini, LTE ses iletişimi çerçevesinde kullanıma 
alırken, aynı zamanda gelecekte hayata geçecek projeleri için 
de hizmet kapsamına dâhil etti. Turkcell de yapmış olduğu 
anlaşmaya istinaden, Huawei IMS uygulama sunucularının, 
Turkcell LTE servisleri kapsamında, ses iletimi için kullanıla-
cağını açıkladı.

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Türk Telekom Grubu Teknoloji Genel 
Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin

“AR-GE 
MERKEZİMİZ İÇİNDE 

ENGELLERİ KALDIRMAYA 
HİZMET EDECEK 

TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK 
İÇİN BİR PROGRAM 

OLUŞTURDUK.”
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1 Nisan 2016 itibariyle Turkcell’lilere 375 MBPS’e varan hızlarda 4.5G hizmetini 
sunmaya hazırlanan Turkcell, sonrası için de hazırlıklarına durmaksızın devam ediyor. 

TURKCELL 4.5G’DE 1200 MBPS HIZA ULAŞTI, 
5G’NİN KAPISINI ARALADI

4.5G İhalesi’nde (IMT-A Uluslararası Mobil 
Telekomünikasyon Yetkilendirmesi İhalesi) en fazla 
frekansı alan Turkcell, Türkiye’de 5 taşıyıcı birleşti-

rilerek gerçekleştirdiği ilk 4.5G testinde 1200 Mbps hıza 
ulaşarak rekor kırdı. Turkcell’in sahip olduğu frekansla-
rın kullanıldığı testte, Huawei’nin geliştirdiği yeni teknoloji, 
Türkiye’de ilk defa başarılı bir şekilde test edildi. Turkcell’in 
Küçükyalı’daki merkezinde yapılan test sırasında ulaşılan 
4.5G hızının piyasadaki en güncel akıllı telefonların des-
teklediği maksimum hızın 4 katından daha yüksek olması 
dikkat çekti.

“TURKCELL EN HIZLI OLMAYA DEVAM 
EDECEK”
4.5G’de Türkiye’de ilk defa 5 taşı-
yıcı birleştirme teknolojisi ile 
1000 Mbps hızların aşıldığı tes-
tin ardından konuşan Turkcell 
Genel Müdür Yardımcısı İlker 
Kuruöz, “4.5G ihalesinin 
ardından, aldığımız frekans-
lar ile önümüzdeki yıllar-
da cep telefonunda 1000 
Mbps’in üzeri hızlara sun-
maya başlayacağımızı söyle-
miştik. Bugün burada bunun 
Türkiye’deki ilk, dünyadaki ise 
ilk testlerinden birisini başarı ile 
gerçekleştirmenin gururunu yaşı-
yoruz. Ulaştığımız rekor hız sadece 
4.5G’nin en hızlısı değil, 5G’nin öncüsü 
olduğumuzu göstermesi açısından da oldukça 
önemli. 4.5G’de en fazla frekansı almış olmamız hem önü-
müzdeki dönemde bize çok esnek bir oyun alanı sunacak 
hem de rakiplerimize göre hep daha yüksek mobil internet 
hızlarını sunabilmemizi sağlayacak önemli bir araç olacak.” 
dedi.

“1000 MBPS ÜZERİ HIZLARLA DEVAM EDECEĞİZ”
Gelecekte çoklu taşıyıcı birleştirme teknolojisinin frekans-
ların etkin kullanımında çok önemli bir özellik olduğunu 
sözlerine ekleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kuruöz 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kullanılacak frekans miktarı 
ne kadar fazla olursa sunulacak hız da o kadar yüksek 
olacak. 1 Nisan’da 4.5G’yi 3 taşıyıcıyı birleştirerek 375 

Mbps’lere varan hızlarda sunabilen tek oyuncu olacağız. 
Sonrasında 5 taşıyıcı ile 1000 Mbps üzeri hızları sunabilen 
yine ilk oyuncu Turkcell olacak. Bugün buradaki testte 
kullandığımız spektrum genişliği rakiplerimizin elinde yok. 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok da uzak olmayan bir 
gelecekte ise çok daha fazla sayıda frekansı, çok daha 
gelişmiş teknolojiler ile birleştirerek daha efektif kullanma-
ya başlayacağız. Bu yolculuğun sonu 5G’ye çıkacak.”

TURKCELL 1000 MBPS ÜZERİ HIZLARA NASIL ULAŞTI?
Türkiye’nin Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisi (Carrier 

Aggregation) kullanılarak 5 taşıyıcılı internet tekno-
lojisi ile yapılan ilk test kapsamında, Turkcell 

4.5G ihalesinde aldığı yeni frekanslarla 
beraber 1800 MHz bandından 29.8 

MHz (20 MHz + 9.8 MHz), 2100 
MHz bandından 30 MHz (20 

MHz + 10 MHz) ve 2600 MHz 
bandından 20 MHz olmak 
üzere toplamda 79.8 MHz 
frekans kullanıldı. 4.5G’de 
yüksek hız ve kapasite sun-
mak için en fazla tercih edi-
lecek olan bantların kullanıl-

dığı test sonucunda elde edi-
len 1000 Mbps üzeri hızların 

2016 yılı sonu itibariyle Turkcell 
şebekesinde desteklenmeye 

başlanacağı açıklanırken, bu tekno-
lojiyi destekleyen ilk akıllı cihazların ise 

2017 yılı ortasına doğru satışa sunulaca-
ğını tahmin ediliyor. Böylece Turkcell’liler bugün 

63.3 Mbps’ye varan 3G hızına göre yakın gelecekte 19 kata 
kadar daha hızlı mobil interneti kullanmaya başlayacaklar.

AKILLI CİHAZLARIN 4.5G’Yİ DESTEKLEMESİ GEREKİYOR
Kullanıcılar 4.5G’de, kullandıkları akıllı cihazların destek-
lediği maksimum hız limiti kadar yüksek hızları görebi-
lecekler. Bu durumun altını çizen Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı İlker Kuruöz, “Biz de terminal tarafında des-
teklenen en yüksek hızları altyapı tarafında da destekle-
yeceğiz ve terminal tarafındaki gelişmelere paralel olarak 
4.5G altyapımızı da sürekli geliştireceğiz. Amacımız sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından 
birisini Türkiye’de hayata geçirmek.” dedi.
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TURKCELL GENEL 
MÜDÜR YARDIMCISI 

İLKER KURUÖZ: 
“ULAŞTIĞIMIZ REKOR HIZ 

SADECE 4.5G’NİN EN HIZLISI 
DEĞİL, 5G’NİN ÖNCÜSÜ 

OLDUĞUMUZU GÖSTERMESİ 
AÇISINDAN DA OLDUKÇA 

ÖNEMLİ.”

TURKCELL’İN 1200 MBPS HIZA ULAŞTIĞI 
TEST TURKCELL’LİLER İÇİN NE İFADE 
EDİYOR? 
• Bugünün mobil internet hızı: Günümüzde kul-

landığımız mobil iletişim altyapısında ülkemizde 
ulaşılabilen en yüksek 3G mobil internet hızı 
olan 63 Mbps hıza Turkcell T50 ile ulaşılabiliyor. 
Diğer popüler akıllı telefonların 3G’de ulaşabildi-
ği en yüksek hız ise 43.2 Mbps’ye kadar çıkabili-
yor.

• 1 Nisan 2015’te 6 kat daha hızlı: 1 Nisan 2016 iti-
bariyle 4.5G altyapısı devreye girecek ve ilk 
etapta Turkcell’liler mobilden 375 Mbps’ye varan 
hızlara ulaşabilecek. Bugünün teknolojisiyle 
kıyaslandığında bu 6 kat daha hızlı mobil internet 
demek.

• 2017 ve sonrasında 19 kat daha hızlı: Turkcell’in 
4.5G altyapısına yapacağı yatırımlarla kısa 
zaman içerisinde hedefi, Turkcell’lilere mobilden 
1000 Mbps ve üzeri hızları sunmak olacak. Yapı-
lan teste erişilen 1200 Mbps hızı destekleyen 
akıllı cihazlar 2017 yılında kullanılmaya başlana-
cak ve Turkcell’lilerin mobil internet deneyimi 
bugüne kıyasla yaklaşık 19 kat daha hızlanmış 
olacak.

 
4.5 G İLE HAYATIMIZ DEĞİŞECEK
• Her yer ofis olacak. Şirketler ve çalışanlar, işle-

rini her yerde ve kesintisiz yürütebilecek, ihtiya-
cı olan bilgilere ve dosyalara anında ulaşabilecek.

• Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim, gerçek 
potansiyelini mobil ultra genişbant sayesinde 
gösterecek. Akıllı şehir ve akıllı ev altyapıları 
kusursuzca çalışabilecek, hayatımızın her ala-
nında yüksek verimlilik ve büyük kolaylık sağla-
yacak. Dosyaları indirmek yerine anında 
çevrimiçi ulaşabileceğiz.

• Gündelik hayatta da birçok işimizi ve etkinliği-
mizi mobilden daha fazla yapmaya başlayacağız, 
bu da kullanım alışkanlıklarımızı ve tüm sektör-
leri dönüştürmeye devam edecek (televizyon-
culuktan reklama, videodan eğitime her alanda).
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Vodafone aboneleri 2015’te aylık ortalama 443 dakika konuştu, 156 sms 
gönderdi; toplamda 106 milyar mb data kullandı.

VODAFONE’LULAR 2015’TE YENİ 
REKORLARLA DİJİTALLEŞMEYE DEVAM ETTİ

Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyo-
nuyla faaliyet gösteren Vodafone, 2015’te de abone-
lerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam etti. Tam 5 

yıldır “En Çok Tavsiye Edilen Operatör” olma başarısını sür-
düren Vodafone Türkiye’nin 21,6 milyon abonesi, 2015’te 
abone başına aylık ortalama 443 dakika konuştu, 156 
SMS gönderdi ve toplamda 106 milyar MB data kullandı. 
Abonelerinin internet kullanımı 2009’dan bu yana tam 46 
katına[2] çıkan Vodafone, mobil ve sabit iletişim hizmet-
leriyle ülkenin “Gigabit Toplumu”na dönüşümüne liderlik 
etmeyi sürdürdü.

VODAFONE RED’LİLER 74 ÜLKEDE 4G TEKNOLOJİSİNİ 
DENEYİMLEDİ
Yurtdışında tarifelerindeki dakika, mesaj ve interneti sanki 
Türkiye’deymiş gibi özgürce kullanan Vodafone Red’liler, 
Türkiye’den de 22 ülkeyi ararken sanki yurtiçini arıyormuş 

gibi hiçbir ek ücret ödemeden dakikalarını kullanabildi. 1 
Nisan 2016’da hayata geçecek 4.5G için çalışmalarını aralık-
sız sürdüren şirket, ayrıca, 74 ülkede 4G teknolojisini abone-
lerine şimdiden deneyimleme fırsatı sundu. Diğer yandan, 
Vodafone Red’in 7 Artısı sayesinde abonelerin toplam tasar-
ruf rakamı son 2 yılda 833 milyon TL olarak gerçekleşti. 

GENÇLER ÖZGÜRCE İLETİŞİM KURDU
Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, 2015’te 
de sinemadan seyahata farklı alanlarda sunduğu avantaj-
larla gençlerin bütçesine 10 milyon TL’yi aşan fayda sağladı. 
2015 yılında düzenlenen 12 Vodafone FreeZone konserinde 
40 bini aşkın müziksever genç sevdikleri sanatçılarla buluş-
tu. 5 binin üzerinde Vodafone FreeZone abonesine sos-
yal medya hesapları üzerinden çözüm sunuldu. Vodafone 
FreeZone’un Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan 
iletişimler 20 bine yakın kez paylaşıldı. 

MOBİL UYGULAMALARLA AYRICALIKLI HİZMETLER 
SUNULDU
Türkiye’nin ilk ve tek mobil sağlık platformu Vodafone Cep 
Sağlık servisi toplamda 1 milyonu aşkın kişinin hayatı-
na dokunurken, temassız mobil ödeme deneyimi sunan 
Vodafone Cep Cüzdan uygulaması 2 yılda 295 bini aşkın 
abone tarafından indirildi. Tüm Vodafone’lulara indirim fır-
satları sunan ve 2015 yılında 128 markada 230 kampan-
yanın düzenlendiği Vodafone Avantaj Cepte uygulaması 
ise toplamda 940 binden fazla kez indirildi. Diğer yandan, 
Vodafone abonelerinin çocuklarının ihtiyaçlarına özel ola-
rak hazırlanan Merhaba Tarifesi kapsamında Buradayım 
Uygulaması’nı indiren 20 bini aşkın anne baba, çocuğunun 
nerede olduğunu takip edebildi.

VODAFONE 37. İSTANBUL MARATONU REKOR 
KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
Kasım ayında 37.’si düzenlenen Vodafone İstanbul 
Maratonu’nda 120 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu rekor 
katılıma imza attı. 120 bin İstanbullu da halk yürüyüşüyle 
Asya’dan Avrupa’ya geçti. Bu yıl ilk kez maraton sonra-
sında Karaköy’de düzenlenen Vodafone FreeZone 
konserleriyle maraton, şehir festivaline dönüş-
tü. Yenilenen içeriğiyle maratonun dijital 
pusulası haline gelen VMaraton uygula-
ması, toplamda 15 bine yakın kişi tarafın-
dan indirildi. Bu yıl ilk kez açılan etkinliğin 
resmi Facebook sayfası ise 20 bin kişi 
tarafından takip edildi.

BEŞİKTAŞ JK, VODAFONE İLE 
YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ 
Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone 
Arena’nın sosyal medya hesapları 2015’te 
de taraftarlardan yoğun ilgi görmeye devam 
etti. Vodafone Arena Facebook hesabı 1,6 mil-
yonun, Twitter hesabı 290 binin, Instagram hesabı ise 
157 binin üzerinde hayran sayısına ulaştı. Vodafone Arena’ya 
“Stat Abi” diye hitap etmeyi uygun gören taraftarlar Stat Abi 
içerikli 157 bini aşkın tweet attı, Vodafone Arena ve BJK futbol 
takım sponsorluğu için çekilen filmler internetten toplam 
9,5 milyon kez izlendi. Diğer yandan, Vodafone’un Beşiktaşlı 
taraftarlara özel oluşturduğu Vodafone KaraKartal platfor-
muna bir yılda 650 bin Beşiktaşlı üye olarak Beşiktaş JK’ya 1,5 
milyon TL katkı sağladı.

VODAFONE MAĞAZALARININ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ 
TAMAMLANDI
Hızla dijitalleşen tüketicilere aynı hızda dijitalleşen mağaza-
larla hizmet vermeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, sadece 
son 6 ayda her gün 3 mağaza yenileyerek toplam 1.258 
mağazasını Vodafone Grubu’nun yeni global tasarımıyla 
yeniledi. Vodafone Türkiye’nin perakende ağındaki değişimi 
için bugüne kadar toplam 200 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 
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HIZLA 
DİJİTALLEŞEN 

TÜKETİCİLERE AYNI HIZDA 
DİJİTALLEŞEN MAĞAZALARLA 
HİZMET VERMEYİ HEDEFLEYEN 

VODAFONE TÜRKİYE, 
1.258 MAĞAZASINI 

YENİLEDİ.
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İŞLETMELERİN DİJİTALLEŞME ENDEKSİ %53’E ÇIKTI
Vodafone’un Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını 
çıkarmak üzere geliştirdiği Yarına Hazırım Platformu 
kapsamında 36 bin işletme dijitalleşme endeksini 
hesapladı, Türkiye’nin dijitalleşme endeksi %48’ten 
%53’e çıkarıldı. Buna bağlı olarak, Vodafone Türkiye’nin 
kurumsal segmentteki toplam gelirleri %23 arttı. 
Vodafone ayrıca, Türkiye’nin en dijital şirketlerini belir-
lemek üzere hayata geçirdiği Dijitalleşme Endeksi ile 
Türk ekonomisinin lokomotifi 17 sektörün öncü şirket-
lerinin dijital karnesini çıkardı ve Türkiye ortalamasını 
%60 olarak tespit etti.

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI, MİLYONLARIN HAYATINA 
DOKUNDU
Toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma amacıy-
la önemli çalışmalar yürüten Türkiye Vodafone Vakfı; 
Vodafone Önce Kadın, Düşler Akademisi, Uluslararası 
Girişimcilik Merkezi projeleri ve mobil uygulamalarıyla 
toplamda 3 milyonu aşkın kişiye dokundu. Vodafone 

Türkiye’nin kadına yönelik tüm ürün, servis, proje 
ve hizmetlerinin ilk kez tek çatı altında top-

landığı “Vodafone Önce Kadın” progra-
mından bugüne kadar 600 bin kadın 

faydalandı. Kadınların şiddete maruz 
kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri 
ya da yakınlarına cep telefonları 
aracılığıyla haber verebilmelerini 
sağlayan “Vodafone Kırmızı Işık” 
uygulaması ise 285 binden fazla 

kez indirildi. Diğer yandan, Türkiye 
Vodafone Vakfı’nın engelli birey-

lere yönelik farkındalığın artırılması 
hedefiyle 3 Aralık 2015’te başlattı-

ğı “Düşler Gerçek Olsun” kampanya-
sı kapsamında bugüne kadar 5.300 kişi 

Twitter hesabını bağışladı, 20 bin tweet atıldı, 
7 milyon kişiye ulaşıldı. Kasım 2014’te hayata geçirilen 
“Vodafone FikirÇarkı Girişimcilik Programı”na ise bugüne 
kadar 1.300’ü aşkın başvuru yapıldı ve 1.500’ün üzerinde 
projeye ulaşıldı. 

VODAFONE TÜRKİYE, BAŞARILI KAMPANYALARIYLA 
DÜNYAYA ADINI DUYURDU
Vodafone Türkiye, 2015’te Vodafone Arena, Avantaj 
Cepte, Cep Cüzdan, Kırmızı Işık gibi proje, uygula-
ma ve kampanyalarıyla yurtiçi ve yurtdışında toplam 
265 ödül kazandı. Vodafone Kırmızı Işık için hazırla-
nan “Aramızda” iletişim kampanyası, Cannes Lions 
Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde en prestijli ödül olan 
Grand Prix’yi Türkiye’ye ilk kez kazandırdı. Cannes’da bir 
altın, iki gümüş ve üç bronz olmak üzere toplam 7 ödül 
alan kampanya, CLIO’da da biri Büyük Ödül olmak üzere 
3 ödül birden kazandı.



Ön taraftan, baş 
taraftan 

Kuruluş yeri 
seçimi

Mikroptan ileri 
gelen hastalık

Ağaç cemiyeti

İçme sularında 
yapılan bir işlem 

Sallayarak 
kımıldatma

Dalak

En azından, hiç 
olmazsa

Eski dilde su

Kısaca ‘zorunlu 
terhis’ 

Gönderme 

Polonya para 
biriminin 
kısaltması

Orman kralı

Yolcu platformu

Alçaklık

Blucin 

İvedi

Etken, etmen

Beyaz 

Ateş

Bilen

Temel

Fazlalaşma

Bir binek 
hayvanı

Zamanın 
bölünemeyecek 
kadar kısa olan 

parçası

Ana kalp damarı

Argonun simgesi 

İngilizce ‘adam’ 

Zindelik 
veren şey 

Kısaca 
apartman

Yabancı

Yenme

Türk Sanat 
Müziği (ksc.) 

Basma

Bir işi ustalıklı 
yapan

Fecir

Deniz yosununun 
ince bir cinsi

“Şevval …” bir 
sanatçı 

Kırmızı

Sütun

Arapça 
olumsuzluk 

ön eki

Volkanik tüf 

Türk Malı (ksc.) Yay

Kırmızı biberin 
Şanlıurfa 
versiyonu

Rekabet Kurumu 
(ksc.) 

Hafif Raylı 
Sistem’in İngilizce 

kısaltması

Asker yürüyüş 
sesi

Birtakımı, bazısı

Ana İkmal Yolu 
(ksc.) 

Hatırlatma 
yazısı 

1975 Ankara 
doğumlu 
resimde 

gördüğünüz 
ünlü

Eski biçimine 
sokma, çevirme

Roma rakamında 
‘M’

Bir nota

Aktör, aktris

Makinist emniyet 
freni

Namus

Adli Tıp Kurumu 
(ksc.)

Oklama

Baryumun 
simgesi

Topluluk içinde 
eskiden beri 
uyulan kural 

Bir devletin, 
bir soyun ya 
da bir kentin 

simgesi olarak 
bilinen im

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA

66 / www.baglantinoktasi.com.tr



2015_125_TURKCELL_USIM_BLIPPAR_ILAN_baglanti_noktasi_21,5x27,5.pdf   1   24/12/15   10:12


