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/EDİTÖRDEN

TEKNOLOJİYE EMANET HAYATLAR
Teknolojik ürünler ve uygulamalar; spor programı 
oluşturma, beslenme, film izleme, müzik dinleme, tatil 
rotası tercihi hatta harcama planlamasına kadar bizim 
yerimize karar verebiliyor.

Günlük hayatımızda, basit işlerde karar vermekte 
zorlandığımız çok zaman olmuştur. Ne yesek, ne 
giyinsek, ne izlesek gibi onlarca sıradan rutin… 
Peki, bu günlük işlerimizle ilgili alacağımız kararları bizim 
yerimize teknoloji alsa, ne dersiniz? Hayatımız çok daha 
kolay olur mu? Bu ay Bağlantı Noktası kapak haberinde bu 
sorunun yanıtını veriyor. “Hayatımızı teknolojiye emanet 
edebilir miyiz?” başlığı ile işlenen kapak haberimizde 
yazarımız, akıllı robotlar, uygulamalar ve çeşitli cihazlarla 
vakit geçirdi ve teknolojinin hayatımızı nasıl 
kolaylaştırabildiğine bir kez daha şahit ederek, tecrübelerini 
kaleme aldı. Teknolojik ürünler ve uygulamalar; spor 
programı oluşturma, beslenme, film izleme, müzik dinleme, 
tatil rotası tercihi hatta harcama planlamasına kadar bizim 
yerimize karar verebiliyor. Bu uygulamaları kullanma 
sonrasında mutluluğun gelip gelmeyeceğine dair kanıt 
olmamakla birlikte, denemeye değer uygulamaların 
olduğunu da kabul etmekte fayda var. 

YHT Garı hizmette
Dünya bu ay önemli bir yapının açılışına tanıklık etti. 
Ankara’da artık son derece modern bir YHT Garı hizmet 
vermeye başladı. Bağlantı Noktası olarak YHT Garı’nın 
vatandaşlara hayırlı olmasını diliyoruz. 
Bağlantı Noktası kapak haberi ve YHT Gar’ın açılışı gibi 
önemli haber ve dosyaları ile bu ay da sektördeki 
gelişmeleri yakından takip etmenize olanak sağlıyor. 
İyi okumalar dileklerimizle…
Hoşçakalın. 
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Ç
ocukları saatlerce bilgisayar 
başından ayrılmadığı için ne 
yapacağını bilmeyen, inter-
nette harcanan zamana üzü-
len, "Bu çocuklar aptal ola-

cak." diye dertlenen anne-babalara 
son zamanlarda sıkça rastlar olduk. 
Ancak çocukların sokakta oynamadı-
ğından yakınan, elinden tablet düşür-
meyen yeni nesil için kaygılanan ebe-
veynlerin boşuna dertlendiği yapılan 
araştırmalar sayesinde ortaya çıktı. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan 
araştırmalar, 1950’lerle kıyaslandı-
ğında bugünkü nesillerin çok daha 
zeki, çok daha kendine güvenli, çok 
daha sorun çözücü olduğunu ortaya 
koyuyor. Bunun en temel sebebi ise 
bilgisayarın ve internetin gündelik 
hayatımızın bir parçası olması. O 
araştırmalardan biri New York’taki 
Beth-Israel Tıp Merkezi İleri Tıp Tek-
nolojileri Enstitüsü Başkanı Dr. James 
Rosser tarafından yakın zamanda ya-
pıldı. Dr. James Rosser’in yaptığı araş-
tırmaya göre haftada üç saatten fazla 
bilgisayar oyunu oynayan cerrahla-
rın, diğer cerrahlara oranla yüzde 
37 daha az hata yaptığını gösteriyor. 
Dünyanın önde gelen üniversitelerin-
den Yale’de de, bilgisayar oyunlarının 
çocuklar üzerindeki etkisini konu 
alan bir araştırmaya imza atıldı. Buna 
göre belli süreyle bilgisayar oyunu 
oynamak çocukların sınav başarısını 
artırıyor. Üniversitenin yaptığı araş-
tırmaya göre, dersten önce 5 dakika 
oyun oynayan öğrenciler daha başarı-
lı oluyor. 4 ay boyunca haftada 3 kez 
20'şer dakika oyun oynayan çocukla-
rın, okuma ve matematik sınavların-
da daha başarılı olduğunu saptandı.

Türkiye’de yapılan araştırmalar da 
bu kanıyı destekler nitelikte. Çocuk 
gelişim uzmanlarına göre; kızmabira-
der, bil bakalım, emlak oyunları, jen-
ga, 100-500 parçalı puzzler, maket-
ler, monopolly, scrabell, tabu, çılgın 
çubuklar, amiral battı, su doku, eğitici 
ve zekâyı geliştirici özellikteki ha-
zırlanmış bilgisayar oyunları, aile içi 
oynanabilecek oyuncakların öğrenci-
lerin başarı düzeylerini ve zekâlarını 
artırıyor. Peki, bilgisayarın çocukla-
rın başarısında kullanmak adına ne-
lere dikkat etmek gerekiyor?

Bilgisayar hafta sonu
Çocuğunuzu televizyon ve bilgisa-
yardan olabildiğince uzak tutmaya 
çalışın. Günlük 1 saat kullanımı aş-
mayacak şekilde düzenleme yapın. 
Bilgisayar oyunlarını hafta sonu oy-
naması daha iyi olur.

Zekâ geliştirici oyunları tercih edin
Çocuklarınızın, kızmabirader, bil ba-
kalım, emlak oyunları, jenga, 100-500 
parçalı puzzler, maketler, monopolly, 
scrabell, tabu, çılgın çubuklar, amiral 
battı, sudoku, eğitici ve zekâyı geliş-

tirici özellikte hazırlanmış bilgisayar 
oyun ve cdleri tercih etmesini sağla-
yın. Aile içi oynanabilecek oyunlara 
teşvik edin. Bu oyuncaklar ile başar-
ma ve başarısızlıkla baş edebilme, 
oyun esnasında strateji geliştirebilme 
ve kendini motive etmeyi öğrenir. 

Satranç zekânın şahı
Molalı ders çalışma planı yapması 
konusunda yönlendirin. Bazen anne 
ve babalar çocuğunun hiç kalkmadan 
1-2 saatte dersini bitirmesini ister. 
Bu doğru olmaz. Satranç strateji ge-
liştirmesini ve birkaç adım sonrasını 
görebilmesini sağlar, oynaması için 
teşvik edin. Çalışma masasında ge-
reksiz eşyaların (biblo, lamba, bardak 
vs.) olmasını engelleyin. Aşırı sıcak, 
aşırı ışık ve dağınık ortam dikkat da-
ğıtır, otokontrolü zorlaştırır.  

Beyin gelişimini sağlayın
Bilgisayarda oyun, çocuğun hem 
hayalini, hem de beyin gelişmesini 
sağlıyor. Bazı veliler çocukların bil-
gisayarla oynamasını istemiyorlar, 
bu oldukça yanlış. Çocuk bilgisayarla 
oynarken, anne baba çocuğun neler 
yaptığına dikkat ederse sorun kal-
maz. Bilgisayar oyunları hayatın basit 
olmadığı yolunda da önemli dersler 
verir. Oyunlar eğitici içerik taşıyorsa, 
beynin ve zekânın gelişimini sağlar. 
Doğru oyunlar olmak kaydıyla ken-
dini geliştiren nesiller yetişmesine 
yardımcı olur. Yönlendirici olarak da 
büyük etkisi vardır. Küçük yaşlarda 
eğitim programları kullanıldığında 
beyin gelişimi son derece sağlıklı bir 
şekilde sağlanabilir.
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Bilgisayarda oyun, çocuğun hem hayalini, 
hem de beyin gelişmesini sağlıyor. Bazı veliler 

çocukların bilgisayarla oynamasını istemiyorlar, 
bu oldukça yanlış. Çocuk bilgisayarla oynarken, 

anne baba çocuğun neler yaptığına dikkat 
ederse sorun kalmaz.

/SAĞLIK/SAĞLIK

‘Bilgisayar 
oyunu oynamak 

çocukları daha zeki mi 
yapıyor?’ Sorunun cevabını 

uzmanlar ‘evet’ diyerek yanıtlıyor.  
Nedeni ise bilgisayarın başarma ve 
başarısızlıkla baş edebilme, oyun 

esnasında strateji geliştirebilme ve 
kendini güdülemeyi öğretmesi. Ancak 

bilgisayar başında çok uzun süre 
geçirmenin çocukların fiziksel ve 

ruhsal sağlığına olumsuz etki 
edebileceğini de 

unutmamak gerekiyor. 
YAZI BERİL ŞEN

      
    T

EK
NOLOJİ ZEKÂYI GELİŞTİRİYOR 

/İÇİNDEKİLER

32/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
ABD merkezli antivirüs ve 
bilgisayar güvenliği yazılımları 
üreticisi McAfee ‘En Tehlikeli 
Ünlüler Listesi’ni yayınladı. Bu 
yılki listenin ilk 10’unda Justin 
Bieber, Rihanna, Will Smith, Miley 
Cyrus ve Selena Gomez gibi ünlü 
isimler bulunuyor.

38/SAĞLIK
‘Bilgisayar oyunu oynamak 

çocukları daha zeki mi yapıyor?’ 
Sorunun cevabını uzmanlar ‘evet’ 

diyerek yanıtlıyor.  Nedeni ise 
bilgisayarın başarma ve 

başarısızlıkla baş edebilme, oyun 
esnasında strateji geliştirebilme ve 

kendini güdülemeyi öğretmesi. 
Ancak bilgisayar başında çok uzun 
süre geçirmenin çocukların fiziksel 

ve ruhsal sağlığına olumsuz etki 
edebileceğini de unutmamak 

gerekiyor. 

20/TEKNOLOJİ
Bu yazımızda, ‘kararlarımızı 

teknoloji verse, daha rahat bir 
hayat yaşayabilir miyiz?’ 

sorusunun yanıtını arıyoruz. 
Bunun için akıllı robotlar, 

uygulamalar ve çeşitli cihazlarla 
vakit geçirdik ve teknolojinin 

hayatımızı nasıl 
kolaylaştırabildiğine bir kez 

daha şahit olduk.
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4.5G abone sayısı ve 4.5G kapsamasına göre.
4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile 
faydalanılabilir. Vodafone en fazla 4.5G abonesi ve en geniş 4.5G kapsaması ile Türkiye’de 4.5G’nin lideridir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi 
koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylar için: 4bucakg.com

Yerden göğe kadar aşklara 
Vodafone’dan 4 bucak G
Türkiye’nin 4.5G lideri Vodafone’a gelin, 
bu farkı siz de yaşayın.

Vodafone

Vf YGA_Baglanti Noktasi (21,5x27,5cm).indd   1 20/10/16   10:40



Ç
ok sayıda ‘spam’ (istenmeyen 
e-posta) alıyor musunuz? Sis-
teminize bulaşan bir virüs 
yüzünden fotoğraf, belge, 
müzik veya başka verilerini-

zi kaybettiniz mi? Almak istediğiniz 
bir ürünü internetin ücra bir köşe-
sinde bulup, kredi kartı bilgilerini-
zin çalınmasından korktuğunuz için 
vazgeçtiniz mi? Bankanızdan gelen 
ve bilgilerinizi güncellemeniz gerek-
tiğini, aksi takdirde hesabınızın don-
durulacağını söyleyen bir e-postayı 
yanıtlama konusunda çekimser kal-
dınız mı? 
Yukarıdaki soruların biri veya bir 
kaçına cevabınız ‘evet’ ise, size kötü 
bir haberimiz var: Artık Dijital Kir-
lilik kurbanlarından birisiniz... Peki, 
bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz?
Bilgisayarınızdaki güvenliği artır-
mak, makinenizin çalışma perfor-
mansını daha iyi duruma getirmek, 
gereksiz yer işgal eden program ve 
dosyalardan kurtulmak için senede 
3-4 defa yapılacak dijital bir temizlik 
yapmanız şart. Peki dijital temizliği 
nasıl yapacaksınız? İşte yapılacak 
birkaç basit işlem: 

İlk iş olarak yedekleme yapın
Dijital ve fiziksel temizlik işlerine 
başlamadan önce ilk yapılması ge-
reken tüm verilerinizin bir yedeğini 
almaktır. Bunu yaparsanız bilgisa-
yarınızın başına ne gelirse gelsin bir 
miktar zaman kaybından başka bir 
kayıp yaşamamış olursunuz. Ve en 
önemlisi de yedeğiniz varsa kendini-
zi her zaman güvende hissedersiniz.

Temizliğe bilgisayarınızın masaüs-
tünden başlayabilirsiniz
Temizlik işlerine en basit olarak bil-
gisayarınızın masaüstünden başla-
yın. Bu alanda kullanmadığınız bir 
bağlantı veya dosya bırakmayın ve 
hemen silin. Yüklemiş olduğunuz 
ve artık hiç kullanmadığınız prog-
ramları da bilgisayarınızın denetim 
masasındaki “Program Kaldır“ bölü-
münden tamamen kaldırabilirsiniz. 
Bu arada dolan çöp sepetinizi de bo-
şaltmayı ihmal etmeyin.

Güncellemeler olmazsa olmazlar 
arasında
Kullandığınız işletim sistemini ve 
aktif olarak kullandığınız tüm yazı-
lımların en güncel halini kullanmaya 
özen gösterin. Özellikle işletim siste-
minizin güncel olup olmadığını kont-
rol ederek güvenlik açıklarıyla ilgili 
yamalar başta olmak üzere güncelle-
melerinizi mutlaka yapın.

Gereksiz otomatik başlangıç prog-
ramlarından kendinizi kurtarın
Bilgisayarınız ilk açılırken bazı prog-
ramlar otomatik olarak yüklenir ve 
bilgisayarınız açık olduğu sürece ça-
lışırlar. Böyle olunca da hafızada yer 
işgal ederek sistemin yavaşlamasına 
sebep olurlar. Kullanmadığınız prog-
ramları otomatik açılış dosyasından 
silerek hafızayı rahatlatabilirsiniz.

Güvenliğinizi arttırmak için 
şifrelerde değişiklik 
Şifrelerinizi uzun zamandır hiç de-
ğiştirmemiş olmanız muhtemel. 
Eğer yakın zamanda şifrelerinizle 
ilgili bir değişiklik yapmadıysanız 
işte size bir fırsat. Tüm kullandığınız 
şifreleri kolay tahmin edilemeyecek 
yenileriyle değiştirerek güvenliği-
mizi daha da artırabilirsiniz.

Anti virüs yazılımınız yüklü ve 
güncel mi? 
Bilgisayarınızda bir anti virüs ya-
zılımının yüklü olup olmadığını ve 
çalışır durumda olduğunu kontrol 
etmelisiniz. Yüklü değilse hemen bir 
anti virüs programı kurarak en son 
güncellemeleri de yüklemeyi ihmal 
etmeyelim.

Ekran, klavye ve fare temizliği 
konusu
Ekranınızı hafif nemli bir bez ama 
tercihen mikro fiber bez kullanarak 
ve temizlik spreyi yardımıyla iyice 
temizleyerek leke ve tozlardan kur-
tulun. Temizliğe başlamadan önce 
monitörünüzün kapalı ve soğumuş 
olduğundan emin olduktan sonra te-
mizlikte alkol içeren sıvılar kullan-
mamaya özen gösterin. Farenizi ise 

varsa pillerini çıkararak temizleyin. 
Özellikle alt kısmını kirden ve sür-
tünmeyi engelleyecek toz birikinti-
lerinden arındırın. Son olarak klav-
yenizi önce ters çevirerek, arkasına 
hafiften vurarak ve sallayarak için-
de biriken toz parçalarının tuşların 
arasından kurtulmalarını sağlayın. 
Hava üfleyici cihazlar da iyi bir te-
mizlik için gerekebilir.

Harici bellekleri (ek sabit disk, sd 
kart, kullanılan memory stick’ler) 
kontrol edin  
Yedeklerinizi aldığınız veya fotoğraf-
larınızı yüklediğiniz fakat farkında 
olmadan virüs bulaşmış olabilece-
ğinden şüphelendiğiniz tüm harici 
bellekleri güvendiğiniz bir anti vi-
rüs programı ile tarayıp bir bulaşma 
oluşmuşsa da temizlemeye çalışın.

Bankacılık işlemleri ve alışverişi 
sadece güvenli sitelerde yapın
Güvenli sitelerin ‘https://’ ile başla-
yıp, tarayıcınızın sağ alt köşesinde 
altın bir asma kilit şeklinde görün-
tülediğini unutmayın. Kullandığınız 
her web sitesi veya hizmet için farklı 
bir parola kullanın. Bu parolanın beş 
karakterden daha uzun olmasına, sa-
yısal, özel karakterler, küçük ve bü-
yük harfler içermesine dikkat edin.

Ebeveyn kontrolü yapın
Çocuğunuzun internetteki aktivite-
lerini takip edin ve uygunsuz içeriği 
engellemek için bir ebeveyn kontro-
lü yazılımı yükleyin.

Her gün ortaya çıkan binlerce dijital tehdit özellikle mali verilerinizi ele 
geçirme, kimliğinizi çalma, dosyalarınızı silme veya bilgisayar kullanımınıza bir 

şekilde müdahale etme amaçlı olarak ortaya çıkıyor. Doğal olarak dijital 
kirlilik, bolca zararlı yazılımları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle 

güvenliğiniz için dijital temizlik yapmanız şart. Peki nasıl?  
YAZI BERİL ŞEN 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİJİTAL 
TEMİZLİK YAPIN

/GÜVENLİK/GÜVENLİK
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/İŞ DÜNYASI/İŞ DÜNYASI

1- Ekip 
Ne iş yaparsanız yapın, o işi yapa-
nın aslında bir ekip olduğunu unut-
mayın. Mükemmel bir ekip hedefi 
ile olanakların size sağladığı en 
iyi çalışanlara sahip olun. Bunlara 
ek olarak, ekibin liderini seçerken 
iki kat fazla düşünün. E-ticaret 
çok dinamik bir alan ve bu alan-
da başarıya ulaşmak için analitik, 
kendini sürekli geliştiren ve diğer 
tüm yöneticilik vasıflarına sahip 
bir e-ticaret yöneticisine sahip de-
ğilseniz, başarılı olma şansınız çok 
düşecektir. 

2- İş planı ve operasyonel 
süreçleri atlamayın
E-ticaret çok hızlı gelişen bir alan ve 
aynı zamanda da, çok hızlı aksiyon 
gerektiren bir yönetim gerektiriyor. 
Bu nedenle, ilk siparişinizi almadan 
çok iyi bir iş planı yapmak şart… Bu 
iş planı en az üç yıllık hedeflerinize 
giden yolları tanımlamıyorsa, başa-
rınız bir tesadüf olacaktır. Bu süreç, 
bütün iş yapış şeklinizi, markanızı, 
müşteriye kattığınız değerleri, pa-
zarlama sürecinizi, operasyonel et-
kinliklerinizi gibi bütün detayları ta-
nımlamalıdır. İşe başladıktan sonra 
başınızın ağrımasını istemiyorsanız 
bu süreçler ve prosedürlerin tamamı 
hazır olmalı. Eğer bunu yapabilecek 
yetkinlikte değilseniz, işe koyulma-
dan danışmanlıklar alın.  

3- Omnichannel ile her alanda 
kaliteyi yakalayın
Eğer hâlihazırda mağazalarınız 
varsa, mağazalarınızla web siteni-
zi bütünleştirirken doğru adımları 
atmanız, size çok önemli avantaj-
lar sağlayacaktır. E-ticaret ma-
ğazanızı açarak yeni bir mağaza 
değil, yepyeni bir kanal yaratıyor-
sunuz. Bu nedenle, konuyu geniş 
düşünmek gerekiyor. Omnichan-
nel ile sadece mağazadan iade veya 
teslimat düşünmekle kendinizi sı-
nırlandırmayın. Omnichannel ile 
her iki kanala daha fazla trafik 
yaratmayı ve daha fazla değer kat-
mayı hedeflemelisiniz.

Ü
lkemizde 30 milyar TL hac-
me yaklaşan e-ticaret sek-
törü, her geçen yıl birçok 
yeni oyuncuya ev sahipliği 
yapsa da, bu girişimlerin 

çok küçük bir kısmı başarılı oluyor. 
Günlük satışı 1-2 siparişten fazla 
olan e-ticaret sitelerinin henüz bin 
rakamına ulaşmadığını söyleyen 
Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Orhun, şirketini büyüt-
mek isteyen girişimciler için önemli 
ipuçları verdi.
E-ticaret, Türkiye’deki toplam pera-
kendenin yüzde 2’sinin üzerinde bir 
hacme sahip. Gelişmiş ülkelerde bu 
oranın, Türkiye’dekinin 4-5 katı ol-
duğu göz önünde bulundurulduğun-
da, sektörün birçok yeni oyuncuya 
ve büyümeye açık olduğu görülü-
yor. Ancak günümüzde birçok kişi 
e-ticaret girişiminde bulunsa da, kü-
çük bir kısmı başarılı oluyor. Sektö-
rün yüzde 90’ından fazla cirosuna sa-
hip, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret 
sitelerinden oluşan 40’ı aşkın üyesi 
bulunan Elektronik Ticaret İşletme-
cileri Derneği’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Orhun, e-ticaret sek-
töründe olan girişimcilerin, şirket-
lerini büyütmeleri için gerekli olan 
ipuçlarını paylaştı:

4- Emek harcayın
E-ticaretin en güzel yanlarından 
bir tanesi, ne kadar emek verilirse, 
o kadar başarıya ulaşmanın müm-
kün olmasıdır. Bunu kendiniz için 
bir avantaj haline getirin. Çünkü 
hâlihazırda rakipleriniz bunu ya-
pıyor veya kısa zamanda bunu ya-
pan bir rakiple karşılaşacaksınız. 
Ne satıyorsanız onu çok iyi anlatın, 
avantajlı olduğunuz ürünleri çok iyi 
pazarlayın ve giderlerinizi hep çok 
sıkı kontrol edin. Maliyet avantaj-

larınızı fiyatlarınıza yansıtarak çok 
önemli hacimler yakalayabilirsiniz. 

5- Kendinizi geliştirin
Bu işe soyunduysanız, kendinizi bü-
yük bir denizdeki küçük bir sandal-
da bulacaksınız. Eğer kendinizi sü-
rekli geliştirip deneyimlerinizden 
iyi dersler çıkartır ve doğru analiz-
ler yaparsanız, altınızdaki sandal 
koca bir transatlantiğe dönüşecek 
ve siz, dalgalarla boğuşmak yerine 
onlarla dans edeceksiniz. 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD), 2007 yılında e-ticaret sek-
töründeki öncü firmalar tarafından, sek-
törün büyümesini sağlamak için gerekli 
hukuki düzenlemelerin sağlanması, 
firmaların ve hedef kitlenin sektör ile 
ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı 
ile kurulmuştur. Hakan Orhun 
başkanlığında oluşturulan ikinci yönetim 
kurulu 2010 yılından bu yana e-ticaret 
sektörü ve kullanıcıları için değer yaratan 
çalışmalarına devam etmektedir. Mayıs 
2012 itibariyle tamamı Türkiye’nin önde 
gelen e-ticaret sitelerinden oluşan 40’ı 
aşkın üyeye sahip bulunan ETİD, 
Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki 
altyapının oluşturulmasında, mevzuat-
taki eksikliklerin veya ihtiyaçların 

tespitinde ve çözümlenmesinde sektöre 
büyük katkı sağlayacak ve yol gösterici 
olacak çalışmalarda bulunmak amacıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
2016 yılı itibariyle ETİD üyeleri şöyle 
sıralanmaktadır: 1V1Y.COM, Akakce, 
Altıncı Cadde, Alve.com, Amerikadaniste, 
Avansas, Bilio, Bonvagon, Butik Bebe, 
Dekorazon, E-bebek, Ekopasaj, EPt-
tAVM, Ereyon, Evmanya, Genpa, Gitti-
gidiyor, Hepsiburada, Hızlıal, iyzico, Kliksa, 
Markafoni, Media Markt, Medyanet, 
Metrics34,, Micro Ödeme, Morhipo, 
Mudo, N11.com, Neodigital, Outletim, 
PaylaşAl, PayPal, PayU, Positive, QNET, 
Sahibinden, Sanalpazar, Teknosa, 
Tekzen, Trendyol, TTNET, Turkcell, 
Webloyalty, Yakala.co, Yemek Sepeti.

ETİD HAKKINDA:

Kendinize şu soruyu sorun: 
Çok başarılı olacağını 
düşündüğünüz siteler 
neden başarılı olmadı? İşte 
e-ticaret girişimcilerine 5 
altın öneri…

    GİRİŞİMİM 
NEDEN 

BAŞARISIZ 
OLDU
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Ebeveynlerin çocuklarının 
internet kullanımlarını 
yasaklama yerine çocuklarına 
internet kullanımında içerik 
ve zaman sınırlamaları 
getirebileceklerini 
hatırlatan Medical Park 
Gaziosmanpaşa Hastanesi 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat 
Altın, bağımlılık seviyesine 
ulaşan durumlarda ise ilaç 
ve psikoterapi tekniklerinin 
yararlı olabileceğinin altını 
çiziyor.

Sosyal beğenilme önemlidir
“Günlük hayatta ev, mahalle, okul 
gibi yeni bir sosyal ortam olan sos-
yal medyada paylaşılan bir resmin 
daha çok kişi tarafından beğenil-
mesinin yaşattığı haz duygusu, 
internet üzerinden oynanan bir 
oyunda daha yüksek seviyelere 
ulaşmanın diğer arkadaşlar tara-
fından takdir edilmesi, çocuk ve 
ergen için sosyal bir başarıdır. Bu 
durum zaman zaman anne-babalar 
tarafından çok önemsenmeyebilir. 
Ancak unutulmamalıdır ki, yeni 
alınan arabanın diğer iş arkadaşla-
rı üzerinde yarattığı etki, yeni saç 
renginin diğer insanlar tarafından 
fark edilip beğenilmesi yetişkinler 
için nasıl önem taşıyorsa sosyal be-
ğenilme de gençler ve çocuklar için 
önemlidir.”

Kaygılarınızı paylaşın
“Anne ve babalar internetteki teh-
likeler konusunda haklı kaygılara 
sahip olabilir. Bununla beraber, bu 
derece yaygın kullanılan bir sosyal 
ortamdan çocuğu özellikle de bir 
ergeni soyutlamak günümüzün sos-
yal yaşantısıyla uyumsuz olacaktır. 

Ebeveynlerin yasaklama yerine kay-
gılarını çocuklarıyla paylaşmaları ve 
bu konularda hiç çekinmeden ken-
dileriyle iletişimde olabileceklerini 
söylemeleri daha büyük yarar sağlar. 
Sosyal medyayı çocuklarıyla birlikte 
takip etmeleri ise çocukların inter-
nette karşılaşabilecekleri tehditleri 
anlamalarına yardımcı olur.”

Psikiyatrik yardım şart
“İnternet bağımlılığı tedavisinde 
de diğer birçok bağımlılık soru-
nunda olduğu gibi hem ilaç hem de 
psikoterapi teknikleri yarar sağlar. 
İnternet bağımlısı kişilerin psiki-
yatrik yardım alması önem taşır. 
Özellikle çocuk ve ergen-
lerde internet kullanımı 
ile sorunların çözümün-
de öncellikli olarak bu 
sorunun üzerine düşünül-
mesi gerekir. Çocukların ve 
gençlerin içinde bulundukla-
rı depresif bir süreç hem on-
ların kendilerini daha yalnız 
hissetmelerine hem de öz say-
gılarında belirgin azalmaya ne-
den olur. Böyle bir durumda dep-
resyonda olan bir çocuk ve ergenin 

internet kullanımının artması ve 
bağımlılık düzeyine ulaşması muh-
temeldir. Buna benzer bir şekilde 
sosyal fobisi olan bir ergen, “daha 
güvenli” olarak algıladığı internet 
üzerinden sosyal iletişimi tercih 
edebilir. Bunun sonucu olarak da 
internet bağımlılığı ortaya çık-
maya başlar ve sosyal ortamlarda 
yaşadığı anksiyete giderek artar. 
Böyle bir durumda altta yatan psi-
kiyatrik sorunun çözümüyle inter-
net bağımlılığının belirtilerinde 
de belirgin bir düzelme görüle-
bilir.”

Günümüzde özellikle ergenlik çağında daha sık görülen internet bağımlılığı; 
sosyal izolasyon, toplumdan uzaklaşma, depresyon, anksiyete bozuklukları, 
obezite gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İnternetin bağımlılığa 
dönüşmemesi için ebeveynlere büyük görev düşüyor. 

A
rtık internet evden veya in-
ternet kafelerden bilgisayar 
yardımıyla girilen bir mecra 
olmaktan çıkıp akıllı tele-
fonlar ve diğer mobil cihaz-

larla birlikte bir sosyal yaşam alanı 
haline dönüştü. Bu sayede insanlar 
her türlü bilgiye daha kolay, rahat ve 
ucuz olarak ulaşmaya başladı. Günde-
lik alanda çok fazla zaman ve emek 
kaybına yol açan birçok bürokratik 
işlem internet üzerinden yapılmaya 
başlanması da insanların hayat kali-
tesini arttırdı. Diğer bir yandan sosyal 
medyanın hızlı gelişimiyle birlikte in-
sanlar arasındaki iletişim için kritik 
bir araç oldu. Artık okulda, evde, toplu 
taşımada Türkiye’nin hatta dünyanın 
her köşesinden insanların neler yap-
tığını öğrenir hale geldik. Bunun so-
nucu olarak da sosyal medya giderek 
mahalle, komşuluk, akrabalık gibi 
sosyal iletişimlerin kurulup, dostluk-
ların ve sohbetlerin yapıldığı ortam-
ların yerine geçmeyi başladı. Yaşanan 
bu değişimin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan internet bağımlılığı sorununu 
Medical Park Gaziosmanpaşa Hasta-
nesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Al-
tın şöyle anlatıyor:

w“İnternet bağımlılığı kişinin inter-
net kullanmaya karşı gelen isteği 
durduramaması, internet aşırı kul-
lanımına bağlı hem psikolojik hem 
de fiziksel sorunlar yaşaması ve 
bu durumun bir sonucu olarak sos-
yal, mesleki veya akademik işlev-
selliğinin azalması tanımlanabilir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
verilerine göre, Türkiye’de hane 
halkının yarısı internete erişebili-
yor. En sık internet kullanımı 16-24 
yaş grubundaki kişilerde olmasına 
karşın 6 yaşından itibaren internet 
kullanımının başladığı görülüyor. 
Ülkemizde özellikle üniversite öğ-
rencilerinde yapılan çalışmalar, er-
genlerin yaklaşık yüzde 10’unun in-
ternet kullanımına bağlı psikolojik 
sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. 
Kişilerin yaş ve internet kullanım 
alanlarındaki farklıklara göre de-
ğişik bağımlılık tipleri görülebili-
yor. Özellikle erişkinlerde internet 
üzerinden kumar bağımlılığı daha 
sık olarak karşımıza çıkarken; er-
genlerde sosyal medya bağımlılığı, 
çocuklarda ise internet üzerinden 
oynanan oyunlara bağlı sorunları 
daha sık ortaya çıkıyor.” 

Bağımlı kişi toplumdan uzaklaşır
“İnternet bağımlısı olan kişilerde 
internete bağlanılan sürenin art-
masıyla birlikte günlük yaptıkları 
rutin işler için ayırdıkları zamanı 
azalmaya başlar. İnternet bağım-
lılığında görülen bu kötü zaman 
kullanımı mesleki ve akademik 
başarıda bozulmaya neden olabi-
lir. Örneğin bir öğrenci yapması 
gereken ödevleri, çözmesi gereken 
testleri aksatmaya ve hatta yapma-
maya başlar. Bunun sonucu olarak 
okulda sorunlar ortaya çıkabilir ve 
öğrenci okuldan giderek uzaklaşa-
bilir. İnternet kullanımının artma-
sıyla birlikte kişilerin sosyal ileti-
şimlerinde zayıflama ve buna bağlı 
olarak sosyal izolasyon, toplumdan 
uzaklaşma da başlar. Ayrıca ya-
pılan klinik çalışmalar, internet 
bağımlığının kişilerde depresyon, 
anksiyete bozuklukları, fiziksel 
aktivitenin azalmasına bağlı obe-
zite gibi birçok sağlık sorununa ne-
den olduğunu ortaya koyuyor.”

/İÇİNDEKİLER

46/İŞ DÜNYASI
Kendinize şu soruyu sorun: 
Çok başarılı olacağını 
düşündüğünüz siteler 
neden başarılı olmadı? İşte 
e-ticaret girişimcilerine 5 
altın öneri…

48/YAŞAM
Günümüzde özellikle ergenlik 

çağında daha sık görülen internet 
bağımlılığı; sosyal izolasyon, 

toplumdan uzaklaşma, depresyon, 
anksiyete bozuklukları, obezite 

gibi birçok sorunu da beraberinde 
getiriyor. İnternetin bağımlılığa 

dönüşmemesi için ebeveynlere 
büyük görev düşüyor. 

44/GÜVENLİK
Her gün ortaya çıkan 

binlerce dijital tehdit özellikle 
mali verilerinizi ele geçirme, 

kimliğinizi çalma, 
dosyalarınızı silme veya 

bilgisayar kullanımınıza bir 
şekilde müdahale etme 

amaçlı olarak ortaya çıkıyor. 
Doğal olarak dijital kirlilik, 

bolca zararlı yazılımları da 
beraberinde getiriyor. Bu 
nedenle güvenliğiniz için 

dijital temizlik yapmanız şart. 
Peki nasıl?  
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KİĞILI FACEBOOK DÜKKAN’DA SATIŞA BAŞLADI 
Erkek giyim markası Kiğılı, Facebook’da “Dükkan satışı” ile müşte-
rilerine yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. Ürün etiketleme özel-
liği ile bundan sonra Kiğılı Facebook sayfasına giren herkes dilediği 
ürüne kolaylıkla ulaşabilecek. Tüm alışverişini internet üzerinden 
gerçekleştiren tüketicilerin ve Kiğılı tutkunlarının bu sezon yeni 
adresi Facebook Dükkan olacak. Türkiye’de ilk kez Facebook üze-
rinden satış yapan erkek giyim markası olan Kiğılı; 2016-17 Sonba-
har/Kış Koleksiyonu’ndaki stil sahibi şehirli erkeğin güçlü, yenilikçi 
yanını ortaya çıkaran tasarımlarını müşterileriyle buluşturuyor.

KİŞİYE ÖZEL YAZILMAYAN MEKTUPLAR 
ÇÖPE GİDİYOR 
Xerox’un kişiye özel baskı pazarına yönelik yaptığı araştırma 
sonuçlarına göre; tüketiciler kendilerine hitaben yazılmış posta-
ların yüzde 70’ini açıyor. Açılan kişiye özel postaların yüzde 79’u 
en az bir dakika boyunca inceleniyor. Tüketicilerin yüzde 71’i, 
kişiye özel postanın okunmasında, gönderilen mektubun kâğıt, 
tasarım ve baskı kalitesinin de etkili olduğunu söylüyor. Her 
tüketicinin bir haftada aldığı ortalama e-posta sayısı ise 100’ün 
üzerinde. Bu kadar fazla e-posta alınması, çoğunun okunmadan, 
incelenmeden silinmesine neden oluyor.

GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL 
“GELENEKSEL KÜLTÜR” 
İnovasyon ve endüstriyel tasarım çözümleri şirketi Alfanorm’un 
Başkanı, İnovasyon Düşünürü ve Tasarım Mimarı Ateş Öztan, 
Türkiye’de girişimciliğin önündeki en önemli engelin; aile ve sosyal 
çevrenin “garantili bir işe girme” baskıları ve girişimci olmak iste-
yen bireylere maddi-manevi destek verilmemesi gibi “geleneksel 
kültür” kaynaklı engeller olduğunu ifade etti. Geleneksel kültürün 
yanı sıra “girişimcilerin sahip oldukları vasıfların” ve “global kay-
naklı” faktörlerin de girişimciliğin önündeki diğer önemli engeller 
olduğunu vurgulayan Öztan, Türkiye’nin daha fazla katma değer 
üretebilmesi için öncelikle toplumsal dinamiklerin düzenlenmesi 
gerektiğini söyledi.

DÜNYANIN 1 CM'DEN İNCE İLK DİZÜSTÜ 
BİLGİSAYARI ACER SWİFT 7 
Swift 7 yalnızca 1.1 kg ağırlığı ve 9.98 mm kalınlığıyla dünyanın 1 
cm'den ince olan ilk dizüstü bilgisayarı. Siyah ve altın rengi tonların-
daki tasarımı dayanıklı, tümüyle alüminyum tek parça gövdesine 
zarafet katarken, güçlü Corning® Gorilla® Glass mikro çerçeveli 13.3 
inç Full HD IPS ekranına üstün bir çizilme direnci sağlıyor. 9 saate 
kadar pil ömrüyle hareket halinde olanlar için mükemmel bir dizüstü 
bilgisayar olarak öne çıkıyor. 
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KORE DEVİ HYUNDAI, ASANSÖRE KAT ÇIKTI 
Türkiye pazarında 2010 yılından beri faaliyet gösteren Kore devi 
Hyundai Elevator, yenilikçi ürünleriyle dünya asansör sektöründe 
fark yaratmaya devam ediyor. Aynı asansör kuyusu içerisinde üst 
üste yerleştirilmiş iki asansör kabininden oluşan “Double Deck (çift 
katlı kabin)” asansörleri ile Hyundai Elevator, yüksek katlı binalarda 
yoğunluktan kaynaklanan bekleme sorununu çözecek. Double 
Deck asansörler, aynı asansör kuyusu içerisinde üst üste yerleşti-
rilmiş iki kabinin birlikte hareket etmesi prensibiyle çalışıyor. İki ayrı 
kata aynı anda hizmet vererek hem binanın taşıma kapasitesi 1.8 
kata kadar artırılıyor hem de bekleme ve yolculuk süreleri minimum 
düzeye indirilmiş oluyor.

MOBİL TİCARETTE TÜRKİYE                            
BAŞI ÇEKİYOR 
IAB ABD’nin 19 ülkeyi kapsayan Mobil e-Ticaret-Global Pers-
pektif Araştırması’na göre, mobil alışveriş tüm dünyada yeni 
bir norm olmaya başladı. Araştırmaya göre tablet ve akıllı 
telefon kullanıcılarının dörtte üçü son altı ayda akıllı telefonla-
rından veya tabletlerinden ürün veya hizmet satın aldı. Satın 
alanların yüzde 23’ü mobil cihazlarından her hafta alışveriş 
yapıyor. Akıllı telefon ve tabletler üzerinden aylık mobil alış-
veriş yüzdelerinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye 
(%44) ve Çin (%42) geliyor. İngiltere, Singapur ve Avustral-
ya’daki mobil kullanıcılar da alışverişlilerin büyük bir kısmını 
mobil ekranları üzerinden yapıyor.

SAMSUNG, 14 NANOMETRE İŞLEMCİNİN 
SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYOR 
Samsung Electronics, Exynos 7 Dual 7270'in seri üretimine 
başladığını duyurdu. Exynos 7 Dual 7270, özellikle giyilebilir 
cihazlar için tasarlanan 14 nanometre (nm) FinFET işlem tek-
nolojili ilk mobil uygulama işlemcisi (AP) olma özelliği taşıyor. 
İşlemci, sınıfında tam bağlantı özelliği ve LTE modem entegras-
yonu içeren ilk ürün olması nedeniyle önem taşıyor. Samsung 
Electronics Sistem LSI Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Ben K. Hur, "Bu işlemci, enerji kullanımı ve tasarım 
anlamında sınırları yeniden belirleyecek. Bu nedenle, bu işlemci 
giyilebilir cihazların daha fazla yaygınlaşmasına büyük bir ivme 
kazandıracak, çığır açan bir çözüm olma niteliği taşıyor." dedi.

DERBİ MAÇLARA TELEFON DAYANMIYOR
Her yıl olduğu gibi bu yıl da maç seyrederken yaşadığı stres veya 
heyecana yenik düşen sporseverler, hırslarını cep telefonlarından 
çıkarmaya devam etti. Özellikle derbi gibi önemli maçların olduğu 
günlerde cep telefonlarına verilen hasarlarda artış gözlendiği belir-
tildi. Satış sonrası hizmetler sektöründe elektronik cihazlara; düşme, 
kırılma, sıvı teması gibi kullanıcı hatalarına karşı güvence hizmeti 
veren Cepkask’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Gülgeç, “Türk mil-
leti olarak ortak tutkumuz futbol. Futbol müsabakalarının olduğu 
dönemlerde ise, en çok erkek kullanıcılar hasar bildiriminde bulunu-
yor. Bunun en temel nedeni bir anlık sevinç veya öfke patlaması 
sonucu fırlatılan telefonlar oluyor.” dedi.

YANDEX BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜ 
Yandex, 2016 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal rakamlarını açık-
ladı. Şirket üçüncü çeyrekte toplam 19,3 milyar ruble gelir elde 
ederek, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %25 oranında artış 
elde etti. Net kârını %8 oranında artıran Yandex’in aynı dönemdeki 
tespit edilmiş kârı ise 3,8 milyar ruble olarak açıklandı. Yandex’in 
elde ettiği bu finansal başarı, şirketin geçtiğimiz yılın aynı dönemi-
ne göre gelirlerini %25 oranında artırdığı anlamına geliyor. 2016’nın 
ilk 2 çeyreğinde de büyüyen ve yılın ilk 9 ayında toplam 10,8 Milyar 
Ruble kâr elde eden Yandex, net kârında geçen senenin ilk 9 ayına 
göre %27 büyüme elde etti.

POSTA DAĞITICILARI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI 
KARS’TA YAPILDI
Kuruluşunun 176. yılını kutlayan PTT A.Ş., “Balkan Ülkeleri Posta Dağıtı-
cıları Yürüyüş Yarışması’na Kars’ta ev sahipliği yaptı. Bu sene 45’incisi 
gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye’den 8, Kosova’dan 11, Bulgaristan’dan 
9, Romanya’dan 11, Makedonya’dan 12, Bosna Hersek’ten 8 ve 
Arnavutluk’tan 8 olmak üzere toplam 67 sporcu katıldı. Bayanlar 5.000 
metre erkekler ise 10.000 metrede yarıştı. 
Takım halinde Romanya'nın 1'inci, Türkiye'nin 2'inci ve Makedonya'nın 
3'üncü olduğu erkekler kategorisindeki ferdi sonuçlar sırasıyla; Hanifi 
Çobanoğlu (Türkiye), Costescu Vasıle Claudıu (Romanya) ve Bledar 
Mesı (Makedonya) olarak gerçekleşti. 
Takım halinde Türkiye'nin 1'inci, Bulgaristan'ın 2'inci ve Romanya'nın 
3'üncü olduğu kadınlar kategorisindeki ferdi sonuçlar ise; Arsıne Andre-
ea (Romanya), Yeliz Ay Yıldız (Türkiye) ve Radosveta Stoyanova Sıme-
onova (Bulgaristan) olarak gerçekleşti. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK SİBER 
SALDIRILAR ARTIŞTA 
CSC’nin Türkiye’de faaliyet gösteren 250 kurumun katılımı ile 
gerçekleştirdiği siber güvenlik araştırmasına göre, son beş yıllık 
dönemde siber saldırıların sayısında artış yaşandı. Sadece kötü 
niyetli yazılımlar ve bilgisayar korsanları değil, çalışanlar da far-
kında olmadan şirketlerinin siber güvenliklerini tehdit ediyor. 
“Türkiye’deki şirketlerin siber güvenlik yaklaşımı” konulu araş-
tırmaya göre, ticari kuruluşların yüzde 47’si, 2011 yılından bu 
yana maruz kaldıkları siber saldırıların sayısında artış olduğu 
görüşünde birleşiyor. Şirketler, siber güvenliği tehdit eden temel 
risk faktörlerini kötü niyetli yazılımlar, hacker saldırıları ve kendi 
çalışanları olarak görüyor.

200 BİN EBEVEYN ÇOCUKLARININ ‘İLK6YIL’I 
İÇİN CEP’TEN REHBERLİK ALIYOR 
Türkiye Vodafone Vakfı’nın "Vodafone Önce Kadın" programı altın-
da Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle Ekim 2014’te geliş-
tirdiği ve düzenli olarak güncellemeleriyle yenilediği "İlk6Yıl" mobil 
uygulaması 200 bine yakın kez indirildi. Anne ve babalara destek 
olmak amacıyla geliştirilen uygulama, çocukların yaşamındaki en 
önemli dönem olan ilk 6 yıldaki gelişimin mobil teknoloji aracılığıyla 
takip edilmesini sağlıyor. Ekim 2014’ten beri uygulama mağazala-
rından ücretsiz olarak indirilebilen "İlk6Yıl" uygulaması, 1.200 mad-
delik bilgi haznesiyle anne ve babalar için bir rehber görevi görüyor. 
Çocukların doğumundan 6 yaşına kadar geçen her ay için özel bil-
giler ve öneriler içeren uygulama anne ve babaların çocuklarına 
tam ihtiyacı olduğu anda destek vermesini sağlıyor. Uygulamada 
bulunan özel takvim sayesinde tüm doktor randevuları ile önemli 
tarihler not alınıyor ve hatırlatma yapılıyor.
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geçecek. Ankara'nın yaşam merkezi 
haline gelecek. Sadece bir gar değil, 
gece gündüz hayat olan, insanların 
görüştüğü, ihtiyacını giderdiği bir yer 
olacak. Başka illerde de yükselmeye 
devam edecek. Sayın Cumhurbaşka-
nım, değerli Ankaralılar, bu eserin 
milletimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Ülkemize de hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum."

Bakan Arslan: Günde 50 bin, yılda
15 milyon kişiye hizmet verilecek
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ise yaptığı ko-
nuşmada, Ankara Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Garı'nın özellikleriyle ilgili 
önemli bilgiler paylaştı. Bakan Ah-
met Arslan, garda günde 50 bin, yılda 
15 milyon kişiye hizmet verileceğini 
belirterek, "Her türlü yaşam alanını 
barındırıyor. Türkiye'nin neresinden 
olursa olsun, Ankara YHT Garı'na 
gelenler, burada rahatlıkla zaman 
geçirebilecek, seyahat edebilecek, yol-
cularını karşılayabilecek ve uğurlaya-
bilecekler." dedi.
Cumhuriyet'in 93. yıl dönümünde 
özellikle demiryollarının devlet po-
litikası haline gelmesi adına Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
desteği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 
öncülüğünün kendileri için çok önem-
li olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in 93. 
yıl dönümünde böyle güzel bir projeyi 
Ankara'ya kazandırdıklarını ifade 
eden Arslan, "Bundan sonra da inşal-
lah Cumhuriyetimizin yıl dönümlerini 
nice büyük projelerle taçlandıracağız." 
diye konuştu.

Her türlü konfora sahip
Arslan, demiryollarının devlet politi-
kası haline gelmesiyle Ankara-Kon-
ya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İzmir 
ve Ankara-Sivas hatlarının peş peşe 
açıldığını ve açılacağını kaydederek, 
"Ankara YHT Garı'nda günde 50 bin, 
yılda 15 milyon kişiye hizmet veri-
lecek." ifadelerini kullandı. Ankara 
YHT Garı'nın her türlü konfora sa-
hip olduğuna dikkati çeken Arslan, 
"Her türlü yaşam alanını barındırıyor. 
Türkiye'nin neresinden olursa olsun, 

T
ürkiye ve Avrupa'nın en 
prestijli eseri olan Ankara 
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı 
inşaatı tamamlandı. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda dü-

zenlenen açılış törenine Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 
ile çok sayıda bakan, milletvekili ile 
vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, "Bize asla eğilmek yakışmaz. 
Biz sadece Rabbimizin huzurunda 
rükûda eğiliriz. Bu binayı 19 yıl 7 ay 
süreyle Ankara Tren Garı İşletmesi 
adıyla kurulan şirket işletecek, sonra 
devlete teslim edecek. Yaklaşık 235 
milyon dolarlık yatırımla faaliyete 
geçirilen Ankara'nın YHT konumu 
güçlenmiş oluyor. Ankara Yüksek 
Hızlı Tren gar binasının milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
İleriki günlerde hizmete alınacak 
yeni projelerle ilgili önemli mesajlar 
veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şun-
ları söyledi: “Önümüzde iki önemli 
proje var. Biri 1915 Çanakkale Köp-
rüsü bir de Kanal İstanbul var ki, o 
da apayrı bir proje. O da Karadeniz'i 
Marmaray'a bağlayacak. Kanal İstan-
bul, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihin-
deki en büyük projesi olacak. Bizim 
derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. 
Bizim bu millete bu vatana sevdamız 
var. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür 
kalır eseri. İşte biz de bu eserlerle 
anılmak istiyoruz. Ne olacak ölecek-

Ankara YHT Garı'na gelenler, burada 
rahatlıkla zaman geçirebilecek, seya-
hat edebilecek, yolcularını karşılaya-
bilecek ve uğurlayabilecekler. Biz, bu 
3 katı otopark ve peron olmak üzere 8 
katlı garda yaşam alanları da oluştur-
duk. Garın 27 gişesi var." değerlendir-
mesinde bulundu.

Engelli dostu gar
Seyahat edecek olan engelliler açı-
sından da YHT Garı'nın "engelsiz" 
olacağını vurgulayan Arslan, şunları 
kaydetti: "Ünlü düşünür Emerson'un 
bir lafı var, 'yapılırken heyecan du-
yulmayan işler, başarılamaz.' Sayın 
Cumhurbaşkanım, sizin heyecanını-
zı biliyoruz. Dolayısıyla her iş, sizin 
duyduğunuz heyecan, bize ve 100 bin 
kişilik Bakanlık ailesine de yansıyor. 
Bu heyecan ve şevkle bugün olduğunu 
gibi, bundan sonra da ortaya koyaca-
ğınız hedefler doğrultusunda büyük 
projeleri hızlı bir şekilde bitirip, in-
sanımızın hizmetine sunacağız. Hi-
mayenize, desteklerinize çok teşek-
kür ediyoruz. Bu Garımız Ankara'ya, 
Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

sin gideceksin. Topraktan geldik. Top-
rağa gideceğiz. Her nefis ölümü tada-
caktır. Oradan geldik oraya gidiyoruz. 
Mesele oraya hazırlanmak... Nasıl 
hazırlandığımız nasıl hazırlanacağı-
mız önemli. Türkiye'nin hedeflerine 
ulaşmasını hiç bir güç engelleyemez.”

Başbakan Yıldırım: YHT hatları 
14 ile ulaşacak 
Törende konuşan Başbakan Binali 
Yıldırım da, "İşte eser işte Ankara'nın 
tren garı. Sayın Cumhurbaşkanım, 
Ankara sadece Türkiye'nin değil An-
kara Yüksek Hızlı Tren ağlarının da 
başkenti olmaya başladı. Ankara'dan 
Konya'ya Eskişehir'e; gelecekte 
Uşak'a, Manisa'ya, İzmir'e, Yozgat'a, 
Sivas’a, Erzincan'a, Konya, Karaman, 
Mersin, Antep'e velhasıl Türkiye'nin 
nüfusunun yüzde 55'ini oluşturan 14 
vilayetimize yüksek hızlı tren ağla-
rını dantel gibi örüyoruz. Bu millete 
hizmet etmek ibadettir. Bugün dün-
yanın en büyük projelerini yapan 

ülkelerden biri Türkiye'dir. Sayın 
Cumhurbaşkanım, sizin bir prensi-
biniz var. Küresel krizi aşmanın yolu 
büyük projeleri hayata geçirmektir. 
Türkiye 50 yıldır gündemden düşme-
yen büyük projeleri birer birer hayata 
geçiriyor.” şeklinde konuştu.
Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yola çıktığımızda Sayın 
Cumhurbaşkanımız bize dedi ki, laf 
üzerine laf değil taş üzerine taş ko-
yarak millete hizmet edeceğiz dedi. 
Hamdolsun öyle de yaptık. Ankara, 
İstanbul, Konya... Bu Osmanlının üç 
başkentini birbiriyle hızlı tren hatla-
rıyla birleştirmiş olduk. İlk hızlı tren 
garını açtığımızda 28 milyon vatan-
daşımız seyahat etti. Şimdi de bu mo-
dern Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı 
yap işlet devlet modeliyle bu hale gel-
di. Karayolunu daha az insanlar kul-
lanmaya başladı. Ankara Konya hızlı 
tren hattını yüzde 66 vatandaşımız 
kullanmaya başladı. Hayırlı uğurlu 
olsun. Buradan her gün 150 bin kişi 
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İki yılda tamamlanan Ankara YHT Garı 
YİD modeli ile hizmete giren ilk YHT 
garı oldu. 194 bin 460 metrekare kapalı 
alana sahip garın, 3 bodrum katı, bin 
910 aracın park yapabileceği otoparkı 
bulunuyor. Gün içinde garda 3 peron-
da 12 YHT tren setine hizmet edilecek, 
3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 demiryo-
lu hattı yer alacak.
Giriş katında bilet işlemlerinin 
yapılacağını garın üstünde, gara gelen 
misafirlerin yeme içme ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri bir kat var. Bunun 
yanında 134 odalı 5 yıldızlı modern bir 
otel var. Garda sadece insanların 
gelme, kalma ihtiyaçları görülmeyecek 
aynı zamanda toplantılar, seminerler 
için özel salonlar da hizmet verecek. En 
büyük odası aynı anda 400 kişiye kon-
ferans verebilecek bir konsepte sahip 
garda ticari ofisler de yer alıyor. İlk 
yardım, güvenlik de garda yer alan 
birimlerin başında geliyor. 

Entegre olacak
19 yıl 7 ay süreyle işletmeci firma 
tarafından işletilecek olan YHT Garı, 
işletmenin sonunda TCDD'ye devredi-
lecek. Ankaray, Başkentray ve Keçiören 
metrosuyla entegre olacak gar, sad-
ece Yüksek Hızlı Trene değil, şehir 
içindeki raylı toplu taşımayı seyahat 
edecek yolculara da hizmet edecek.

Tarihi garın dokusuna zarar gelmedi 
Ankara YHT Garı yapılırken Ankara'daki 
tarihi garın dokusuna ise hiç 
dokunulmadı. Tarihi garda, banliyö 
trenleri şehir içi taşımacılığı anlamında 
hizmet verecek. Şehirlerarası yük 
taşımacılığı anlamında da konvansiy-
onel yolcu trenlerinin hizmetine 
buradan devam edilecek. 

YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) 
MODELİYLE YAPILAN İLK YHT GARI

Bakan Arslan: "Ankara 
YHT Garı'da günde 

50 bin, yılda 15 
milyon kişiye hizmet 

verilecek."



adımlarla yürüyor. Bu coğrafya 
omuzlarımıza böyle bir sorumluluk 
yüklüyor. Sadece Anadolu coğraf-
yası değil, dünyadaki mazlumlar ve 
mağdurlar ana kucağı ve baba ocağı 
Türkiye'nin büyümesini bizden daha 
çok istiyor ve bunun için bizden çok 
bize dua ediyorlar. Bu beklentile-
ri boşa çıkarmamak adına daha da 
büyümeliyiz. Ülkemizin geçmişinde 
kaderine paydaş olan PTT'nin, ül-
kemizin geleceğinde de önemli yeri 
var. Bunun için PTT hep yenilenmeli, 
hep üstüne koymalı." değerlendir-
mesinde bulundu.
Arslan, 176 yıllık kurumsallaşmış 
bir kültürü değiştirmenin ve gele-
ceğe ayak uydurmasını sağlamanın 
zor olduğunu ifade ederek, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 
ortaya koyduğu vizyonla PTT'nin 
büyük hedefler ortaya koyduğunu 
söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişimi ge-
cesi ve sonrasında Türkiye'nin ge-
leceğine olan inançla mesai harca-
yan tüm PTT personeline teşekkür 
eden Arslan, şöyle konuştu: "İyi ki 
gecenizi gündüzünüze katmışsınız. 
PTT özellikle telefon kısmı ayrıldı-
ğında, 'bir çınar kaderine terk edi-
liyor' denilmişti. Herkes gördü ki 
yenilenmeyi hedef edinirseniz, yok 
olmuyorsunuz. PTT, devrim niteli-
ğinde işler yapılabileceğini başka 
tüm kurumlara gösterdi. 7 kuru-
mun 15-20 işini yaparken, yüzlerce 
kurumun 500'ün üzerinde işini ya-
pıyor haline geldiniz ve her vatan-
daşın gönlünde yer ettiniz."

P
osta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.), kuru-
luşunun 176. yılını Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Ulaş-

tırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka ile 
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik’in katılı-
mıyla Ankara’da gerçekleştirilen bir 
etkinlikle kutladı. 
Sultan Abdülmecid döneminde 23 
Ekim 1840 tarihinde posta hizmet-

PTT A.Ş. dünya markası olma yolun-
da ilerliyor
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de 
konuşmasında, içinde bulunduğumuz 
çağın, sürdürülebilirlik ve rekabet anla-
mında bilginin üretime dönüştürüldüğü 
ve hizmet standartlarının yükseltildiği 
bir dönem olduğunu söyledi. Bozgeyik, 
“Bu yeni düzen elbette faaliyet göster-
diğimiz sektörlere de yansıyor. PTT ola-
rak sorumluluğumuz; bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki 
gelişmeleri içselleştirmek, 
bu kapsamda posta süreçle-
rinde kullanılan araçları da 
müşteri ihtiyaç ve beklenti-
leri yönünde geliştirmek ve 
sektöre rol model olmak... Böyle bir or-
tamda sürdürülebilirliği sağlayabilmek 
adına çağa ayak uydurmak ve zamanın 
ruhunu yakalamanın bilinç ve sorumlu-
luğu ile hareket ederek yeni atılımlara 
imza atan PTT’miz, bir dünya markası 

lerini yürütmek üzere kurulan Posta 
Nezareti ile temelleri atılan ve yüzyıl-
lar içinde gelişerek köklü kurumlar-
dan biri haline gelen PTT A.Ş’nin 176. 
yıllık tarihine de ışık tutan etkinlik, 
hem kurumun hizmetlerinin kamuo-
yuna tanıtılmasına hem de çalışanla-
rının motivasyonunun artırılmasına 
yönelik önemli anlara sahne oldu.

Bakan Arslan: PTT’nin geleceğimiz 
için önemi büyük
Ankara’da CerModern Sanat 

olma yolunda emin ve hızlı adımlarla 
ilerliyor.” dedi. 
“Dünyanın yükünü taşımaya talibiz” 
sloganından hareketle teknolojik ge-
lişmeleri yakından takip ederek lider 
uygulamalar ile küresel aktör olma 
yolunda PTT’nin altyapısını dinamik 
bir yapıda kurguladıklarını ve bu 
doğrultuda geleceğe her daim hazır 
olan bir organizasyon yapısı yarattık-
larına vurgu yapan Kenan Bozgeyik 
sözlerini şöyle sürdürdü: “176 yıllık 
tecrübelerimiz ve vizyoner bakış açı-
mız ile PTT A.Ş. ailesi olarak öncü bir 
global oyuncu olma hedefimize güçlü 
ve istikrarlı adımlarla ulaşacağımıza 
yönelik inancım tamdır.” dedi.
 
Başarılı çalışanlara ve çocuklarına 
ödüller
Cermodern Sanat Merkezi’nde düzen-
lenen törende son bir yıllık dönemde 
başarılı çalışmaları ve performans-
larıyla ön plana çıkmış yönetici ve 
çalışanlara başarı belgeleri verilerek 
filatelik ürünler hediye edildi. Ayrıca, 
PTT çalışanlarının 2016 yılında Lisans 
Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ve Temel 

Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş Sınavı’nda (TEOG) ba-
şarılı olan çocuklarına özel 
hediye kitleri verildi. Ödül 
alan çalışan, öğrenciler ve 
velilerine yönelik düzenle-
nen PTT Pul Müzesi gezisi 

kapsamında, PTT A.Ş. İnsan Kaynak-
ları Daire Başkanlığı’nca 8’incisi ger-
çekleştirilen “Hayatımız Posta” konu-
lu hikâye, şiir ve fıkra yarışmasında 
dereceye giren personelin ödülleri de 
sahiplerine sunuldu.  

Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 
konuşma yapan Ulaştırma Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, PTT'nin 176 yıllık süreçte 
ülkenin kaderinde, özellikle ülke-
nin geleceği şekillenirken hep ön 
safta yer aldığını ifade etti.
PTT'nin her geçen gün yenilendiğine 
dikkati çeken Arslan, "Daha da yeni-
lenmek, daha da gelişmek, daha da 
büyümek durumundayız. Ülkemiz 
geçmişle kıyaslanamaz derecede 
büyüdü ve 100. yıl hedeflerine emin 

Sultan Abdülmecid döneminde 23 Ekim 1840 tarihinde posta 
hizmetlerini yürütmek üzere kurulan Posta Nezareti ile temelleri 

atılan ve yüzyıllar içinde gelişerek köklü kurumlardan biri haline 
gelen PTT A.Ş., 176. yaşını kutluyor. 

PTT A.Ş. 176. YAŞINI KUTLUYOR
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PTT A.Ş. yeni yaşını farklı platformlarda ve illerde yapılan 
çeşitli etkinliklerle kutluyor. Türkiye genelindeki 
işyerlerinde kullanılan ücret alma makinelerinde 176. 
kuruluş yıldönümü ile ilgili flam uygulaması yapılması, 23 
Ekim 2016 Pazar günü PTT A.Ş. Genel Müdürlük Binası’nın 
süslenmesi, tüm illerde Başmüdürlüklerce binaların 
bayraklarla süslenmesi ve ışıklandırma yapılması ile ilgili 
bazı illerde yerel yönetimlerle, halkla buluşmalar 
gerçekleştirilmesi ve çeşitli filatelik ürünler armağan 
edilmesi bu uygulamalar arasında yer alıyor.

PTT A.Ş.,  Ankara ve İstanbul'da düzenlediği etkinlikler kapsamında;  
Türk filatelisinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla, 22 Ekim’de 
başlatılan ve 24 Ekim’e kadar sürecek özel bir pul sergisi düzenliyor. 
Ankara Panora Alışveriş Merkezi ve İstanbul’daki Galatasaray 
Üniversitesi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki (Eski PTT Binası) 
sergilerde, "PTT'nin Kuruluşunun 176. Yılı Pul Sergisi 23.10.2016 
Ankara" ve "PTT'nin Kuruluşunun 176. Yılı Pul Sergisi 23.10.2016 
İstanbul" ibareli özel tarih damgaları da kullandırılıyor. Özel tarih 
damgalı zarflara, 2,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinden ve 
filateli cep uygulamasından ulaşılabiliyor.

PTT A.Ş. 176. YAŞINI YURT GENELİNDE ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERLE KUTLUYOR

PTT A.Ş.’DEN 176. YIL İÇİN İSTANBUL VE 
ANKARA’DA PUL SERGİSİ

Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme 

Bakanı Ahmet Arslan: 
“Ülkemizin geçmişinde 

kaderine paydaş olan 
PTT'nin, ülkemizin 

geleceğinde de önemli 
yeri var. Bunun için PTT 

hep yenilenmeli, hep 
üstüne koymalı."



Bu yazımızda, ‘kararlarımızı teknoloji verse, daha rahat bir hayat 
yaşayabilir miyiz?’ sorusunun yanıtını arıyoruz. Bunun için akıllı 

robotlar, uygulamalar ve çeşitli cihazlarla vakit geçirdik ve teknolojinin 
hayatımızı nasıl kolaylaştırabildiğine bir kez daha şahit olduk.

YAZI AYTUN ÇELEBİ

/TEKNOLOJİ

T
eknoloji, çoğu kişinin hayatı-
nın kumandasını eline almış 
durumda. Gençler telefonla, 
oyun konsollarıyla, çalışan-
lar da bilgisayarlarla sürekli 

bir arada. TV’ler, tabletler derken, 
evler, otomobiller, hatta şehirler de 
giderek akıllı olacak. 
Şimdiden uygulamalar, web siteleri 
ve oyunlar hayatımızda büyük yer 
kaplıyor. Bunların hayatımıza yar-
dımcı olduğu bir gerçek ama sonuç-
ta, ne yapacağımıza, işlerin nasıl yü-
rüyeceğine teknolojiyi kullananlar, 
yani insanlar karar veriyor. Peki, 

teknolojiye bırakmak en iyisi... İyi bir 
uyku uyumuyorsanız, birçok sağlık 
problemiyle karşı karşıya kalabilir-
siniz. Bunu sağlamak için uykunuzu 
takip edebilen bir cihaza ihtiyacınız 
var. Öncelikle bu işi masrafsız bir şe-
kilde halletmek istedik. Bu sebeple, 
bir cihaz kullanmadan, uygulamayla 
yapmayı denedik. Bu uygulamalar 
genelde telefonunuzu yastığınızın 
altına koymanızı istiyorlar. Böylece 
telefonun hareket algılayıcılarını 
kullanarak uykuya geçtiğinizi ve 
uyandığınızı anlayabiliyorlar. Ancak 
Sleep Cycle böyle değil. Üstelik hem 
Android hem de iOS’ta kullanılabilen 
ücretsiz bir uygulama.
Telefonun mikrofonunu kullanarak 
uyuduğunuzu anlıyor. Ayrıca sun-
duğu içgörüler son derece detaylı 
ve alarmı da uykunuzun en hafif ol-
duğu zamanı belirliyor ve sizi daha 
kolay uyandırabiliyor. Bunu yapa-
bilmek için yarım saatlik bir aralık 
seçmeniz yeterli.

kararlarımızı teknolojiye bırakmak 
için doğru zaman gelmiş olabilir mi?
Yapay zekâ çalışmaları hayatımıza 
birçok yerden temas etmeye baş-
larken, bilim kurgu romanlarındaki 
gibi tek bir merkezî zekâ henüz yok. 
Ancak konumumuzu takip eden uy-
gulamalar, makine öğrenimi ve akıl-
lı sohbet botlarını kullanıyoruz ve 
bunlara ufak kararları devretmek, 
aslında hiç de zor değil.
Teknolojinin yarattığı hareketsiz ha-
yatlarımızı nasıl hareketlendirebile-
ceğimizle başlayabiliriz işe. Oturup 
bir diyet planı yapmaktansa, bu işi 

TEKNOLOJİNİN YARATTIĞI HAREKETSİZ HAYATLARIMIZI 
NASIL HAREKETLENDİREBİLECEĞİMİZLE BAŞLAYABİLİRİZ İŞE.                                                           

OTURUP BİR DİYET PLANI YAPMAKTANSA, BU İŞİ 
TEKNOLOJİYE BIRAKMAK EN İYİSİ...

se Me özelliğini taşıyor. Bu özellik, 
RunGo ve RouteLoops’un yaptığını 
birleştirerek cihaz üzerinde çalı-
şıyor. Böylece telefonunuz olduğu 
yerde kalabiliyor.
Beslenmenizi takip edebilmek için ka-
lori sayan sağlık uygulamaları da işi-
nize yarayacaktır ama her öğününüzü 
planlayabileceğiniz bir uygulama, he-
deflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır. 
Eat This Much adlı ücretsiz uygulama, 
iOS ve Android’de kullanılabiliyor. 
Rejim hedefinizi belirledikten sonra, 
sevdiğiniz ve sevmediğiniz yemek-

Koşu rotanızı belirler, spor yapmak 
için motive eder
Hareketli bir yaşam için bisiklete 
binebilir, uygun zemin olmayan yer-
lerde de koşabilirsiniz. Bunun için 
RunGo uygulaması uygun. Routelo-
ops.com adresinden koşmak istedi-
ğiniz mesafeyi belirleyerek bir rota 
oluşturabilir ve bunu RunGo ile kul-
lanabilirsiniz.
RunGo’nun güzel yanlarından birisi 
Apple Watch ile de çalışması ve size 
sesli navigasyon desteği vermesi. 
Böylece koşarken ya da bisiklet kul-
lanırken hiçbir şekilde durmadan ne 
yöne gidebileceğinizi öğrenebilirsi-
niz. Buna benzer bir özellik, Google 
Haritalar’da da var ama RunGo, in-
sanlardan gelen rotaları birleştire-
rek sonuç veriyor. Ayrıca son derece 
hızlı bir şekilde rota hesaplayabili-
yor, böylece yol değiştirseniz bile sizi 
rotadan uzaklaştırmıyor. 
Mio’nun bisikletler için hazırladığı 
Cyclo 300 ve üst modelleri, Surpri-

leri yazın, o da size günlük beslenme 
programı çıkartsın. Shuffle modu ile 
sevmediğiniz tavsiyeleri yenileriyle 
değiştirebilirsiniz. Premium (ücretli) 
sürüme geçerseniz, sizin için hafta-
lık program oluşturmasının yanı sıra, 
alışveriş listesini de çıkartacaktır.

/TEKNOLOJİ
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Kendinizi motive edebileceğiniz bir 
uygulama da, Plant Nanny (Ücretsiz, 
Android ve iOS’ta mevcut) adını taşı-
yor ve bir tür sanal bitki yetiştirme-
nizi sağlıyor. Bunu yaparken de, örne-
ğin bitkiyi sulama zamanlarında size 
de su içmeniz gerektiğini hatırlatıyor. 

Müzik, film, kitap, hatta yemek: 
Bırakın her şeyi robot seçsin!
Evde geçireceğiniz bir akşamı da 
teknolojiye emanet etmeniz müm-
kün. Yapılacak yemekler için The 
Guardian’ın Facebook Messenger 
robotundan tarif isteyebilirsiniz. 
Tarifler İngilizce olacak ama Türkçe 
tarifi Google’da aratarak bulabilirsi-
niz. Yoksa da, hiç olmazsa size fikir 
vermiş olur. Sous-Chef adlı bu robot, 
istediğiniz yemek türünü yazdığınız-
da, farklı tarifler önererek çalışıyor.

son dakika kaçamakları için birebir. 
Şehrinizdeki havaalanını seçin, tarih-
leri belirleyin ve bütçenizi yazın. Sıra 
geldi çarkı döndürmeye! Karşınıza çı-
kacak yer hoşunuza giderse, biletleri 
ayırtabilirsiniz. 
Kayak’ın yeni Facebook Messenger 
sohbet robotu da denemeye değer. İngi-
lizce yazacağınız soruları yanıtlayabi-
liyor. Örneğin yılbaşında Berlin’de otel 
arıyorsanız, size seçenekleri sıralıyor.

Türkçe bilen sesli asistanlar ile 
hayat çok daha kolay
Bunun dışında sanal asistanlar zaten 
neredeyse her akıllı telefonda yerini 
aldı. Apple’ın bu konuda öncülük eden 
Siri’si artık Mac bilgisayarlarda da kul-
lanılabilecek. Hatta şirketin Siri’nin 
uygulama geliştirme paketini (API) 
herkese açması, her tür uygulamanın 

Oyunlaştırma sayesinde kendinize he-
defler koyarak gerçekleştirdiğinizde 
puan kazanabilirsiniz, arkadaşları-
nızla ortak hedefi ilk gerçekleştirme 
yarışına girebilirsiniz. Bu uygulama-
nın bir güzel yanı da, harcama tipinize 
göre benzer mekânlar önerebilmesi, 
öyle ki, arkadaşlarınızın gittiği yerleri 
de göstererek sosyal planlamanızı da 
kolaylaştırabiliyor.

Teknoloji, nerede tatil yapacağınızı 
bile belirleyebiliyor
Çok sayıda kişiyle bir yere gitmek iste-
diğinizde, bunu yapmak hem her kafa-
dan çıkan ses hem de uygun yer bulma 
uğraşı sebebiyle zor olabilir. Tossup 
adını taşıyan ve iOS ile Android’de üc-
retsiz kullanılabilen mobil uygulama, 
bu işi formülize etmeyi sağlıyor. Yani 
soruları ekleyin, seçenekleri buna 
göre belirleyin ve arkadaşlarınıza 
gönderin. Daha sonra ufak bir anketle 
WhatsApp grubundaki tartışmalara 
gerek kalmadan sonuca ulaşın.
Tatil zamanı yaklaşırken nereye gi-
deceğinizi düşünmekle uğraşmak 
istemiyorsanız, bu konuyu da tekno-
lojinin ‘akıllı’ ellerine bırakabilirsiniz. 
Skyscanner’ın Departure Roulette 
(departureroulette.net) adlı hizmeti 

Bütçenizi planlayarak sizi 
uyarabiliyor
Hayat düzenlemelerinde ise seçe-
nekler oldukça fazla. Sanal bir mu-
hasebeci tutarak, neye ne kadar har-
cadığınızı görebilir, sizi uyarmasını 
sağlayabilirsiniz. Hatta belirli hedef-
ler koyarak harcamalarınızı düzene 
sokması da mümkün.
Cebini delmek istemeyenler için OnT-
rees adlı ücretsiz iOS ve Android uygu-
laması banka hesaplarına bağlanıyor, 
grafiklerle neye para harcadığınızı 
gösteriyor. Bütçeniz bitmeye yaklaşır-
ken de uyarı gönderiyor. Bunun dışında 
harcamalarınızı kredi kartınızdan al-
madan, fişleri telefon kamerasına tara-
tarak sisteme tanıtabileceğiniz Wally 
de mevcut. Bu da ücretsiz bir uygulama 
ve Türkçe fişleri okuyarak, ne tip har-
cama yaptığınızı görebiliyor. 

TV’de izleyecek bir şey aramak yerine, 
Netflix’i kullanabilirsiniz. Neredeyse 
her cihazda çalışan dizi ve film izle-
me uygulamasında ne izleyeceğinizi 
bulmak için, yine Messenger’daki And 
Chill adlı sohbet robotu kullanın. Sev-
diğiniz bir filmi yazdığınızda size ilgili 
bir tavsiye verecektir. 
Benzer şekilde dinleyeceğiniz müziğe 
de Spotify’ın karar vermesini sağlaya-
bilirsiniz. Haftalık keşif ve yeni mü-
zikler listesinden sonra, günlük keşif 
listesi de yayımlayan uygulama, sevdi-
ğiniz şarkıcı ve grupların radyolarıyla 
da sevdiğiniz türde müziğe benzer şey-
ler dinleme olanağı sunuyor.
Film, dizi ve müziğin yanı sıra kitap 
tavsiyesi de verebilen TasteKid (taste-
kid.com) de işinize yarayabilir. Arama 
kutusuna sevdiğiniz şeyi yazın ve ben-
zer şeyleri bulsun. Hepsi bu!

Siri ile uyumlu olabilmesine olanak 
sağlıyor. Siri, başta İngilizce olmak üze-
re birçok dilde kullanılabiliyor. Türkçe 
desteği de oldukça iyi. Doğal dil tekno-
lojisi sayesinde konuşmaları çok iyi bir 
şekilde anlayabiliyor, daha sonra da 
söylenenleri yerine getiriyor. Örneğin 
hava durumu uygulamasını açmanıza 
gerek yok, bugün hava nasıl diye sor-
manız, yağmur yağacak mı demeniz, 
size hem sesli yanıt verip hem de hava 
durumunu göstermesi için yeterli. 
Google’ın yazılı sohbet dünyasına gi-
riş yaptığı Allo ise Google Assistant 
adlı asistanı içeriyor. Bu asistana 
yazılı olarak soru sorabilirsiniz. Şim-
dilik Türkçe bilmiyor ama Google’ın 
birçok hizmetinde Türkçe deste-
ği olduğundan (özellikle Tercüme 
hizmetinde olması, doğal dil olarak 
Türkçe’nin desteklendiğini gösteri-

BESLENMENİZİ TAKİP EDEBİLMEK İÇİN KALORİ SAYAN 
SAĞLIK UYGULAMALARI İŞİNİZE YARAYACAKTIR AMA 

HER ÖĞÜNÜNÜZÜ PLANLAYABİLECEĞİNİZ BİR UYGULAMA, 
HEDEFLERİNİZE ULAŞMANIZI KOLAYLAŞTIRIR.

FİLM, DİZİ VE MÜZİĞİN YANI SIRA KİTAP TAVSİYESİ 
DE VEREBİLEN TASTEKİD (TASTEKİD.COM) DE İŞİNİZE 
YARAYABİLİR. ARAMA KUTUSUNA SEVDİĞİNİZ ŞEYİ            

YAZIN VE BENZER ŞEYLERİ BULSUN. 
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yor), yakın zamanda Türkçe’nin kul-
lanılabilir olmasını bekleyebiliriz. Bu 
asistan, sorularınıza yanıt veriyor, 
sizin için arama yapıyor, hatta top-
lu konuşmalarda @googleassistant 
diyerek soru sorabilmeyi sağlıyor. 
Merak edilenlere kolayca erişim 
sağlayacağı gibi planlama işlerinizi 
de yerine getirebilir. Bu yazılımdaki 
bir güzellik de aslında her gün tek-
nolojiye en ufak şeylerde bile nasıl 
güvendiğimizi göstermesi açısından 
önem taşıyor. Akıllı Yanıt sistemi, 
yazış biçimlerinizi öğrenerek size 
yazacağınızı tahmin ettiği şeyleri 
önermesi. Buradaki fark, yazdığınız 
ilk kelimeye göre en çok yazdıkları-
nızı değil, yazacağınızı tahmin ettiği 
şeyleri göstermesi. Bu da, ciddi bir 
makine öğrenme teknolojisi ile ger-
çekleşiyor.

Toplantıları robotunuz ayarlasın
Gelelim benzer şekilde çalışan bir 
başka robota. New York merkezli 
X.ai adlı startup, kısa süre önce 23 
milyon dolar yatırım aldı. Bu ya-
tırımın sebebi geliştirdikleri bir 
toplantı robotu... Sadece e-posta ile 
ulaşılan bu robot, takviminizdeki 
boş vakitleri belirleyerek herkes 
için uygun zamanı soruyor ve kesi-
şen vakit için toplantı ayarlayarak, 
bunu takvime ekliyor ve katılım-
cılara duyuruyor. Son derece basit 
gözüken bu iş de bir yapay zekâ ve 
doğal dil işleme teknolojilerinin 
sonucunda ortaya çıkıyor. Amy ve 
Andrew adlı robotlar, toplantımı 
kendim ayarlarım deyip de, yoğun 
toplantı dönemlerinde elleri ayak-
larına dolaşanlara derman oluyor.
Son olarak evdeki can sıkıcı işleri 

SANAL BİR MUHASEBECİ TUTARAK, NEYE NE KADAR 
HARCADIĞINIZI GÖREBİLİR, SİZİ UYARMASINI 

SAĞLAYABİLİRSİNİZ. HATTA BELİRLİ HEDEFLER KOYARAK 
HARCAMALARINIZI DÜZENE SOKMASI DA MÜMKÜN.

TATİL ZAMANI YAKLAŞIRKEN NEREYE GİDECEĞİNİZİ 
DÜŞÜNMEKLE UĞRAŞMAK İSTEMİYORSANIZ, 

BU KONUYU DA TEKNOLOJİNİN ‘AKILLI’ ELLERİNE 
BIRAKABİLİRSİNİZ.

teknolojiye devretmekten bahset-
mek istiyoruz. Dilerseniz ev temizliği 
ile başlayalım. Bu kararı sizin verme-
nize gerek kalmadan otomatik yapa-
bilen robot süpürgeler, evin haritasını 
çıkartabiliyor, şarjı bitmeden istasyo-
nuna dönüyor ve şarj olup, temizliğe 
kaldığı yerden devam edebiliyor. Is-
lak temizlik ve kuru temizlik yapa-
bilen farklı robot süpürgeler, ufak 
engelleri aşabiliyor, halı gibi yükselti-
lere kolayca çıkıyor, koltuk ve tezgâh 

nuzu bilecek, eve geleceğiniz saatleri 
öğrenecek, yaklaştığınızda akıllı tele-
fonunuz eve bir uyarı gönderecek vb. 
senaryolarla, eviniz hava soğuksa ısın-
maya sıcaksa serinlemeye başlayacak. 
Konumunuza göre, boş odaların aydın-
latmasını kapatacak sistem, nabız ya 
da hareketlerinize bakarak uyuduğu-
nuzu da anlayabilecek. Böylece TV’yi 
açık unutma derdi de bitecek. 

Eviniz hasta olduğunuzu anlayıp 
doktor çağıracak
Yapacağınız ısı ayarlarınıza alışarak 

altlarına girebiliyor. En güzel yanı da, 
bazı modellerin akıllı telefon uygula-
ması ile uzaktan kontrol edilebilmesi. 
Hatta zamanlama sayesinde temiz-
lik, siz evde yokken de yapılabiliyor. 
Dilerseniz belirli bir odada kalmala-
rı, belirli bir bölgeyi süpürmeleri de 
ayarlanabiliyor. 

Kombide %30, klimada %40’a kadar 
tasarruf
Şu anda kullanabileceğimiz akıllı ev 
teknolojilerinde en ileri çözümler ik-
limlendirmede tasarruf sağlayarak 
hem yakıt ya da enerji tüketmeyerek 
çevreyi hem de bütçeyi koruyan çö-
zümler sağlıyor. Cosa’nın Akıllı Kombi 
cihazı çok sayıda kombi ile uyumlu. 
Uzaktan yönetim ve optimize ısı ayarla-
rı ile doğalgaz faturalarında yüzde 30’a 
kadar tasarruf sağlıyor. Benzer şekilde 
Akıllı Klima cihazı da kısa süre önce ta-
nıtıldı. Bu cihaz da uzaktan kumandalı 
tüm klimalarla çalışıyor, cepten yöne-
tim imkânı sağlıyor ve faturadan yüzde 
40’a kadar tasarruf etmeyi sağlıyor. 
Bundan yaklaşık 5 sene sonra kar-
şılaşmaya başlayacağımız yeni nesil 
akıllı evlerde, akıllı olmayan neredey-
se hiçbir şey kalmayacak. Ev, takıla-
cak bir bileklik ile neresinde olduğu-

rahatınızı bozmadan yaşamanızı sağ-
layacak yeni akıllı evler, parmak izi, 
vücut ısısı ve nabız ritimlerine göre 
evdeki farklı kişileri de birbirinden 
ayırt edebilecek. Bu da, duşun su sı-
caklığını otomatik ayarlama, aydın-
latmayı kişiye özel tercihlere getirme 
ve ev eğlencesini (kişiye özel müzik, 
TV gibi) düzenlemeyi sağlayacak.
Japonya merkezli bir şirketin üze-
rinde çalıştığı tuvalet teknolojisi, 
dışkı analizi yaparak, hasta olduğu-
nuzu tespit ederek doktor randevu-
su almayı sağlıyor. Benzer şekilde 
geliştirilen akıllı buzdolapları da bi-
ten besinlerin siparişini verebiliyor, 
ancak ileride yapay zekâ ve makine 
öğrenmesi de devreye girecek ve 
neyi ne kadar tükettiğinizi anlaya-
rak, israfı önleyen bir sipariş siste-
mi kullanılacak. 

KASIM 2016                          2524               KASIM 2016

/TEKNOLOJİ/TEKNOLOJİ



Erdoğan müjdeledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Osmangazi Köprüsü’nün 
açılışında, “Sırada Çanakkale 1915 
Köprüsü var.” sözlerinin ardından 
Çanakkale Boğazı köprüsü yeni-
den gündeme geldi. Marmara Oto-
yol Ringi, Osmangazi Köprüsü’nün 
yer aldığı İstanbul İzmir Otoyolu, 
3. Köprü’nün yer aldığı Kuzey Mar-
mara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ 
Çanakkale- Balıkesir Otoyolu proje-
lerinin gerçekleştirilmesiyle hayata 
geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale 
Boğazı’na kurulacak köprüyle ta-
mamlanacak.

YPK onayı bekleniyor
Marmara Otoyol Ringi’nin iki ayağı 
İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara 
otoyollarının yapımı sürüyor. Pro-
jenin üçüncü ayağı Kınalı- Tekirdağ 
Çanakkale- Balıkesir Otoyolu ola-
cak. 352 kilometre uzunluğundaki 
yol, Çanakkale Boğaz Köprüsü’nü 
de kapsayacak. Projenin yap-işlet 
devret modeli ile yapılabilmesi için 
Yüksek Planlama Kurulu onayı bek-
leniyor.

Dünyanın en uzunu
Çanakkale Köprüsü, Çanakkale 
Boğazı’nı 2 bin 23 metre orta açıklıkla 
geçecek. Proje, toplam uzunluğu 3 bin 
623 metre olan asma köprü şeklinde 
planlandı. Dünyanın en uzun köp-
rüsü olan Hyogo’daki Akashi Boğazı 
Köprüsü’nü (Akashi Kaikyo Bridge 
– 1991 ) geride bırakması beklenen 
Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre 
orta açıklıkla dünyanın en uzun asma 
köprüsü olacak. 

Köprü ayakları arasındaki mesafe 
2 bin 23 metre olacak. Köprü üze-
rinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. 
Köprünün Cumhuriyet’in 100’üncü 
yılı olan 2023 yılında açılması plan-
lanıyor.

Güzergah belli oldu
Çanakkale Köprüsü için ilk ola-
rak Sarıçay- Kilitbahir güzergâhı 
belirlenmişti. Bu bölge tarihi Geli-
bolu Yarımadası’na zarar vereceği 
endişesiyle değiştirildi. Gelibolu 
İlçesi’nin 7.5 kilometre güneyindeki 
Sütlüce Köyü ile Lapseki İlçesi’nin 
2.5 kilometre güneyindeki Şeker-
kaya mevkii belirlendi. 30 Mart 
2015 tarihinde Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’na resmi başvuru 
yapılmıştı. Çanakkale Boğaz Köprü-
sü 2 kesimden meydana gelecek. 1. 
kesim kısmı İstanbul Silivri İlçesi, 
Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Çorlu, 
Süleymanpaşa, Malkara ilçeleri, Ça-
nakkale Gelibolu, Lâpseki, Çan, Ye-
nice İlçeleri, Balıkesir Balya ve Mer-
kez İlçelerinden geçecek. Toplam 
277,599 kilometre olacak. 2. kesim 
ise Çanakkale Gelibolu ve Lapseki 
ilçelerinden geçecek. Söz konusu 
ikinci kesim olarak belirlenen kısım 
sadece boğaz kesimi ve bağlantı yol-

larından meydana gelecek. Toplam 
46,816 kilometre olacak.

Altı şeritli yol
Yapılacak 1.ve 2. kesim otoyolu, yap-
işlet-devret modeli kapsamında ola-
cak. Proje güzergahı 3 gidiş-3 geliş 
olmak üzere toplam 6 şerit olarak 
planlandı. Köprünün tamamlanma-
sıyla ulaşımın da rahatlaması planla-
nıyor. Çanakkale Boğaz Köprüsü özel-
likle Gelibolu ve Lapseki bölgesinde 
heyecan yarattı. Yapılacak olan köprü 
ile Bozcaada’ya geliş süreleri de epey-
ce kısalmış olacak. 20 kavşak ya da 
istasyon olacak şekilde tasarlanan 
Çanakkale Boğaz Köprüsü ile Lapseki 
ve çevresindeki köylerde son dönem-
de yoğun bir hareketlilik var.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ’NDE 
İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR
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Osmangazi Köprüsü ile İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin trafik 
sıkışıklığını azaltacak Marmara Otoyol Ringi’nin ilk ayağı 

tamamlandı. Bölgeyi tek otobanda dolaşma fırsatı sunacak ringi 
tamamlayacak olan Çanakkale Köprüsü’nün de önümüzdeki 

dönemde ihaleye çıkarılması gündeme alındı.
YAZI NİL DEMİRCİLER

D
ünyaya örnek olan kamu 
projelerini sırayla hayata 
geçiren Türkiye’de önü-
müzdeki dönemde mega 
projelere bir yenisi ekle-

necek. Marmara Bölgesi’nde yer 
alacak olan yeni kamu projesi ile, 
Marmara’nın tek otoyolla bir ring 
haline getirilmesi planlanıyor. Os-
mangazi Köprüsü ile İstanbul ve 

Marmara Bölgesi’nin trafik sıkı-
şıklığını azaltacak Marmara Otoyol 
Ringi’nin ilk ayağı tamamlanırken 
ringi birleştirecek olan Çanakkale 
Köprüsü’nün de önümüzdeki dö-
nemde yapılması gündeme alın-
dı. Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün 
ihalesinin önümüzdeki dönemde 
yapılması ve köprü inşaatı için düğ-
meye basılması planlanıyor. 

Çanakkale Köprüsü’nün ihaleye 
çıkacağına yönelik haberlerle birlikte 
bölge yatırımcıların akınına uğruyor. 
Arazi yatırımı yapanların yoğun ilgisi 
ile karşı karşıya kalan bölgedeki 
köylerde fiyatlar 2-3 katı artış yaşadı. 
Avrupa yakasındaki ayaklarının 
kurulacağı Gelibolu ise gayrimenkul 
yatırımcılarının ilgisiyle altın çağını 
yaşıyor. 

ARAZİLER DEĞERLENDİ

Çanakkale’nin Bolayır ve Sütlüce 
köyleri de markaj altına alınan 
bölgeler arasında başı çekiyor. 
Şekerkaya mevkiine en yakın 
köylerden bir diğeri de Gökköy. 
Gökköy, Şekerkaya’ya yaklaşık 5, 
Çanakkale Lapseki duble yoluna ise 4 
kilometre mesafede. Çanakkale 
Boğazı’na hakim bir tepede yer alan 
Gökköy, manzarasından dolayı 
özellikle arsa yatırımcıları tarafından 
yoğun talep görüyor.

NERELER ÖNE ÇIKTI?



Avrupa mavi rengi seviyor
Tüm dünyada geniş kitlelere sesle-
nen otomobilde tüketici zevk-
leri de değişiyor. En son 
yapılan araştırmaya göre 
otomobiller şehirden ve 
doğadan ilham alan renk-
ler arasında global-sen-
tetik ve metalik renkler 
yükselişe geçecek. Özel-
likle dijital görünüme sahip 
yoğun mavi, Avrupa’da öncelikli ter-
cihler arasında. Rapora göre otomotiv 
renkleri, dijitalleşme ve sosyal geliş-
melerin birbirleri ile olan bağlantı-
sından etkilenecek. Boya üreticileri 
yaptıkları araştırmalarla her yıl oto-
motiv tasarımının gelecek vaat eden 
renklerini belirliyor. 65 renkten olu-
şan bu yılki koleksiyonun ana tema-
sı, modern dünyayı şekillendiren iki 
rakip bakış noktası; sanal dünyanın 
büyüleyiciliği ve doğallık. “Paralaks” 
kelimesiyle ifade edilen bu konsept, 
kendini dürüstçe ifade etme özlemi-
ni temel alan ancak farklı açılardan 
bakıldığında nesnelerin değişmiş gö-
ründüğü bir illüzyonu anlatıyor.

Çok boyutlu renkler tercih ediliyor
Açıklanan yeni otomotiv renk trend-
lerine göre sanal ve gerçek dünya 
arasındaki belirsiz ilişki, otomotiv 
renk paletlerinde görünür hale geli-
yor. Sentetik, metalik mavi, gümüş 
ve beyaz renk tonları, günlük yaşa-
mın dijitalleştirilmesine yönelik bir 
trendi simgeliyor. Kromatik renkler 
ve doğal tonlar bir çelişki, özellikle 
kentsel alanlarda otantik deneyimle-
re ve duygulara yönelik bir arayış ser-
giliyor. İki veya daha fazla rengin me-
talik kentsel renklerle birleşmesini 
sağlayan yenilikçi pigment efektleri, 
yarının otomobillerinin renk port-
föyünü zenginleştiriyor. Ülkelere 
özel koşullar ve gelişmeler de global 
trendlerin bölgesel olarak uyarlan-
masını şekillendiriyor.

Avrupa’da değişen trendler 
Avrupa trend dünyasını, değişimin 
yeni yollarını sağlayan bir duyguyu 
temsil eden güçlü bayrak kırmızısın-

dan antrasit ve siyahların eşlik ettiği 
daha koyu kırmızılara ve yeşillere ka-
dar değişen bir renk skalası oluştu-
ruyor. Uzun yıllardır otomotivin ana 
renklerinden bir tanesi olan siyah, 
derin ve karanlık etkiler oluşturarak 
tekrar güç kazanıyor. Bölgedeki eko-
nomik ve diğer zorluklara rağmen 
Asyalılar, gelecekte başarılı olacak-
larından emin. Bu iyimser yaklaşım, 
mavi-yeşil gibi taze, neşeli renklerle 
yansıtılıyor. Buna ek olarak Asyalılar, 
yaratıcılık ve kalite arıyor. Gelenek-
sel değerler ve tipik Asya zarafeti 
arasındaki bağlantıyı sergileyen me-
talik kum beji renginin ince dokuları 
bunu gösteriyor.

Renk yoksa Avrupalı bekliyor
ABD ve Avrupa’daki tüketiciler ara-
sında yapılan araştırmada, her beş 
katılımcıdan üçü (yüzde 59), rengin, 
araç satın alma kararlarında önemli 
bir etken olduğunu belirtti. Katılım-
cıların yarısından fazlasının, istedik-
leri renk mevcut olmadığı takdirde 

ikinci tercihleri olan renkte bir araç 
satın almak yerine, asıl tercihleri olan 
renk temin edilene kadar araç alım-
larını bekletmeyi tercih ettiklerini 
ifade etmesi ayrıca ön plana çıkan bir 
unsur oldu.

Soğuk ülke Danimarka ‘siyah’ diyor
Tıpkı modada olduğu gibi araç seçim-
lerinde de renk tercihleri değişiyor. 
Yapılan, ülkelere göre otomobil rengi 
tercihleri araştırmaları ilginç ulusal 
tercihleri ortaya çıkardı. Daha fazla 
üretilen canlı renk paletine rağmen 
Avrupalı müşterilerinin en çok tercih 
ettiği renkler arasında gri, siyah ve 
beyaz renkler yer alıyor. Türkiye’de 
yüzde 52’lik oranla kir göstermeyen 
beyazı seçilirken, Fransa ve İtalya 
krem rengini tercih ediyor. Soğuk 
ülke Danimarka siyah seviyor; İr-
landa gümüşün üzerine tanımıyor. 
Türkiye’nin yeni Ford kullanıcısının 
en çok tercih ettiği renk olan beyazın, 
tüm tercihler arasında rekor kırdığı-
nı gösteriyor.
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Otomobil seçiminde renk tercihleri ülkelere göre değişiyor. 
Avrupa ve Amerika’da bu yıl dijital mavi çok moda olurken, Türk 
tüketiciler beyazı tercih ediyor. Türkiye’deki tercihlerde de mavi 

ve kırmızı payını yükseltiyor.
YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

TÜRKLER BEYAZ, 
AVRUPALILAR MAVİ SEVİYOR

/HABER

O
tomobil tercihlerinde marka 
ve model kadar renk seçe-
nekleri de tüketici tercih-
lerinde büyük rol oynuyor. 
Ülke, iklim koşulları, tüketici 

alışkanlıkları ve sosyolojik etkenlere 
göre otomobil seçiminde renk ter-
cihleri önemli farklılıklar gösteriyor. 

Türk tüketicilerinin de otomobil seçi-
minde renk tercihleri de son yıllarda 
farklı eğilimler gösteriyor. Son dö-
nemde trafiğe kaydı yapılan otomo-
biller içinde kırmızı ve mavi renge 
ilgi artarken, siyah, gri ve kahverengi 
otomobillere ilgi azaldı. Filo satışları-
nın payının arttığı ülkemiz otomobil 

satışlarında beyaz rengin tercih oranı 
yüzde 63.7, gri yüzde 14.5, siyah yüzde 
8.9, kırmızı, yüzde 6.2, maviyse yüzde 
3.8 olarak gerçekleşti. Son 3 yılın ter-
cihleri kıyaslandığında siyah, gri ve 
kahverengi otomobillere olan ilgi aza-
lırken, daha canlı renkler olan kırmızı 
ve maviye talebin arttığı görüldü.

/HABER



Bulut sistemi nasıl kurulur?
Gözünüzün önünde bir bulut sunucusu 
olsun isterseniz ya kendi sunucunuzu 
kuracak ve yöneteceksiniz ya da bulut 
hizmeti içerisine gömülü bir sabit dis-
ki ağınıza entegre edeceksiniz. WD ve 
Seagate’in böyle çözümleri bulunuyor.
Eve sunucu kurmaya gelince, size tav-
siyem Linux üzerine Wwncloud (www.
owncloud.com) kurmanız. Owncloud, 
tek bir giriş mekanizması ile çalıştırı-
lıyor. Böylece dosyalarınızı farklı yer-
lere koysanız bile bunlar tek bir yerde 
görülüyor. Yani sonradan haricî sunu-
cular da katarak olayı büyütebilirsiniz; 
örneğin işyerinizde de bir bulut siste-
mi oluşturup evdeki dosyalarla bunla-
rı aynı sisteme dâhil etmiş olursunuz. 
Hatta var olan sistemleri de entegre 
ederek, SharePoint, Dropbox ya da 
Amazon S3 gibi alanlardaki dosyaları 
da tek noktada görebilirsiniz.
Özel bir dosya yükleme noktası oluştu-
rarak herkese dosya yükleme imkânı 
veren Owncloud, böylece iş dünyasını 
da rahatlatacak bir dosya paylaşım çö-
zümüne imza atıyor.
File Firewall (Dosya Güvenlik Duvarı) 
adlı özellik, depolama, erişim ve da-
ğıtım için sistem ayarlarının kolayca 
yapılabilmesini sağlıyor. Bu sistem, 
yukarıda anlattığım farklı sunucula-
rın dosyalarını birleştirme işini de gü-
venli bir şekilde yapmayı sağlıyor.
Bunun dışında mobil cihazlardan 
adres defteri, takvim, fotoğraf gale-
rileri gibi veriler de bulut sistemine 

D
ropbox, Box, Google Drive, 
iCloud gibi sistemlere gü-
venmiyor, ‘hacklenirse ya-
narım, erişime engellenirse 
biterim, belki de bu işi daha 

çok kapasiteyle daha ucuza getiri-
rim’ diyorsanız, “Neden?” sorusunun 
cevabını vermişsiniz demektir.
Bunu yapmak için birçok farklı yön-
tem var. Elleri kirlenmesin isteyen-
ler, bulut hizmetini doğrudan veren 
bir yerden kiralayabilir, isteyen 

taşınarak farklı cihazlarla eşleştirme 
yapabiliyor. Verilerin tümüne inter-
net bağlantılı her cihazdan erişmek 
mümkün… Paylaşım ise kendi istemci 
yazılımlarının yanı sıra, URL (web site-
si adresi) göndererek de yapılabiliyor.

Yönlendirici ve modemler de bu işe 
yatkın
Bir ağ tabanlı dosya sisteminde (NAS) 
bulut sunucu kurmak kolay, ancak bu 
böyle bir cihazınız yoksa modem ya 
da yönlendiriciniz de bu işlevi, kıs-
men de olsa görebilir.
Birçok modern cihazda USB depo-
lama desteği yer alıyor. Bunun olup 
olmadığını anlamak için cihazınızın 
yuvalarının olduğu kısma bakabilir-
siniz. Bir USB bağlantısı varsa, çok 
büyük ihtimalle dosya sunucusu hiz-
meti de sunuyor demektir.
Buraya yeterli kapasiteyi sunan bir 
USB disk ya da harici sabit disk bağ-
layın. Daha sonra yönlendiricinin web 
yönetim arayüzüne girin. Burada ha-
rici depolama bölümünü bulun ve ci-
hazın depolama paylaşımı, FTP sunu-
cusunu, güvenli klasör ayarlarından 
olanları ayarlayın. 
Daha sonra bağlantı port adresini dı-
şarıya açarak, dışarıdan da sistemi-
nize giriş yapabilirsiniz. No-IP (www.
no-ip.org) benzeri bir dinamik DNS 
hizmetiyle kendinize ücretsiz bir 
internet adresi de alarak, sabit bir 
adresten bulut depolama alanınıza 
erişebilirsiniz.

hâlihazırdaki uzak sunucusuna ya-
zılım kurarak depolama alanı oluş-
turur, isteyen de var olan ağına bir 
sistem ekleyerek ya da kendi bilgisa-
yarına yazılım kurarak buluta geçer.
Önceki paragrafta söylediklerim, 
aslında şu soruyu sormak için: Ne-
rede?
Güvenli bir ağınız, hızlı bir inter-
net bağlantınız (özellikle upload/
yükleme hızı yüksek) ve ayıracak 
bir Linux sisteminiz varsa, bulut 

Hazır bir bulut sistemi edinmek
Hazır bulut sistemleri için tek yap-
manız gereken, bir hizmet seçip, 
buraya üye olup, yazılımı indirmek 
ya da web üzerinden dosya akta-
rımına başlamak. Özel bir kişisel 
bulut sistemi kurmak isterseniz, 
aslında bundan daha zor bir iş yap-
manız gerekmiyor. Bunun sağladığı 
avantaj ise farklı ve ücretsiz bulut 
sistemlerini birleştirerek tek bir 
alanda tüm verileri toplamak ve 
kolayca yönetebilmek.
Bunun için Cloudfuze’u (www.clo-
udfuze.com) kullanmanızı tavsiye 
ederiz. Aylık 4,99 dolar ücretle üye 
olunan sistem, tek yazılımla 17 
farklı bulut servisini birleştirebili-
yor. Daha sonra dosyalara erişmek, 
çeşitli özelliklere göre dosyaları 
kolayca sıralayabilmek ve veri eş-
leştirme gibi özellikler hizmetinize 
sunuluyor. Cloudfuze web, Win-
dows, iOS ve Android destekliyor. 
Ayrıca dosyalar FTP ile de yüklene-
biliyor.
Biraz daha kurumsal bir bu-
lut sistemine ihtiyacınız varsa, 
StorageMadeEasy’nin (www.stora-
gemadeeasy.com)  yıllık 59 dolar 
karşılığında verdiği ve verileri ye-
dekli saklayan bir sistem de işinizi 
görebilir. Burada da hangi sunucu-
ların ana, hangilerinin yedek için 
kullanılacağını seçmeniz yeterli. 
Ayrıca verileri ABD ya da Avrupa’da 
depolama seçenekleri de sunuyor.

sistemini evinizde kurabilirsiniz. 
Depolama alanı yeterli, bellek mik-
tarına güvendiğiniz (bu iş için en az 
512 MB’ını ayırmanız gerekiyor) bir 
sunucunuz varsa ve Linux kuruluy-
sa, uygun yazılımlardan birisini se-
çerek bulut sistemini ulaşılır hâle 
getirebilirsiniz.
Uğraşmadan, hızlı hızlı, bu işin uz-
manı vardır elbet diyorsanız, “Na-
sıl?” sorusunun yanıtında bu detay-
ları bulabileceksiniz.

Bulut depolama sistemlerine özeniyor ama güvenmiyor musunuz? 
Evinizdeki ya da işinizdeki ağa yakın olsun, yedeklerini alır, güvenliğini 

sağlarım mı diyorsunuz? Endişe etmeyin, bir bulut sistemi kurmak 
sanıldığı kadar zor değil.

YAZI AYTUN ÇELEBİ

KENDİ BULUT SİSTEMİNİZİ KURUN
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U
zun bir süredir internet korsanları başarılı 
isimlerin ününden yararlanıyor. Gündemde 
olan ünlü isimlerle ilgili kötü yazılım içeren 
siteler kuruluyor. Beğendikleri isimlerle 
ilgili son gelişmeleri öğrenmek üzere inter-

nette araştırma yapan kullanıcılar da bu siteler aracılığıyla 
güvenliklerini riske ediyor. Bu yolla internet korsanları pek 
çok kullanıcının kişisel bilgilerini ele geçiriyor. İnternet 
kullanıcılarının kötü niyetli amaçlarını gerçek-
leştirmek adına en büyük mecralarından 
biri olan Google, kullanıcılara pek çok 
farklı yolla çeşitli virüslere maruz 
kalmalarında önemli rol oynuyor. 
McAfee En Tehlikeli Ünlüler Lis-
tesi, bu tehlikeye dikkat çek-
mek üzere 10 yıldır düzenli 

olarak internet korsanlarının en çok kullandığı ünlü isim-
leri belirliyor. McAfee sanatçılar, komedyenler, müzis-
yenler, sporcular ve siyasetçilerden oluşan geniş bir liste 
üzerinden yaptığı araştırmayla virüs ve kötü yazılım yay-
ma tehlikesi en yüksek isimleri açıklıyor. Buna göre Justin 
Bieber bu yılki listede ilk 10’a ikinci sıradan giriş yapar-
ken, Rihanna da ilk kez listede yerini aldı. Yılın en tehli-

keli ünlüsü ise sevilen komedyen Amy Schumer oldu. 
Araştırmaya göre internet korsanları bu yıl 

en çok komedyenleri, müzisyenleri, Talk 
Show sunucularını ve TV yarışmala-

rındaki ünlüleri kullandı.
Araştırma şirketi McAfee En Teh-

likeli Ünlüler Listesi’ne göre ilk 
10 ünlü isim ve risk oranları ise 
şöyle:

SANALALEMIN

TEHLIKELIÜNLÜLERI!
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JUSTIN BIEBER
GENÇ KIZLARIN 

SEVGİLİSİ İKİNCİ SIRADA 
Kanada kökenli 22 yaşındaki R&B 

sanatçısı Justin Bieber dünyada en çok 
kazanan ünlüler arasında. Karıştığı olaylar ve 

çalkantılı aşk hayatıyla gündemden hiç 
düşmeyen ünlü şarkıcı tehlikeli ünlüler 
kategorisinde de listenin başında yer 

alıyor. Genç kızların sevgilisi Bieber, 
komedyen Schumer’i yüzde 15 ile 

yakın takip eden ünlü isim. 2016 YILININ EN TEHLİKELİ İLK 10 ÜNLÜSÜ
McAfee En Tehlikeli Ünlüler Listesi’ne göre ilk 10 ünlü isim ve risk oranları şöyle:

AMY SCHUMER %16.11  JUSTIN BIEBER %15.00  CARSON DALY %13.44  WILL SMITH %13.44  RIHANNA %13.33
MILEY CYRUS %12.67  CHRIS HARDWICK %12.56  DANIEL TOSH %11.56  SELENA GOMEZ %11.11  KESHA %11.11
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RIHANNA 
LİSTEDE İLK KEZ 

YER ALDI
Dünyaca ünlü müzisyen 

Rihanna’da siber saldırıların 
hedefindeki yeni isimlerden. Arama 

motoru Google’da en çok sorun 
çıkaran ünlü isimlerden biri olan 

Rihanna bu yıl ilk kez girdi listeye. 
Ünlü şarkıcı yüzde 13,33’le 

5. sırada.   

WILL SMITH
HEM ÜNLÜ HEM 

TEHLİKELİ
Amerikalı müzisyen ve sinema 
oyuncusu Will Smith de siber 

saldırılara maruz kalan ünlülerden. 
Mcafee’nin araştırmasına göre 4. 
sırada yer alan ünlü aktör, ABD’li 

talk-show sunucusu Carson 
Daly’le yüzde 13’le aynı 

sırada. 
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CARSON DALY
HER DÖNEM SİBER 

SALDIRILARIN HEDEFİNDE 
Tehlikeli ünlüler sıralamasında 

üçüncü sırada ABD’li talk-show 
sunucusu Carson Daly yer alıyor. 

Yüzde 13, 4’le Justin Bieber’dan sonra 
gelen ünlü talk showcu siber 

saldırıların her dönem 
hedefinde yer alıyor.

AMY SCHUMER 
EN TEHLİKELİ ÜNLÜ 

İnternette en çok sorgulanan kişi 
komedyen Amy Schumer. Amerikalı 

sanatçının Google’da çıkan arama sonuçlarının 
yüzde 16’sı kötü amaçlı sitelere yönlendiriliyor. 
Amy Schumer için yapılan aramalarda tıklanan 
her 3 siteden 1’i zararlı yazılım riski taşıyor. Film 

ve dizi araştırmaları sonucu çıkan siteler de 
benzer şekilde kullanıcıları zararlı yazılım 

içeren sitelere yönlendirmek için 
kullanılıyor. 
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C
ocukları saatlerce bilgisayar 
başından ayrılmadığı için ne 
yapacağını bilmeyen, inter-
nette harcanan zamana üzü-
len, "Bu çocuklar aptal ola-

cak." diye dertlenen anne-babalara 
son zamanlarda sıkça rastlar olduk. 
Ancak çocukların sokakta oynamadı-
ğından yakınan, elinden tablet düşür-
meyen yeni nesil için kaygılanan ebe-
veynlerin boşuna dertlendiği yapılan 
araştırmalar sayesinde ortaya çıktı. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan 
araştırmalar, 1950’lerle kıyaslandı-
ğında bugünkü nesillerin çok daha 
zeki, çok daha kendine güvenli, çok 
daha sorun çözücü olduğunu ortaya 
koyuyor. Bunun en temel sebebi ise 
bilgisayarın ve internetin gündelik 
hayatımızın bir parçası olması. O 
araştırmalardan biri New York’taki 
Beth-Israel Tıp Merkezi İleri Tıp Tek-
nolojileri Enstitüsü Başkanı Dr. James 
Rosser tarafından yakın zamanda ya-
pıldı. Dr. James Rosser’in yaptığı araş-
tırmaya göre haftada üç saatten fazla 
bilgisayar oyunu oynayan cerrahla-
rın, diğer cerrahlara oranla yüzde 
37 daha az hata yaptığını gösteriyor. 
Dünyanın önde gelen üniversitelerin-
den Yale’de de, bilgisayar oyunlarının 
çocuklar üzerindeki etkisini konu 
alan bir araştırmaya imza atıldı. Buna 
göre belli süreyle bilgisayar oyunu 
oynamak çocukların sınav başarısını 
artırıyor. Üniversitenin yaptığı araş-
tırmaya göre, dersten önce 5 dakika 
oyun oynayan öğrenciler daha başarı-
lı oluyor. 4 ay boyunca haftada 3 kez 
20'şer dakika oyun oynayan çocukla-
rın, okuma ve matematik sınavların-
da daha başarılı olduğunu saptandı.

Türkiye’de yapılan araştırmalar da 
bu kanıyı destekler nitelikte. Çocuk 
gelişim uzmanlarına göre; kızmabira-
der, bil bakalım, emlak oyunları, jen-
ga, 100-500 parçalı puzzler, maket-
ler, monopolly, scrabell, tabu, çılgın 
çubuklar, amiral battı, su doku, eğitici 
ve zekâyı geliştirici özellikteki ha-
zırlanmış bilgisayar oyunları, aile içi 
oynanabilecek oyuncakların öğrenci-
lerin başarı düzeylerini ve zekâlarını 
artırıyor. Peki, bilgisayarın çocukla-
rın başarısında kullanmak adına ne-
lere dikkat etmek gerekiyor?

Bilgisayar hafta sonu
Çocuğunuzu televizyon ve bilgisa-
yardan olabildiğince uzak tutmaya 
çalışın. Günlük 1 saat kullanımı aş-
mayacak şekilde düzenleme yapın. 
Bilgisayar oyunlarını hafta sonu oy-
naması daha iyi olur.

Zekâ geliştirici oyunları tercih edin
Çocuklarınızın, kızmabirader, bil ba-
kalım, emlak oyunları, jenga, 100-500 
parçalı puzzler, maketler, monopolly, 
scrabell, tabu, çılgın çubuklar, amiral 
battı, sudoku, eğitici ve zekâyı geliş-

tirici özellikte hazırlanmış bilgisayar 
oyun ve cdleri tercih etmesini sağla-
yın. Aile içi oynanabilecek oyunlara 
teşvik edin. Bu oyuncaklar ile başar-
ma ve başarısızlıkla baş edebilme, 
oyun esnasında strateji geliştirebilme 
ve kendini motive etmeyi öğrenir. 

Satranç zekânın şahı
Molalı ders çalışma planı yapması 
konusunda yönlendirin. Bazen anne 
ve babalar çocuğunun hiç kalkmadan 
1-2 saatte dersini bitirmesini ister. 
Bu doğru olmaz. Satranç strateji ge-
liştirmesini ve birkaç adım sonrasını 
görebilmesini sağlar, oynaması için 
teşvik edin. Çalışma masasında ge-
reksiz eşyaların (biblo, lamba, bardak 
vs.) olmasını engelleyin. Aşırı sıcak, 
aşırı ışık ve dağınık ortam dikkat da-
ğıtır, otokontrolü zorlaştırır.  

Beyin gelişimini sağlayın
Bilgisayarda oyun, çocuğun hem 
hayalini, hem de beyin gelişmesini 
sağlıyor. Bazı veliler çocukların bil-
gisayarla oynamasını istemiyorlar, 
bu oldukça yanlış. Çocuk bilgisayarla 
oynarken, anne baba çocuğun neler 
yaptığına dikkat ederse sorun kal-
maz. Bilgisayar oyunları hayatın basit 
olmadığı yolunda da önemli dersler 
verir. Oyunlar eğitici içerik taşıyorsa, 
beynin ve zekânın gelişimini sağlar. 
Doğru oyunlar olmak kaydıyla ken-
dini geliştiren nesiller yetişmesine 
yardımcı olur. Yönlendirici olarak da 
büyük etkisi vardır. Küçük yaşlarda 
eğitim programları kullanıldığında 
beyin gelişimi son derece sağlıklı bir 
şekilde sağlanabilir.
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çocukların bilgisayarla oynamasını istemiyorlar, 
bu oldukça yanlış. Çocuk bilgisayarla oynarken, 

anne baba çocuğun neler yaptığına dikkat 
ederse sorun kalmaz.
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‘Bilgisayar 
oyunu oynamak 

çocukları daha zeki mi 
yapıyor?’ Sorunun cevabını 

uzmanlar ‘evet’ diyerek yanıtlıyor.  
Nedeni ise bilgisayarın başarma ve 
başarısızlıkla baş edebilme, oyun 

esnasında strateji geliştirebilme ve 
kendini güdülemeyi öğretmesi. Ancak 

bilgisayar başında çok uzun süre 
geçirmenin çocukların fiziksel ve 

ruhsal sağlığına olumsuz etki 
edebileceğini de 

unutmamak gerekiyor. 
YAZI BERİL ŞEN

      
    T

EK
NOLOJİ ZEKÂYI GELİŞTİRİYOR 



Y
azıya “Şimdi okullu olduk/
Sınıfları doldurduk/Se-
vinçliyiz hepimiz/Yaşasın 
okulumuz” diye başlaya-
caktım lakin bu bir Ankara 

yazısı olmazdı; olsa olsa okul açıl-
ma dönemi Ankara’nın değişen yü-
zünü anlatan bir yazı olurdu.
Hoş, Ankara’da mevsim sayısı dört-
ten fazladır; okul açılma ve kapan-
ma dönemlerini de rengiyle, sı-
caklığıyla, coşkusuyla mevsimlere 
dâhil etmek gerekir, bu meyanda 
Ankara’nın okul mevsimleri de ya-
zılmayı hak eden mevzulardandır, 
bunu da yazarız icabında lakin bu-
günkü yazımız Olgunlar Sokak’la 
ilgilidir.
Olgunlar da nereden çıktı demeyin, 
Olgunlar’ı bilmiyorsanız gitti ömrü-
nüzün yarısı demeyelim hadi, bir-
kaç fırın ekmek daha taam etmeniz 
gerekecektir; Ankara’da okulla bir 
şekilde alakası olan herkes bu so-
kağı bilir; icabında yolu düşmüşlü-
ğü vardır.
Yüce devletimiz ders kitaplarını 
ücretsiz yapmadan önce veliler 
çocuklarının ellerinden tutarak 
Olgunlar’a gelirler; ellerindeki ki-
tap listesine bakarak ikinci el ders 
kitaplarını bütçelerine göre, yerine 
göre pazarlık yaparak temin eder-
lerdi. Şimdilerde bu piyasa öldü 
lakin hamdolsun Olgunlar ölmüş 
değildir.
Unutmadan buracıkta söyleyelim, 
Olgunlar’ın asıl kitap kaynağı hur-
dacılardır; bu sınıf hurdadan çıkan 
her türlü kitabı tasnif eder, iyice-
lerini sahaflara, daha az iyicelerini 
ikinci el kitapçı-sahaf ortası kitap-
çılara, ders kitaplarını ise ağırlıklı 
olarak Olgunlar esnafına getirir; 
esnafın zaten önceden hurdacılarla 
hukuku vardır, kitaplar depolanır, 
okul dönemine yakın depoda tasnif 
yapılır, okulların açılmasını en çok 
bekleyen gurubun başında öğrenci-
lerden, öğretmenlerden, velilerden 
ziyade ikinci el ders kitapçısı Ol-
gunlar esnafı gelir.
Ders kitaplarını devlet dağıt-
maya başladıktan sonra bir ara 

Olgunlar’ın süngüsü düşer gibi ol-
muştur lakin yabancı dil kitapları, 
üniversite kitapları, kültür kitap-
ları, yardımcı ders kitapları bah-
sinde ağırlığından bir şey kaybet-
memiştir.
Yaz dönemi, öğrenci ağzıyla söy-
lersek yaz tatili dönemi Olgunlar 
bazı günler sinek avlasa bile, yine 
de kitap meraklılarının uğrak 
mekânlarından biridir. Esnafın ay-
rıca bir derneği bulunmaktadır.
Olgunlar’ın en yaşlısı, en kabına 
sığmazı, ayrıca Ankara Sahafla-
rının en eskisi Külüstür Turgut 
Hakka yürüdükten, dükkânı melül 
mahzun kaldıktan sonra, Olgunlar 
bir iç ezikliği, bir yetimlik yaşasa 

da ölenle ölünmez hesabı hayat yo-
luna devam etmektedir.
Uzatmayalım, Olgunlar, Ankara’da 
bir sokaktır. Atatürk Bulvarı’ndan 
çıkarsanız, Meşrutiyet Caddesi’ni 
geçtikten sonra Akay’a varmadan 
solunuzdaki araç girmeyen sokak-
tır; Hoş Kocatepe’nin avlu kena-
rını sağınıza alıp aşağı inerseniz 
sağa sola sapmayın tam karşını 
Olgunlar’dır. 
Tekrar başa dönersek, Olgunlar’ın en 
canlı zamanı okul açılma mevsimidir.
O fotoğrafı başka yerde göremez-
siniz. Kitaplar ana baba gününe ta-
nıklık eder.
Bir renkli âlemdir vesselam, sadece 
Olgunlar’da seyredebilirsiniz.

Yüce devletimiz ders kitaplarını ücretsiz yapmadan önce veliler 
çocuklarının ellerinden tutarak Olgunlar’a gelirler; ellerindeki kitap 

listesine bakarak ikinci el ders kitaplarını bütçelerine göre, yerine göre 
pazarlık yaparak temin ederlerdi. Şimdilerde bu piyasa öldü lakin 

hamdolsun Olgunlar ölmüş değildir.
YAZI MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

OLGUNLAR’A CAN GELDİ

KASIM 2016                          4140               KASIM 2016

Yaz dönemi, öğrenci ağzıyla söylersek yaz tatili 
dönemi Olgunlar bazı günler sinek avlasa bile, yine de 

kitap meraklılarının uğrak mekânlarından biridir.

/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI



şikâyetleri raporuna göre yolcuların 
havaalanında bekleyerek geçirdiği 
toplam süre şöyle: Check-in sırasın-
da 600 milyar saat; güvenlik ve pa-
saport sırasında 330 milyar saat; yön 
belirlemede 225 milyar saat; uçuş 
bilgisi ekranı takibinde 330 milyar 
saat; kapıda 650 milyar saat… Ha-
vaalanlarında yapılacak altyapı de-
ğişiklikleri ile yolcuların bekleme 
süresinin büyük ölçüde azaltılması, 
güvenlik adımlarının hızlandırılma-
sı ve yolculuk süreçlerinin kolaylaş-
tırılması öngörülüyor. 

Mobil cihazlar, havaalanlarında 
daha aktif kullanılacak
Sabre’ın raporunda yer alan ABD Ulaş-
tırma Bakanlığı verilerine göre, yolcu-
lar uçuş ekranı takibi için toplam 330 
milyar saat harcıyor. Uçuş ekranının, 
mobil cihazlardan anlık olarak takip 
edilmesinin, yolcuların bekleme sü-
resini azaltacağı ve havaalanında ge-
çirdikleri sürenin daha nitelikli hale 
getirileceği öngörülüyor.
2014 yılında yapılan Havayolu BT 
Eğitimleri Anketi’ne (SITA) göre, ya-
kın gelecekte seyahatle ilgili zorluk-
ların çözümü için, havaalanları self 
servis ve mobil teknolojileri daha 
fazla kullanacak. Teknoloji odaklı 
havaalanlarında, mobil cihazlar ara-
cılığıyla yolculara, navigasyon sağ-
lanması ve yolcunun bulunduğu ala-
na göre anlık bildirim ve tekliflerin 
yapılması da mümkün olacak.

Biyometrik tanımlama ile güvenlik 
adımları hızlanacak
Sabre’ın yayımladığı araştırma so-
nuçlarına göre, hem yolcular hem de 
havayolu şirketleri, güvenlik nokta-
larında tek bir biyometrik kimlik ka-
bul edilmesinin, seyahat deneyimini 
iyileştireceğini düşünüyor. Biyomet-
rik tanımlama sisteminin kullanıl-
ması, havaalanlarındaki güvenliği 
artıracağı gibi yolcuların bekleme 
süresini de önemli ölçüde azaltacak. 
Belge kontrolleri, biyometrik ta-
nımlama ile hızlı bir şekilde gerçek-
leşeceğinden, yolcular tekrarlayan 
güvenlik adımlarından kurtulacak. 

S
eyahat teknolojisi çözümleri 
alanında faaliyet gösteren 
Sabre Corporation (NASDAQ: 
SABR), hazırladığı raporun-
da yakın gelecekte havayo-

lu seyahatinde ve havayollarındaki 
güvenlik adımı, bagaj işlemleri, 
check-in gibi süreçlerde yaşanacak 
değişimleri inceleyerek, müşte-
ri deneyimini iyileştirecek çözüm 
yöntemleri ve öngörülere yer verdi. 
Rapora göre, teknolojik altyapıya 
sahip havaalanlarında belge kont-
rolleri daha hızlı ve güvenli şekilde 
yapılacak, akıllı bagaj teknolojisi 
kullanılacak, yolcular mobil yönlen-
dirme ile yön belirlemeyi çok kısa 

Biyometrik tanımlama işlemlerinin 
kapsamlı bir şekilde yapılması duru-
munda ise havaalanlarındaki güven-
lik önlemleri artırılmış olacak. 

Akıllı bagaj teknolojisi ile bagaj 
işlemleri kolaylaşacak
Havaalanlarında bekleme süresini 
artıran, müşteri memnuniyetinin 
azalmasına neden olan ve havayolu 
şirketlerinin zarar etmesiyle so-
nuçlanan süreçler arasında bagaj 
işlemleri de bulunuyor. Uçuş öncesi 
ve sonrasında bagajların uzun süre 
beklenmesi, yolcuların seyahat de-
neyimini olumsuz etkiliyor. 2014 
SITA Araştırması’na göre, bagaj ta-
kip işlemlerinin kolaylaştırılması 
hem havayollarının hem de müşteri-
lerin seyahat deneyimindeki önce-
liklerinin başında geliyor. Geleceğin 
havaalanlarında, müşteri profiliy-
le bağlantılı kalıcı bagaj etiketleri 
kullanılması ve yolculuk boyunca 
bagajların gerçek zamanlı olarak 
takip edilmesi, yaşanacak gelişme-
ler arasında yer alıyor. 

Konum yönlendirmesi ile yolcuların 
zaman kazanması sağlanacak
Geleceğin havaalanlarında yer alacak 
özelliklerden biri de konum yönlen-
dirmesi olacak. “Dijital Yol Bulma” 
teknolojisiyle yolcular, tanımlanmış 
bir tasarım yoluyla, sezgisel navigas-
yon seçeneğini kullanabilecek. Konum 
yönlendirmesinin yanı sıra, artırılmış 
gerçeklik teknolojisiyle, mobil cihaz-sürede gerçekleştirecek ve havaa-

lanında harcanan zaman nitelikli 
hale gelecek. Havaalanlarının tek-
noloji altyapısıyla geliştirilmesi, 
günümüzdeki hava trafiği açısından 
olduğu kadar, gelecek için de büyük 
önem taşıyor. Havayolları ile seya-
hat eden yolcuların sayısı her geçen 
gün arttığı gibi, 2030 yılına kadar 
hava trafiğinin 10 milyar yolcunun 
üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. 
Sabre’ın hazırladığı araştırma ra-
poruna göre, havaalanlarında müş-
teri deneyiminin iyileştirilmesi ve 
milyarlarca dolarlık zararın önüne 
geçilmesi için yeniden yapılandırıl-
ması önem taşıyor.

lar aracılığıyla çevredeki alanlar sanal 
görüntüyle takip edilebilecek. 

Hizmet alma süreçlerinde self servis 
yaygınlaşacak
IATA Araştırması’na göre, 2020 yılına 
kadar yolcuların yaklaşık yüzde 80’i, 
havaalanlarında tamamen self servis 
seçeneği kullanılmasını istiyor. Uça-
ğa alış işlemlerinin insan etkileşimi 
olmadan gerçekleşmesi, havaalanın-
daki restoranlardan uçağa yemek 
siparişi verilmesi ya da duty-free 
alışverişlerinin uçağa teslim edilmesi 
gibi opsiyonlar, müşteri memnuni-
yetinin iyileştirilmesini sağlayacak. 
IATA 2020 Araştırması’nda yer alan 
sonuçlara göre, havaalanlarının kü-
resel yolcu memnuniyetini artırmak 
için 2020 yılına kadar bu alanda atı-
lım yapması öngörülüyor. 
2015 yılında The Economist’te ya-
yımlanan Bright Lights, Big Cities 
makalesine göre, hava trafiği hacmi, 
2030 yılına kadar iki kat artış göste-
recek. Artan yolcu trafiğini başarılı 
bir şekilde optimize etmek için ha-
vaalanlarının teknoloji tabanlı çö-
zümler üretmesi zorunluluk haline 
gelecek. Sabre’ın araştırma raporu-
na göre, müşteri odaklı havaalanla-
rı, hem havayolu şirketleri hem de 
müşteriler açısından kritik bir değer 
taşıyor. Bu doğrultuda, yakın gele-
cekte teknolojiyi etkili kullanan ha-
vaalanları yaygınlaşacağı gibi “akıllı 
havaalanı” kriterine uymayan hava-
alanları kapanmaya başlayacak.Bekleme sorunu son bulacak

Seyahat deneyimini olumsuz etkile-
yen faktörlerin başında gelen bek-
leme süresi, özellikle rötar ve uçuş 
erteleme gibi durumlarda yolcuların 
ciddi zorluklar yaşamasına sebep 
oluyor. Bunun yanı sıra, bagaj işlem-
leri, güvenlik adımları, uçağa alma 
süreci ve check-in süreçlerinin uzun 
sürmesi nedeniyle yolcular zamanla-
rının önemli bölümünü bekleyerek 
geçirmek zorunda kalıyor. 
Araştırmalara göre, yolcular, seya-
hat sürecinde, zamanlarının çoğunu; 
kuyrukta, çevreyi izleyerek ve bekle-
yerek geçiriyor. Ekim 2014 tarihin-
de ABD Ulaştırma Bakanlığı yolcu 

Teknolojik altyapıya sahip havaalanlarında belge kontrolleri daha hızlı ve 
güvenli şekilde yapılacak, akıllı bagaj teknolojisi kullanılacak, yolcular mobil 
yönlendirme ile yön belirlemeyi çok kısa sürede gerçekleştirecek ve 
havaalanında harcanan zaman nitelikli hale gelecek.

MÜŞTERİ ODAKLI HAVAALANLARI İLE 

YEPYENİ BİR SEYAHAT DENEYİMİ
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C
ok sayıda ‘spam’ (istenmeyen 
e-posta) alıyor musunuz? Sis-
teminize bulaşan bir virüs 
yüzünden fotoğraf, belge, 
müzik veya başka verilerini-

zi kaybettiniz mi? Almak istediğiniz 
bir ürünü internetin ücra bir köşe-
sinde bulup, kredi kartı bilgilerini-
zin çalınmasından korktuğunuz için 
vazgeçtiniz mi? Bankanızdan gelen 
ve bilgilerinizi güncellemeniz gerek-
tiğini, aksi takdirde hesabınızın don-
durulacağını söyleyen bir e-postayı 
yanıtlama konusunda çekimser kal-
dınız mı? 
Yukarıdaki soruların biri veya bir 
kaçına cevabınız ‘evet’ ise, size kötü 
bir haberimiz var: Artık Dijital Kir-
lilik kurbanlarından birisiniz... Peki, 
bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz?
Bilgisayarınızdaki güvenliği artır-
mak, makinenizin çalışma perfor-
mansını daha iyi duruma getirmek, 
gereksiz yer işgal eden program ve 
dosyalardan kurtulmak için senede 
3-4 defa yapılacak dijital bir temizlik 
yapmanız şart. Peki dijital temizliği 
nasıl yapacaksınız? İşte yapılacak 
birkaç basit işlem: 

İlk iş olarak yedekleme yapın
Dijital ve fiziksel temizlik işlerine 
başlamadan önce ilk yapılması ge-
reken tüm verilerinizin bir yedeğini 
almaktır. Bunu yaparsanız bilgisa-
yarınızın başına ne gelirse gelsin bir 
miktar zaman kaybından başka bir 
kayıp yaşamamış olursunuz. Ve en 
önemlisi de yedeğiniz varsa kendini-
zi her zaman güvende hissedersiniz.

Temizliğe bilgisayarınızın masaüs-
tünden başlayabilirsiniz
Temizlik işlerine en basit olarak bil-
gisayarınızın masaüstünden başla-
yın. Bu alanda kullanmadığınız bir 
bağlantı veya dosya bırakmayın ve 
hemen silin. Yüklemiş olduğunuz 
ve artık hiç kullanmadığınız prog-
ramları da bilgisayarınızın denetim 
masasındaki “Program Kaldır“ bölü-
münden tamamen kaldırabilirsiniz. 
Bu arada dolan çöp sepetinizi de bo-
şaltmayı ihmal etmeyin.

Güncellemeler olmazsa olmazlar 
arasında
Kullandığınız işletim sistemini ve 
aktif olarak kullandığınız tüm yazı-
lımların en güncel halini kullanmaya 
özen gösterin. Özellikle işletim siste-
minizin güncel olup olmadığını kont-
rol ederek güvenlik açıklarıyla ilgili 
yamalar başta olmak üzere güncelle-
melerinizi mutlaka yapın.

Gereksiz otomatik başlangıç prog-
ramlarından kendinizi kurtarın
Bilgisayarınız ilk açılırken bazı prog-
ramlar otomatik olarak yüklenir ve 
bilgisayarınız açık olduğu sürece ça-
lışırlar. Böyle olunca da hafızada yer 
işgal ederek sistemin yavaşlamasına 
sebep olurlar. Kullanmadığınız prog-
ramları otomatik açılış dosyasından 
silerek hafızayı rahatlatabilirsiniz.

Güvenliğinizi arttırmak için 
şifrelerde değişiklik 
Şifrelerinizi uzun zamandır hiç de-
ğiştirmemiş olmanız muhtemel. 
Eğer yakın zamanda şifrelerinizle 
ilgili bir değişiklik yapmadıysanız 
işte size bir fırsat. Tüm kullandığınız 
şifreleri kolay tahmin edilemeyecek 
yenileriyle değiştirerek güvenliği-
mizi daha da artırabilirsiniz.

Anti virüs yazılımınız yüklü ve 
güncel mi? 
Bilgisayarınızda bir anti virüs ya-
zılımının yüklü olup olmadığını ve 
çalışır durumda olduğunu kontrol 
etmelisiniz. Yüklü değilse hemen bir 
anti virüs programı kurarak en son 
güncellemeleri de yüklemeyi ihmal 
etmeyelim.

Ekran, klavye ve fare temizliği 
konusu
Ekranınızı hafif nemli bir bez ama 
tercihen mikro fiber bez kullanarak 
ve temizlik spreyi yardımıyla iyice 
temizleyerek leke ve tozlardan kur-
tulun. Temizliğe başlamadan önce 
monitörünüzün kapalı ve soğumuş 
olduğundan emin olduktan sonra te-
mizlikte alkol içeren sıvılar kullan-
mamaya özen gösterin. Farenizi ise 

varsa pillerini çıkararak temizleyin. 
Özellikle alt kısmını kirden ve sür-
tünmeyi engelleyecek toz birikinti-
lerinden arındırın. Son olarak klav-
yenizi önce ters çevirerek, arkasına 
hafiften vurarak ve sallayarak için-
de biriken toz parçalarının tuşların 
arasından kurtulmalarını sağlayın. 
Hava üfleyici cihazlar da iyi bir te-
mizlik için gerekebilir.

Harici bellekleri (ek sabit disk, sd 
kart, kullanılan memory stick’ler) 
kontrol edin  
Yedeklerinizi aldığınız veya fotoğraf-
larınızı yüklediğiniz fakat farkında 
olmadan virüs bulaşmış olabilece-
ğinden şüphelendiğiniz tüm harici 
bellekleri güvendiğiniz bir anti vi-
rüs programı ile tarayıp bir bulaşma 
oluşmuşsa da temizlemeye çalışın.

Bankacılık işlemleri ve alışverişi 
sadece güvenli sitelerde yapın
Güvenli sitelerin ‘https://’ ile başla-
yıp, tarayıcınızın sağ alt köşesinde 
altın bir asma kilit şeklinde görün-
tülediğini unutmayın. Kullandığınız 
her web sitesi veya hizmet için farklı 
bir parola kullanın. Bu parolanın beş 
karakterden daha uzun olmasına, sa-
yısal, özel karakterler, küçük ve bü-
yük harfler içermesine dikkat edin.

Ebeveyn kontrolü yapın
Çocuğunuzun internetteki aktivite-
lerini takip edin ve uygunsuz içeriği 
engellemek için bir ebeveyn kontro-
lü yazılımı yükleyin.

Her gün ortaya çıkan binlerce dijital tehdit özellikle mali verilerinizi ele 
geçirme, kimliğinizi çalma, dosyalarınızı silme veya bilgisayar kullanımınıza bir 

şekilde müdahale etme amaçlı olarak ortaya çıkıyor. Doğal olarak dijital 
kirlilik, bolca zararlı yazılımları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle 

güvenliğiniz için dijital temizlik yapmanız şart. Peki nasıl?  
YAZI BERİL ŞEN 

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN DİJİTAL 
TEMİZLİK YAPIN
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1- Ekip 
Ne iş yaparsanız yapın, o işi yapa-
nın aslında bir ekip olduğunu unut-
mayın. Mükemmel bir ekip hedefi 
ile olanakların size sağladığı en 
iyi çalışanlara sahip olun. Bunlara 
ek olarak, ekibin liderini seçerken 
iki kat fazla düşünün. E-ticaret 
çok dinamik bir alan ve bu alan-
da başarıya ulaşmak için analitik, 
kendini sürekli geliştiren ve diğer 
tüm yöneticilik vasıflarına sahip 
bir e-ticaret yöneticisine sahip de-
ğilseniz, başarılı olma şansınız çok 
düşecektir. 

2- İş planı ve operasyonel 
süreçleri atlamayın
E-ticaret çok hızlı gelişen bir alan ve 
aynı zamanda da, çok hızlı aksiyon 
gerektiren bir yönetim gerektiriyor. 
Bu nedenle, ilk siparişinizi almadan 
çok iyi bir iş planı yapmak şart… Bu 
iş planı en az üç yıllık hedeflerinize 
giden yolları tanımlamıyorsa, başa-
rınız bir tesadüf olacaktır. Bu süreç, 
bütün iş yapış şeklinizi, markanızı, 
müşteriye kattığınız değerleri, pa-
zarlama sürecinizi, operasyonel et-
kinliklerinizi gibi bütün detayları ta-
nımlamalıdır. İşe başladıktan sonra 
başınızın ağrımasını istemiyorsanız 
bu süreçler ve prosedürlerin tamamı 
hazır olmalı. Eğer bunu yapabilecek 
yetkinlikte değilseniz, işe koyulma-
dan danışmanlıklar alın.  

3- Omnichannel ile her alanda 
kaliteyi yakalayın
Eğer hâlihazırda mağazalarınız 
varsa, mağazalarınızla web siteni-
zi bütünleştirirken doğru adımları 
atmanız, size çok önemli avantaj-
lar sağlayacaktır. E-ticaret ma-
ğazanızı açarak yeni bir mağaza 
değil, yepyeni bir kanal yaratıyor-
sunuz. Bu nedenle, konuyu geniş 
düşünmek gerekiyor. Omnichan-
nel ile sadece mağazadan iade veya 
teslimat düşünmekle kendinizi sı-
nırlandırmayın. Omnichannel ile 
her iki kanala daha fazla trafik 
yaratmayı ve daha fazla değer kat-
mayı hedeflemelisiniz.

Ü
lkemizde 30 milyar TL hac-
me yaklaşan e-ticaret sek-
törü, her geçen yıl birçok 
yeni oyuncuya ev sahipliği 
yapsa da, bu girişimlerin 

çok küçük bir kısmı başarılı oluyor. 
Günlük satışı 1-2 siparişten fazla 
olan e-ticaret sitelerinin henüz bin 
rakamına ulaşmadığını söyleyen 
Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Orhun, şirketini büyüt-
mek isteyen girişimciler için önemli 
ipuçları verdi.
E-ticaret, Türkiye’deki toplam pera-
kendenin yüzde 2’sinin üzerinde bir 
hacme sahip. Gelişmiş ülkelerde bu 
oranın, Türkiye’dekinin 4-5 katı ol-
duğu göz önünde bulundurulduğun-
da, sektörün birçok yeni oyuncuya 
ve büyümeye açık olduğu görülü-
yor. Ancak günümüzde birçok kişi 
e-ticaret girişiminde bulunsa da, kü-
çük bir kısmı başarılı oluyor. Sektö-
rün yüzde 90’ından fazla cirosuna sa-
hip, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret 
sitelerinden oluşan 40’ı aşkın üyesi 
bulunan Elektronik Ticaret İşletme-
cileri Derneği’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Orhun, e-ticaret sek-
töründe olan girişimcilerin, şirket-
lerini büyütmeleri için gerekli olan 
ipuçlarını paylaştı:

4- Emek harcayın
E-ticaretin en güzel yanlarından 
bir tanesi, ne kadar emek verilirse, 
o kadar başarıya ulaşmanın müm-
kün olmasıdır. Bunu kendiniz için 
bir avantaj haline getirin. Çünkü 
hâlihazırda rakipleriniz bunu ya-
pıyor veya kısa zamanda bunu ya-
pan bir rakiple karşılaşacaksınız. 
Ne satıyorsanız onu çok iyi anlatın, 
avantajlı olduğunuz ürünleri çok iyi 
pazarlayın ve giderlerinizi hep çok 
sıkı kontrol edin. Maliyet avantaj-

larınızı fiyatlarınıza yansıtarak çok 
önemli hacimler yakalayabilirsiniz. 

5- Kendinizi geliştirin
Bu işe soyunduysanız, kendinizi bü-
yük bir denizdeki küçük bir sandal-
da bulacaksınız. Eğer kendinizi sü-
rekli geliştirip deneyimlerinizden 
iyi dersler çıkartır ve doğru analiz-
ler yaparsanız, altınızdaki sandal 
koca bir transatlantiğe dönüşecek 
ve siz, dalgalarla boğuşmak yerine 
onlarla dans edeceksiniz. 

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD), 2007 yılında e-ticaret sek-
töründeki öncü firmalar tarafından, sek-
törün büyümesini sağlamak için gerekli 
hukuki düzenlemelerin sağlanması, 
firmaların ve hedef kitlenin sektör ile 
ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amacı 
ile kurulmuştur. Hakan Orhun 
başkanlığında oluşturulan ikinci yönetim 
kurulu 2010 yılından bu yana e-ticaret 
sektörü ve kullanıcıları için değer yaratan 
çalışmalarına devam etmektedir. Mayıs 
2012 itibariyle tamamı Türkiye’nin önde 
gelen e-ticaret sitelerinden oluşan 40’ı 
aşkın üyeye sahip bulunan ETİD, 
Türkiye’de e-ticarete ilişkin hukuki 
altyapının oluşturulmasında, mevzuat-
taki eksikliklerin veya ihtiyaçların 

tespitinde ve çözümlenmesinde sektöre 
büyük katkı sağlayacak ve yol gösterici 
olacak çalışmalarda bulunmak amacıyla 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
2016 yılı itibariyle ETİD üyeleri şöyle 
sıralanmaktadır: 1V1Y.COM, Akakce, 
Altıncı Cadde, Alve.com, Amerikadaniste, 
Avansas, Bilio, Bonvagon, Butik Bebe, 
Dekorazon, E-bebek, Ekopasaj, EPt-
tAVM, Ereyon, Evmanya, Genpa, Gitti-
gidiyor, Hepsiburada, Hızlıal, iyzico, Kliksa, 
Markafoni, Media Markt, Medyanet, 
Metrics34,, Micro Ödeme, Morhipo, 
Mudo, N11.com, Neodigital, Outletim, 
PaylaşAl, PayPal, PayU, Positive, QNET, 
Sahibinden, Sanalpazar, Teknosa, 
Tekzen, Trendyol, TTNET, Turkcell, 
Webloyalty, Yakala.co, Yemek Sepeti.

ETİD HAKKINDA:

Kendinize şu soruyu sorun: 
Çok başarılı olacağını 
düşündüğünüz siteler 
neden başarılı olmadı? İşte 
e-ticaret girişimcilerine 5 
altın öneri…

    GİRİŞİMİM 
NEDEN 

BAŞARISIZ 
OLDU
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Ebeveynlerin çocuklarının 
internet kullanımlarını 
yasaklama yerine çocuklarına 
internet kullanımında içerik 
ve zaman sınırlamaları 
getirebileceklerini 
hatırlatan Medical Park 
Gaziosmanpaşa Hastanesi 
Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat 
Altın, bağımlılık seviyesine 
ulaşan durumlarda ise ilaç 
ve psikoterapi tekniklerinin 
yararlı olabileceğinin altını 
çiziyor.

Sosyal beğenilme önemlidir
“Günlük hayatta ev, mahalle, okul 
gibi yeni bir sosyal ortam olan sos-
yal medyada paylaşılan bir resmin 
daha çok kişi tarafından beğenil-
mesinin yaşattığı haz duygusu, 
internet üzerinden oynanan bir 
oyunda daha yüksek seviyelere 
ulaşmanın diğer arkadaşlar tara-
fından takdir edilmesi, çocuk ve 
ergen için sosyal bir başarıdır. Bu 
durum zaman zaman anne-babalar 
tarafından çok önemsenmeyebilir. 
Ancak unutulmamalıdır ki, yeni 
alınan arabanın diğer iş arkadaşla-
rı üzerinde yarattığı etki, yeni saç 
renginin diğer insanlar tarafından 
fark edilip beğenilmesi yetişkinler 
için nasıl önem taşıyorsa sosyal be-
ğenilme de gençler ve çocuklar için 
önemlidir.”

Kaygılarınızı paylaşın
“Anne ve babalar internetteki teh-
likeler konusunda haklı kaygılara 
sahip olabilir. Bununla beraber, bu 
derece yaygın kullanılan bir sosyal 
ortamdan çocuğu özellikle de bir 
ergeni soyutlamak günümüzün sos-
yal yaşantısıyla uyumsuz olacaktır. 

Ebeveynlerin yasaklama yerine kay-
gılarını çocuklarıyla paylaşmaları ve 
bu konularda hiç çekinmeden ken-
dileriyle iletişimde olabileceklerini 
söylemeleri daha büyük yarar sağlar. 
Sosyal medyayı çocuklarıyla birlikte 
takip etmeleri ise çocukların inter-
nette karşılaşabilecekleri tehditleri 
anlamalarına yardımcı olur.”

Psikiyatrik yardım şart
“İnternet bağımlılığı tedavisinde 
de diğer birçok bağımlılık soru-
nunda olduğu gibi hem ilaç hem de 
psikoterapi teknikleri yarar sağlar. 
İnternet bağımlısı kişilerin psiki-
yatrik yardım alması önem taşır. 
Özellikle çocuk ve ergen-
lerde internet kullanımı 
ile sorunların çözümün-
de öncellikli olarak bu 
sorunun üzerine düşünül-
mesi gerekir. Çocukların ve 
gençlerin içinde bulundukla-
rı depresif bir süreç hem on-
ların kendilerini daha yalnız 
hissetmelerine hem de öz say-
gılarında belirgin azalmaya ne-
den olur. Böyle bir durumda dep-
resyonda olan bir çocuk ve ergenin 

internet kullanımının artması ve 
bağımlılık düzeyine ulaşması muh-
temeldir. Buna benzer bir şekilde 
sosyal fobisi olan bir ergen, “daha 
güvenli” olarak algıladığı internet 
üzerinden sosyal iletişimi tercih 
edebilir. Bunun sonucu olarak da 
internet bağımlılığı ortaya çık-
maya başlar ve sosyal ortamlarda 
yaşadığı anksiyete giderek artar. 
Böyle bir durumda altta yatan psi-
kiyatrik sorunun çözümüyle inter-
net bağımlılığının belirtilerinde 
de belirgin bir düzelme görüle-
bilir.”

Günümüzde özellikle ergenlik çağında daha sık görülen internet bağımlılığı; 
sosyal izolasyon, toplumdan uzaklaşma, depresyon, anksiyete bozuklukları, 
obezite gibi birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İnternetin bağımlılığa 
dönüşmemesi için ebeveynlere büyük görev düşüyor. 

A
rtık internet evden veya in-
ternet kafelerden bilgisayar 
yardımıyla girilen bir mecra 
olmaktan çıkıp akıllı tele-
fonlar ve diğer mobil cihaz-

larla birlikte bir sosyal yaşam alanı 
haline dönüştü. Bu sayede insanlar 
her türlü bilgiye daha kolay, rahat ve 
ucuz olarak ulaşmaya başladı. Günde-
lik alanda çok fazla zaman ve emek 
kaybına yol açan birçok bürokratik 
işlem internet üzerinden yapılmaya 
başlanması da insanların hayat kali-
tesini arttırdı. Diğer bir yandan sosyal 
medyanın hızlı gelişimiyle birlikte in-
sanlar arasındaki iletişim için kritik 
bir araç oldu. Artık okulda, evde, toplu 
taşımada Türkiye’nin hatta dünyanın 
her köşesinden insanların neler yap-
tığını öğrenir hale geldik. Bunun so-
nucu olarak da sosyal medya giderek 
mahalle, komşuluk, akrabalık gibi 
sosyal iletişimlerin kurulup, dostluk-
ların ve sohbetlerin yapıldığı ortam-
ların yerine geçmeyi başladı. Yaşanan 
bu değişimin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan internet bağımlılığı sorununu 
Medical Park Gaziosmanpaşa Hasta-
nesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Al-
tın şöyle anlatıyor:

“İnternet bağımlılığı kişinin inter-
net kullanmaya karşı gelen isteği 
durduramaması, internet aşırı kul-
lanımına bağlı hem psikolojik hem 
de fiziksel sorunlar yaşaması ve 
bu durumun bir sonucu olarak sos-
yal, mesleki veya akademik işlev-
selliğinin azalması tanımlanabilir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 
verilerine göre, Türkiye’de hane 
halkının yarısı internete erişebili-
yor. En sık internet kullanımı 16-24 
yaş grubundaki kişilerde olmasına 
karşın 6 yaşından itibaren internet 
kullanımının başladığı görülüyor. 
Ülkemizde özellikle üniversite öğ-
rencilerinde yapılan çalışmalar, er-
genlerin yaklaşık yüzde 10’unun in-
ternet kullanımına bağlı psikolojik 
sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. 
Kişilerin yaş ve internet kullanım 
alanlarındaki farklıklara göre de-
ğişik bağımlılık tipleri görülebili-
yor. Özellikle erişkinlerde internet 
üzerinden kumar bağımlılığı daha 
sık olarak karşımıza çıkarken; er-
genlerde sosyal medya bağımlılığı, 
çocuklarda ise internet üzerinden 
oynanan oyunlara bağlı sorunları 
daha sık ortaya çıkıyor.” 

Bağımlı kişi toplumdan uzaklaşır
“İnternet bağımlısı olan kişilerde 
internete bağlanılan sürenin art-
masıyla birlikte günlük yaptıkları 
rutin işler için ayırdıkları zamanı 
azalmaya başlar. İnternet bağım-
lılığında görülen bu kötü zaman 
kullanımı mesleki ve akademik 
başarıda bozulmaya neden olabi-
lir. Örneğin bir öğrenci yapması 
gereken ödevleri, çözmesi gereken 
testleri aksatmaya ve hatta yapma-
maya başlar. Bunun sonucu olarak 
okulda sorunlar ortaya çıkabilir ve 
öğrenci okuldan giderek uzaklaşa-
bilir. İnternet kullanımının artma-
sıyla birlikte kişilerin sosyal ileti-
şimlerinde zayıflama ve buna bağlı 
olarak sosyal izolasyon, toplumdan 
uzaklaşma da başlar. Ayrıca ya-
pılan klinik çalışmalar, internet 
bağımlığının kişilerde depresyon, 
anksiyete bozuklukları, fiziksel 
aktivitenin azalmasına bağlı obe-
zite gibi birçok sağlık sorununa ne-
den olduğunu ortaya koyuyor.”



Video çeken güneş gözlükleri ve kondisyonunuzu ölçümleyen 
akıllı spor ayakkabılar ile hayat artık çok daha renkli…

YAZI SELİN AKGÜN

GÜNLÜK İHTİYAÇLARA 

İNOVATİF ÇÖZÜMLER

ÜNLÜ TASARIMCIDAN YEPYENİ BİR 
ELEKTRİKLİ SPOR OTOMOBİL 

265 mil gidebildiğini düşünürsek, 
Fisker’in spor otomobilinin 400 mil’e 
sahip olma ihtimali bile herkesi çok 
şaşırtacak kadar büyük.

bin doların altında satışa sunulması 
planlanan elektrikli otomobil üretme 
planı şimdiden büyük ilgi uyandırdı. 
Tesla’nın en gelişmiş modelinin tek şarjla 

Aston Martin ve BMW gibi ünlü otomobil 
üreticilerine yaptığı özel tasarımlarla 
tanınan Henrik Fisker, yeni bir elektrikli 
otomobil tasarımıyla gündemde… Daha 
önce Karma ismindeki hibrit otomobilini 
piyasaya sunan Henrik Fisker, bu kez 
kendi şirketi için otomobil tasarlayacak. 
Fisker Inc. adındaki yeni şirketiyle elekt-
rikli spor otomobil piyasaya sunacağını 
duyuran ünlü tasarımcı, otomobilin tam 
yüklü halde 400 mil (yaklaşık 645 km) 
yol yapabileceğini belirtiyor. Otomobili-
nin farklılığı ile çok ses getireceğini vur-
gulayan Fisker, aynı zamanda 
geliştirdikleri batarya teknolojisinin de 
sektörde taşları yerinden oynatacağına 
dikkat çekiyor. Henrik Fisker’in özellikle 
batarya teknolojisi konusundaki açıkla-
ması ise oldukça dikkat çekici. Fisker’in, 
geniş bir pazara hitap edecek olan ve 40 

Teknolojiyi yakından 
takip eden hemen hemen 

herkesin aklında ‘sırada ne var?’ 
sorusu var. Evlerimiz, otomobillerimiz, 

saatlerimiz, telefonlarımız kısacası 
hayatımızda önemli bir yere sahip olan pek çok 
şey akıllandı. Akıllanmakla kalmadı, bireyleri 

farklı açılardan sosyalleştirmeye ve yaşamlarımızı 
kolaylaştırmaya da başladı. Otomotiv sektöründen 

ulaştırma sektörüne, kişisel bakımdan 
dekorasyona, farklı hobilerden çevreyle ilgili 

yapılanmalara kadar her alanda hüküm 
süren akıllı teknolojiler, fonksiyonellik, 

güvenlik ve konfor açısından yeni 
bir dönüşüm başlatıyor.

AKILLI SPOR AYAKKABI IOFIT 

gerçek zamanlı olarak ölçen akıllı ayakka-
bıyı kullanmak için sporcu ayakkabıları 
giydikten sonra telefonundaki uygula-
ması ile eşleştiriyor. Uygulama sporcu-
nun duruş ve hareketini kaydediyor. 
Sporcu çalışma sonrasında performans 
analizini inceleyerek antrenörü ve arka-
daşlarıyla paylaşabiliyor. Akıllı ayakkabı-
nın Şubat 2017’de 199 dolardan satışa 
çıkması bekleniyor. 

Bluetooth üzerinden gerçek zamanlı ola-
rak iOS ve Android uyumlu akıllı telefon-
daki uygulamasına aktarıyor. Ayak 
tabanındaki basınç dağılımında milisani-
yeler içinde meydana gelen çok küçük 
değişiklikleri tespit eden ayakkabı, daya-
nıklılığı, su geçirmezliği ve hafifliği ile dik-
kat çekiyor. Basınç dağılımı, basınç 
merkezi, sağ/sol dengesi, ön/arka den-
gesi gibi gözle ölçülemeyecek verileri 

Samsung içinde yenilikçi çalışmalar 
yapan bir ekibin kurduğu Salted Venture 
adlı şirket, akıllı spor ayakkabı IOFIT’i 
geliştirdi. Ayak konumlandırmanın ve 
dengenin önemli olduğu spor dallarında, 
sporcunun duruşunu düzeltmeyi ve per-
formanslarını artırmayı hedefleyen 
ayakkabı, dış tabanında gömülü hassas 
basınç algılayıcıları kullanarak denge ve 
ağırlık ölçümü yapıyor. Elde ettiği verileri 
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ALPHABET’İN SAĞLIK ODAKLI YENİ AKILLI SAATİ 

diğer önemli tarafı da cihaz testlerinin 
medikal çalışmalarla destekleniyor 
olması. Donanım ve veri analizini en iyi 
şekilde optimize etmek isteyen Verily, 
bu sayede sağlık sektörünün dijital 
geleceğinde önemli bir köşe kapmak 
istiyor. CTO Brian Otis, ‘sensörler, yazı-
lım ve bilim’ üçgeninde bir ürün üzerinde 
çalıştıklarını da önemle vurguluyor.

gibi akıllı saatlerin aksine her gün şarj 
edilmeye ihtiyaç duymayacak. Hatta 
Verily güç tasarrufunu artırmak için 
kendi çipi üzerinde de çalışmalar yürü-
tüyor. Farklı sağlık değerlerini ölçen 
saatte EKG ölçümü yapan bir sensör de 
bulunuyor. Ve bu özellik henüz Apple 
Watch’ta bulunmuyor. Bu cihazın 
Verily’nin elinden çıkıyor olmasının bir 

Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren 
yaşam bilimleri şirketi Verily, yeni bir 
akıllı saat üzerinde çalışıyor. Şirket, şim-
diye kadar yüzlerce akıllı saat prototipi 
geliştirmiş. Bu çalışmaların sonucunda 
ise e-mürekkep ekran kullanan, yuvar-
lak bir saat tasarımında karar kılınmış. 
Verily CTO’su Brian Otis’in paylaştığı bil-
gilere göre bu yeni tasarım, Apple Watch 

KATLANABİLİR DRONE MAVIC PRO 

Mavic Pro’nun, nesneleri takip edebilen 
ActiveTrack özelliği de bulunuyor. DJI 
Mavic Pro üzerinden sensörler de bulu-
nuyor, böylece drone çevresindeki 
cisimleri algılayarak çarpma ve kazalar-
dan kendini uzak tutmayı başarabiliyor. 
Bu modelin fiyatı ise 999 dolar olarak 
belirlenmiş. 

de canlı yayın yapabilecek yeteneğe de 
sahip. DJI Mavic’in menzili yeni sistemleri 
sayesinde 7 kilometreye kadar çıkarıla-
bilmiş. Aynı zamanda Mavic’in uçuş süre-
si de geliştirilmiş, DJI Mavic tam şarj ile 27 
dakika boyunca havada kalabiliyor. DJI 
Mavic Pro oldukça da hızlı bir drone 
modeli. 64 km/h hıza kadar çıkabilen DJI 

Drone üreticisi DJI, yeni drone modeli 
Mavic’i tanıttı. DJI Mavic, DJI’nın sabit 
formlarından biraz daha farklı bir yapıya 
sahip. DJI Mavic’in en önemli özelliği ise 
tamamen katlanabilir olması. DJI Mavic 
Pro drone’ların üzerinde 4K kalitesinde 
video çekebilen kameralar bulunuyor. Bu 
düzenek aynı zamanda 1080p kalitesin-

3D BIOPRINT SAÇ DÖKÜLMESİNE ÇARE OLACAK MI?

lim. Henüz saç implantları bile isteyen her-
kes tarafından maddi sebeplerle 
kullanılamıyorken, kaç kişinin bu yeni tek-
noloji (biyobaskı) ürünlerini kullanmaya 

gücü yetecek?” yorumunda 
bulunuyor.

lerini söylüyor. Poietis sözcüsü Amy 
Johnson, “Bu teknolojinin bütün saç 
dökülmesi tipleri için çözüm üretebileceği 
konusunda soru işaretlerimiz var. Ayrıca, 
bu yeni teknolojinin başarılı bir 
şekilde kullanıldığını düşüne-

L’Oreal, 3D bioprint çalışmalarını yoğun-
laştıran Fransız biyoteknoloji şirketi Poie-
tis ile ortak bir proje yürütmeye 
hazırlanıyor. Saçın oluşmasından sorumlu 
saç folikülünü 3D biyobaskı tekniği ile 
üretmeye çalışacak olan L’Oréal-Poietis 
ikilisi, bu süreçte tatmin edici bir sonuç 
alabilmenin en az 3 yıl süreceği söylüyor. 
Daha önce de başka bir biyo-mühendislik 
şirketi Organovo’nun iş birliğiyle üç 
boyutlu baskı tekniğini kullanarak insan 
derisi üretmeyi başaran L’Oréal, yeni pro-
jelerinde başarılı olabilmek için sınırları 
zorlamak durumunda kalabilir. Saç folikül-
leri deri hücrelerinden daha kompleks bir 
yapıya sahip ve sadece bir folikül 15 farklı 
hücrenin birleşmesinden oluşuyor. Poie-
tis, bu proje için daha önceleri geliştirmiş 
olduğu lazer yardımlı biyobaskı tekniğin-
den yararlanacak. Poietis CEO’su Fabien 
Guillemot, şu ana kadarki en karmaşık 
biyobaskı projelerinden birini yürütecek-

SNAPCHAT’TEN VİDEO ÇEKEN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 

olmak üzere üç çerçeve rengiyle ve için-
deyken gözlüğü şarj eden kutuyla birlikte 
gelecek. Gözlüğün kayıt için kullanımı 
oldukça basit. Sol veya sağ üstteki butona 
bir kere basınca kayıt başlıyor ve 10 sani-
ye sonra kendiliğinden duruyor. Yapılan 
kayıt iOS cihazınızdaki Snapchat uygula-
masına otomatik olarak aktarılacak ve 
büyük ihtimalle kırpılarak paylaşıma hazır 
hale getirilecek. Android cihazlara veya 
iOS’ta daha yüksek çözünürlüklü aktarım 
istendiğinde Wi-Fi kullanılabilecek. Snap 
Inc.’in kurucusu Evan Spiegel, üretimin 
küçük partiler halinde başlayacağını, kısa 
ve orta vadede ciddi gelir yaratmasını 
beklemediklerini belirtiyor.

Snapchat, ilk donanım ürününü tanıtarak 
herkesi şaşırttı. Spectacles adını verdiği, 
kısa video çekebilen bağlantılı gözlükleri-
ni duyuran şirket eşzamanlı olarak adını 
da Adını Snap Inc. olarak değiştirdi. Şir-
ketten yapılan açıklamaya göre ilk Spec-
tacles gözlükler sonbahar aylarında 
ABD’de piyasaya çıkacak ve 130 dolar 
fiyat etiketi taşıyacak. İnsan gözünün 
görüş açısına yakın 115 derecelik bir 
kamera taşıyan Spectacles, 10 saniye 
uzunluğunda videolar çekebiliyor. Tüm 
komutlar için gözlüğün üzerinde sadece 
bir buton bulunuyor. Tek beden olarak 
üretilen Spectacles güneş gözlükleri 
siyah, mercan kırmızısı ve deniz mavisi 
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AYDINLATMANIN ŞIK VE AKILLI YOLU 

Giyilebilir teknoloji dünyasının başarılı 
isimlerinden Mifit, akıllı ampul Misfit Bolt’u 
geliştirdi. Sarmal ısı alıcılarının yer aldığı 
metalik siyah tabanı ve kubbe şeklindeki 
üst kısmıyla kendine özgü şık bir tasarımı 
olan Misfit Bolt, ışığı çok yönlü yayma 
özelliği sayesinde abajurun içinde gizli 
kalsa bile bulunduğu ortamı çok yönlü 
aydınlatıyor. iOS ve Android işletim siste-
mine sahip akıllı telefon ve tabletlere yük-
lenen uygulaması Misfit Home üzerinden 
kontrol edilen akıllı ampul, Misfit Flash 
özelliği kullanılarak uygulama üzerinden 
açılıp kapatılıyor. Dinamik aydınlatma 
özelliği sayesinde kullanıcının bulunduğu 
ortamı istenilen renkte ve parlaklıkta 
aydınlatıyor. Kullanıcı, aydınlatma için tek 
bir renk seçebileceği gibi uygulamadaki 
renklerin karışımından meydana gelen 
hazır modlardan birini de seçebiliyor. Akıl-
lı ampul, Amerika’da tanesi 34.99 dolar-
dan, 3’lü set olarak ise 129.99 dolardan 
satışa sunuldu.

SIRA AKILLI ZEMİNLERDE  

2009’da Laurence Kemball-Cook tara-
fından Londra’da kurulan teknoloji şir-
keti Pavegen Systems, üzerinde adım 
atıldıkça elektrik üreten akıllı zeminler 
geliştirdi. Küresel ısınma ve doğal kay-
nakların sınırlı olması gibi sorunlarla 
karşı karşıya olduğumuz günümüzde, 
şehirlerin ana şebekeden gelecek ener-
jiye daha az ihtiyaç duymasını sağlamak 
amacıyla geliştirilen zeminler, atılan 
adımların oluşturduğu kinetik enerjiyi 
elektromanyetik sistem aracılığıyla 
elektrik enerjisine çeviriyor. Londra’da 
düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nın ger-
çekleştirildiği stadyuma giden bir alt 
geçide yerleştirilerek, 1 milyondan fazla 
insanın üzerinden geçmesi sağlanan ve 
alt geçidin gün boyunca ışıklandırılması 
için gerekli enerjiyi fazlasıyla sağlayarak 
test aşamasını geçen akıllı zemin, alış-
veriş merkezlerinde, gece kulüplerinde 
ve birçok işlek caddede verimli olarak 
kullanılıyor. 

FOTOĞRAF TUTKUNLARINI HEDEFLEYEN AKILLI BİR TELEFON

veriyor. Kodak’ın ikonik Super 8 film 
efektlerini dijitale uyarlayan Super 8 
uygulaması ve fotoğraf düzenlemek için 
Google’ın Snapseed uygulaması cihazda 
varsayılan uygulamalar olarak geliyor. 
Buna ek olarak fotoğraflarınızı baskıya 
göndermeniz için entegre bir baskı uygu-
laması da var. Ektra, aralık ayında yaklaşık 
550 dolardan piyasaya sunulacak.

özellikleri arasında f2.0 apertüre sahip 21 
megapiksel hızlı odak kamera sensörü, 
Phase Detection Auto Focus (PDAF) ve 
f2.2 apertüre sahip 13-megapiksel ön 
kamera bulunuyor. HDR, Landscape, 
Portrait, Macro, Sport, Night-time gibi 
farklı modlarda çekim yapmanızı sağlayan 
kamera, manuel modda ışık, ISO, keskin-
lik, gölge gibi ayarları yapmanıza da izin 

Kodak’ın Bullitt Group ile birlikte ürettiği 
yeni cihazı Kodak Ektra, fotoğraf tutkun-
larını hedefleyen bir akıllı telefon. Kodak’ın 
1941 yılında tanıttığı Ektra model fotoğraf 
makinesine gönderme yapan akıllı cihaz, 
nostaljik bir görünüme sahip. Tasarım 
açısından Kodak’ın ilk denemesine göre 
çok daha kişilikli görünen bu telefon, 5 inç 
ekran boyutunda. Kodak’ın öne çıkardığı 

AMSTERDAM’IN ROBOAT ADLI OTONOM BOTLARI

bilecek. Bununla birlikte bu botların birden 
fazlasının bir araya gelerek seyyar köprüler 
oluşturabiliyor olması da mümkün hale 
gelecek. 2017 yılında ilk prototipin Amster-
dam kanalına indirilmesi beklenirken, 5 yıl-
lık araştırma ve geliştirme programına 
ayrılan bütçe ise 25 milyon avro olarak 
belirlenmiş.

sachusetts Institute of Technology (MIT) 
kurumları bir iş birliğine gitti. Başlattıkları 
programla, Amsterdam’da bir sürücü kap-
tanı olmadan kanallar boyunca yol alabile-
cek, tamamen otonom olarak çalışacak 
botlar geliştirmeye hazırlanıyor. Roboat 
adı verilen bu otonom botlar hem insan 
taşımacılığı hem de mal taşımacılığı yapa-

Hollanda’nın kültür başkenti Amsterdam’da 
en önemli ulaşım araçlarından biri, şehrin 
yüzde 25’ini kaplayan kanallarda gezen 
tekneler. Amsterdam’daki bu tekneler hem 
insanlı ulaşım hem de mal taşımacılığı için 
oldukça sık kullanılıyor. Buradan yola çıkarak 
Amsterdam Institute for Advanced Metro-
politan Solutions (AMS Institute) ve Mas-
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/OTOMOTİV/OTOMOTİV

daha olmayan çeşitli tasarım ekle-
melerine de sahip.
Ön kapı alt kenarında yer alan V8 
Diesel arması, yeni motor özellikle-
rinin bir tür hatırlatıcısı olan yeni 
Bentley “çift-dörtlü” egzoz borusu 
tasarımıyla tamamlanıyor.
Dış taraftaki belirgin tasarım özel-
likleri arasında yer alan krom çer-
çeveye ve orta çubuğa sahip koyu, 
siyah matris ızgara, arkasında yatan 
motor ve güç aktarma organlarının 
bir tür ifadesi gibi. Gümüş rengi 
veya gri boyalı olarak sunulan yeni 
Mulliner Sürüş Spesifikasyonu 21” 
jant opsiyonel olarak tercih edilebi-
lirken, 10 kollu 20” alaşım jant stan-
dart olarak sunulur. 
Benteyga’nın kokpitinde ise, seçkin 
ahşap kaplama ve metal öğeler ara-
sındaki titiz dengeyle hem lüks hem 
de hassaslık açısından yeni stan-
dartlar getiriliyor. 
Bentayga Diesel tarafından tanıtı-
lan yeni Liquid Amber dahil olmak 
üzere, özenle seçilen kaplamalar 
tüm kabinde saf ve şık yüzeyler ya-
ratıyor. 15 parçanın her biri Bentley 
ustaları tarafından yaratıldı ve 
Bentley’in detaylara verdiği benzer-
siz özenle tamamlandı.
Bentayga, buzdolabı, özel ısmarlama 
Linley porselen sofra takımı, tabak 
takımı, kristal bardak ve kuru ürün-
ler için saklama alanı ile tamamla-
nan mükemmel bir Mulliner Piknik 
Sepeti Setine sahip. Açık havada ra-
hatlığınızı korumanız için, sepetin 
belli bölümleri çıkarılıp koltuk ola-
rak da kullanılabiliyor.

Temiz ve güçlü bir performans 
Bentayga Diesel, temiz teknolojileri 
ve geliştirilmiş menzil kapasitesini 
getirirken, Bentayga W12’nin dina-
mik performansını da koruyor.
Yeni nesil 4.0 litre V8 motor, bir ZF 
sekiz vitesli otomatik şanzımana 
bağlanarak 435 HP ve 900 Nm de-
ğerinde, üst düzey bir maksimum 
tork üretiyor. Değişken geometri-
li, ardışık ikili sargılı turboşarjlar 
egzoz gazıyla çalışırken, Bentley’in 
inovatif 48V sistemi tarafından ça-
lıştırılan üçüncü bir elektrikli sü-
perşarj 30 mikrosaniye içinde etkin 
hale gelerek turbo gecikmesini en-
gelliyor. Ortaya çıkan sonuç ise, tüm 
motor-hız aralığı boyunca çabasız ve 
pürüzsüz bir güç sevkiyatı, yani mü-
kemmel bir Bentley sürüş deneyimi.
Bu özellik, Benteyga Diesel’in 0-100 
km/s hızlanmasını 4.8 saniyede 
tamamlamsını ve 270 km/s maksi-
mum hıza ulaşmasını sağlıyor.
Çok düşük hızlardan itibaren mu-
azzam miktarda tork üretiyor ve 
sadece 1.000 d/d’da maksimum tor-
ka ulaşılarak hem mükemmel bir 
normal yol sürüşü performansı hem 
de kayda değer bir arazi kapasitesi 
sağlıyor. 
Benzersiz düzeyde incelikli detay-
lar sunmak amacıyla bu yeni modele 
ayrıca çeşitli spesifik gelişmeler de 
dahil edilmiş. Örneğin, özel üretilen 
egzoz sistemi akustik olarak müm-
kün olduğunca sessiz ve rafine ola-
cak şekilde tasarlandı.
Seçici Katalitik İndirgemenin ek-
lenmesi, azot oksitlerin azaltılma-
sına katkıda bulunuyor. Bu tekno-
loji, Bentley’in stop-start sistemiyle, 
210 g/km değerindeki birinci sınıf 
CO2 emisyon düzeyiyle ve yakıt 
ikmalleri arasındaki 1.000 km’lik 
etkileyici menzil kapasitesiyle bir 
araya geldiğinde, Bentayga Diesel’i 
gelişmiş motor verimliliğinde en ön 
sıraya yerleştiriyor.

Çağdaş, lüks İngiliz tasarımı
Bentayga Diesel, W12 motora sahip 
ekürisiyle aynı modern lüks İngiliz 
tasarımını sunarken, bir benzeri 

B
entley’in Crewe’deki mü-
hendisleri, otantik Bentley 
sürüş deneyimini sunmak 
amacıyla V8 güç aktarma 
organlarını geliştirdi. Devir 

aralığının daha ilk aşamalarından 
itibaren (sadece 1.000 d/d) yüksek 
tork sunuluyor ve bu da Bentayga 
Diesel’in gerçekten hiç zorlanma-
dan ilerlemesini sağlıyor.
Yeni temiz teknoloji, bir yandan 
Bentayga Diesel’in en düşük CO2 
emisyonuna sahip Bentley olması-
nı sağlarken, diğer yandan da ona 
1.000 km’lik bir menzil kazandıra-
rak otomobilin, örneğin Londra’dan 
Verbier’’e veya Boordaux’dan İskoç-
ya Highlands’e tek bir depoyla git-
mesini mümkün kılıyor.
Bentayga Diesel iç mekanda ise, Bent-
ley Bentayga’nın ünlü olduğu inovatif 
özellikleri, gelişmiş teknolojiyi ve el 
işçiliği lüksü devam ettiriyor.

Dünyanın en hızlı ve en güçlü lüks dizel SUV’sinin merkezinde, 
gelişmiş bir teknolojiye sahip olan, tamamen yeni, üçlü şarjlı, 4,0 litre, 
32 valf V8 motor yer alıyor. 435 HP ve 900 Nm tork üreten Bentayga 
Diesel, 270 km/s maksimum hıza ulaşyor ve 0-100 km/s 
hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor.

YENİ BENTLEY BENTAYGA DIESEL
DÜNYANIN EN HIZLI DIESEL SUV’U
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SKODA’NIN ‘AMİRAL GEMİSİ‘ SUPERB 15 YAŞINDA

HİÇBİR SUV BU KADAR İLERİ GİTMEDİ

diğer unsur oldu. Mart 2015’te ilk 
kez bantlardan inen 3. nesil Superb’in 
üretim adedi, bugüne kadar 100 bini 
aştı. Üç neslin toplam üretim adediy-
se 900 bin adedin üzerinde oldu. 
Üç nesil Superb’in Türkiye’deki sa-
tışları ise 22.155 adede ulaştı. Sade-
ce üçüncü neslin satış adedi, bir yıl 
kadar kısa sürede 7.331 adedi buldu. 
Üçüncü nesil Superb, iki farklı güçte 
1.4 TSI benzinli, 2.0 TSI benzinli ve 2 
farklı dizel motor seçeneğiyle satıl-
makta. Superb’in, 4x4 çekiş sistemine 
sahip versiyonu da bulunuyor. 

Geçmişten gelen miras
Skoda’nın lüks ve geniş otomobiller 
üretme geleneği, şirketin bu sektö-
re girişi kadar eski. 1907’de “Laurin 
& Klement FF”, orta Avrupa’nın ilk 8 
silindirli otomobiliydi. 1920’lerdeyse 

bir şöleni beraberinde getiriyor. 
8 inç büyüklüğündeki kapasitif do-
kunmatik ekran orta konsola adeta 
bir tablet entegre edildiği izlenimini 
uyandırırken, bünyesinde barındır-
dığı teknolojik altyapıyla kullanım 
kolaylığı ve pratikliğini beraberinde 
getiriyor. Sisteme entegre edilen 
altı adet piyano tuşu görünümlü 
düğmeler; radyo, iklimlendirme 
paneli, navigasyon, araç özellikleri, 
telefon ve mobil uygulamalar olmak 
üzere temel fonksiyonlara doğru-
dan erişim sağlıyor. 
Yükseltilmiş Full Djital gösterge pa-
neli 12,3 inçlik yüksek çözünürlük-
lü ekranıyla futuristik bir görünüm 
sunarken kişiselleştirme imkanıyla 
sürücünün ihtiyaç duyacağı her şeyi 
doğrudan görüş hizasına getirerek 
fonksiyonelliği ve sürüş güvenliği-
ni destekliyor. Direksiyon üzerinde 
bulunan küçük bir düğme üzerinden 
kumanda edilen beş farklı gösterge 
modu sürücüye kişiselleştirme imka-
nını sunuyor. ‘Özel’ modunda sürücü 

lüks Skoda Hişpano-Suiza ISPANO-
SUIZA, Çek Cumhuriyeti’nin ilk Cum-
hurbaşkanı Tomas Garrique Masaryk 
tarafından kullanıldı. 
8 silindirli motora sahip Skoda 860 
ise 1930’ların başında üretilmiş et-
kileyici otomobiller arasındaydı. Su-
perb ise, ilk kez 1934 yılında, “Skoda 
640 Superb” olarak satışa sunuldu. Bu 
araç, tıpkı güncel Skoda Superb gibi 
o dönemin standartlarını belirleyen 
teknolojiye sahipti. 
640 Superb, “Popular” modelinin plat-
formu üzerine inşa edilen, 2.5 lt 6 silin-
dirli ve 55 HP güç üreten bir motorla 
donatılmıştı. Araçta bağımsız süspan-
siyon sistemi kullanılmış, gövde daya-
nıklılığı, iç mekanda oturanların da en 
az sarsıntısıyla yolculuk etmesini sağ-
lıyordu. Bu modelden sadece 200 adet 
civarında üretilmişti.

dokunmatik ekran üzerinden navi-
gasyon yönlendirmeleri, sürüş destek 
sistemi, motor bilgileri, yol bilgisayarı 
ve rota bilgileri gibi farklı bilgileri is-
tediği şekildeekrana aktarma imkanı 
tanıyor. Her bir özellik farklı bir gör-
sel animasyonla canlandırılıyor.
Peugeot i-Cockpit® teknolojisi-
nin üstün özellikleri bu kadarla 
da kalmıyor ve çok daha fazlasını 
sunuyor. Peugeot’nun temel değer-
lerinden biri olan sürüş keyfi du-
yuların sınırlarını zorluyor. Piyano 
tuşlarının yanında bulunan ek bir 
düğmeye basılmasıyla birlikte yeni 
Peugeot 3008 SUV sürüş keyfine ta-
mamen yeni bir boyut kazandırıyor: 
i-Cockpit® Amplify. Böylece hemen 
hemen bütün duyular harekete ge-
çiyor: ekranın ambiyans ışığının 
parlaklığını ve rengini değiştirerek 
görmek, ses sisteminin farklı ayar-
ları ile duymak, beş farklı programa 
sahip masajlı koltuklarla dokun-
mak, kokulu havalandırma ızgara-
larıyla koklamak. 

S
unduğu geniş iç mekan ve sını-
fının standartlarını belirleyen 
özellikleriyle beğeni toplayan 
Superb, etkileyici tasarımı ve 

teknolojik donanımları sayesinde son 
nesliyle Skoda’yı yeni ufuklara taşı-
mayı başardı. Üçüncü neslinde sunu-
lan etkileyici tasarımın yanı sıra mo-
dern güvenlik ve konfor donanımları, 
güçlü ancak cimri motor seçenekleri, 
sınıfının en geniş iç mekan genişliği-
ne sahip olması ve “akıllıca” düşünül-
müş pratik detayları, yeni Superb’i 
başarıya taşıyan unsurlar oldu. 
Bunun yanında, aracın sıradışı kali-
tesi, Skoda Superb’in “Red Dot Tasa-
rım Ödülü” almasını, Türkiye dahil 
pek çok Avrupa ülkesinde de “Yılın 
Otomobili” seçilmesini sağladı. Üre-
tim rakamları da, markanın “Amiral 
Gemisi”nin başarısını kanıtlayan bir Y

eni Peugeot 3008 SUV’un ka-
liteli malzemelerle üretilen iç 
mekanı, tasarımı ve üst düzey 
kalite algısıyla tamamen yeni 

bir dünyanın kapılarını aralıyor. 
Gösterişli ve futuristik yapısıyla ön 
konsol hemen dikkat çekiyor. Bün-
yesinde barındırdığı ileri teknolo-
jiyi görselliğiyle vurgulayan yeni 
nesil Peugeot i-Cockpit® otomobil 
dünyasındaki kokpit algısında ta-
mamen yeni bir sayfa açıyor. Tama-
men sürücü odaklı tasarlanan ve 
dikkat dağıtmadan keyifli bir sürüş 
gerçekleştirmesini sağlayan Peuge-
ot i-Cockpit® kullanıcısını yüksek 
teknoloji ile baş başa bırakıyor. 
Daha kompakt bir boyuta sahip olan 
direksiyon iki kollu tasarımıyla sü-
rücüye optimum görüş alanı ve mak-
simum diz mesafesi sağlıyor. Farklı 
malzemeler kullanılarak üretilen 
kokpitte; donanım seviyesine göre, 
parçalı deri, krom eklentiler ve par-
lak siyah yüzeyler gibi detaylarıyla 
kalite algısını yükseltiyor ve görsel 

Skoda’nın, geçmişi 1930’lara dayanan “Superb” adını canlandırarak, üretmeye 
başlamasının üzerinden 15 yıl geçti. Halen üçüncü nesliyle satışta bulunan 
Superb’den, 15 yıl boyunca tüm dünyada 900 bin adedin üzerinde satış 
rakamlarına ulaşılırken, Türkiye’de de 22.155 adedi yollara çıktı.

Yeni SUV Peugeot 3008, ekim ayında Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun 
zamandır merakla beklenen yeni Peugeot 3008, son beş yılda yaklaşık üç kat 
büyüyen C-SUV segmentine, tasarımı, üstün donanımları ve gelişmiş 
teknolojisi ile tamamen yeni bir soluk getiriyor.
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obil iletişim sektörünün 
geliştirilmesi için çalışan 
ve dünya çapında 800’den 
fazla iletişim operatörü-
nü bünyesinde barındıran 

Dünya GSM Birliği (GSMA), 2017-
2018 döneminde görev yapacak Yö-
netim Kurulu'nu belirledi. Turkcell 
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, GSMA 
Yönetim Kurulu’na seçildi. Geçtiğimiz 
dönemde sektöre yönelik katkılarıy-
la öne çıkan Turkcell Genel Müdürü 
Kaan Terzioğlu, 2 yıllık yeni dönemde 
GSMA’in Yönetim Kurulu’nda görev 
yapacak.  GSMA’in yeni Yönetim Kuru-
lu 1 Ocak itibariyle göreve başlayacak 
ve 2 yıl süreyle sektöre yön verecek.
Türkiye’nin dünyada mobil iletişim 
konusunda en ilginç hikâyeye sahip 
ülkelerden biri olduğunu vurgulayan 
Terzioğlu, Turkcell’in 4.5G’de üstlen-
diği teknolojik liderlik, servis odaklı 
büyüme modeli ve bölgedeki gücüyle 
GSMA’e katkıda bulunmaya devam 
edeceğini vurguladı.

Terzioğlu: Türkiye’yi Avrupa’da daha 
da güçlü hale getireceğiz 
Yeni görevi ile ilgili bilgi veren Karan 
Terzioğlu, “Türkiye’nin pek çok batılı 
kurum tarafından yalnızlaştırıldığı 
bu dönemde GSMA gibi önemli bir 
kurumda yer almanın ayrı bir değeri 
var. Türkiye’nin geleceğine yön vere-

ceğine inandığımız bu dönemde, mo-
bil iletişim sektörünün gelişmesi için 
bizlerle aynı özveri içerisinde çalışan 
ve destek veren Türk Telekom’a ayrı-
ca teşekkür ediyorum. Bu gibi değerli 
işbirlikleri ile ülkemizi uluslararası 
platformlarda daha da üst yerlere 
taşıyacağımıza inanıyoruz. Böyle bir 
süreçte bu güçlü organizasyonda yer 
almaktan ülkemiz ve şirketim adına 
gurur duyuyorum.” dedi
GSMA (Dünya GSM Birliği) Dünyada 
800’den fazla GSM operatörünü ve 
ilgili yan sektörlerdeki yaklaşık 300  
şirketi temsil ediyor. GSMA ayrıca, 
mobil iletişim sektörünün en büyük 
etkinliği olan Mobil Dünya Kongresi 
(Mobile World Congress) başta olmak 
üzere pek çok bölgesel toplantı ve et-
kinliğe  ev sahipliği yapıyor. Mobil ile-
tişimin insani kalkınmaya destek ver-
me konusundaki gücünün her geçen 
gün artması üzerinde, GSMA kalkın-
ma hedefleri konusunda da seferber-
lik başlatmış ve Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
yönelik desteğini açıklamıştı.

Terzioğlu, Avrupa’nın en güçlü 10 
Telekom lideri arasında
Öte yandan Terzioğlu sektörün en iti-
barlı yayınlarından Global Telecoms 
Business dergisi tarafından telekomü-
nikasyon dünyasının en güçlü isimle-

rinden biri olarak seçildi. 2016 yılının 
en güçlü 100 teknoloji insanı listesin-
de (GTB Power100 2016) Türkiye’den 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzi-
oğlu yer aldı. Derginin bölgelere göre 
yaptığı değerlendirmede de Terzioğlu, 
Avrupa’nın en etkili 10 isminden biri 
oldu. Avrupa kategorisindeki en güç-
lü 10 isim arasında Kaan Terzioğlu ile 
birlikte Vodafone Grup CEO’su Vitto-
rio Colao, Telefónica CEO’su Cesar Ali-
erta, Deutsche Telekom CEO’su, Timot-
heus Höttges gibi Telekom sektörünün 
en güçlü  yöneticileri de bulunuyor.
Global Telecoms Business, Kaan 
Terzioğlu’nun Genel Müdür olarak 
göreve başladığı Nisan 2015 ayından 
bu yana geçen süre içinde, Turkcell’in 
mobil ve sabit hizmetlerini entegre 
bir yapıya kavuşturarak dönüşüm 
başlattığına dikkat çekti. Dergi ayrıca 
Turkcell’in 4.5G teknolojisini hayata 
geçirdiğini, 5G’ye geçiş için altyapı 
oluşturduğunu ve BiP, fizy, TV+ gibi 
ürünleriyle veri tabanlı hizmetlere 
odaklandığını da vurguladı.

Turkcell, Dünya GSM Birliği’nin 
yeni döneminde sektörün 
geleceğine yön verecek 
oyuncular arasında, 
Türkiye’deki mobil iletişim 
sektörünün faydası için 
çalışacak.

TURKCELL, 
“DÜNYAYA YÖN 
VERENLER”İN 
YÖNETİM 
KURULUNDA

/SEKTÖRDEN/SEKTÖRDEN
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Turkcell Genel 
Müdürü Kaan 

Terzioğlu: 
“Türkiye’nin pek 
çok batılı kurum 

tarafından 
yalnızlaştırıldığı 

bu dönemde 
GSMA gibi önemli 

bir kurumda yer 
almanın ayrı bir 

değeri var.”

35 milyon müşterisini daha iyi 
anlayarak onların ihtiyaçlarını daha 
hızlı karşılamak için çalışan Turkcell, 
gençler tarafından Türkiye’nin en cool 
GSM operatörü seçildi. Pazarlama 
dergisi Marketing Türkiye’nin imza 
attığı “Cool Markalar” araştırmasında 
Turkcell %58,8’lik beğeni oranıyla açık 
ara lider oldu.
Gençlerin havalı bir şeyi betimlemek 
için kullandıkları “cool” kavramından 
yola çıkan Marketing Türkiye için 
“Cool Markalar” araştırmasını 
Roamler Türkiye gerçekleştirdi. 
Sunduğu yaşam tarzıyla hedef 
kitlenin gönlüne girmeyi başaran 
markaları belirleyen ve bu yıl ikinci 
kez yapılan araştırmada, Turkcell 
geçen sene de olduğu gibi yine 
liderlik koltuğunu bırakmadı. Roamler 

Türkiye’nin mobil uygulaması 
üzerinde, crowdsourcing yöntemiyle 
gerçekleştirdiği araştırmaya 
katılanların yüzde 83’ü 15-34 yaşları 
arasındayken, en baskın yaş grubunu 
yüzde 30 ile 20-24 yaş aralığındaki 
kullanıcılar oluşturdu.
Çok geniş bir kitlenin memnuniyetini 
en üst düzeyde tutmak ve sadakatini 
sağlamak için en ileri teknolojiyi, 
avantajlı fiyatlarla sunan Turkcell, 
Türkiye’nin gençlik kulübü gnçtrkcll 
ile de gençlerin ihtiyaçlarını tek bir 
kanaldan karşılıyor. Gnçtrkcll ile 
dünya çapında da merak uyandıran 
projelere imza atan Turkcell, sadece 
gençlere özel olarak sunduğu ürün, 
hizmet ve kampanyalarla fark 
yaratırken gnçtrkcll’lilerin de kalbini 
fethediyor.

GENÇLERE GÖRE “EN COOL” TURKCELL



2
016 yılı üçüncü çeyrek finan-
sal ve operasyonel sonuçlarını 
açıklayan Türk Telekom, grup 
gelirlerini yıllık bazda yüzde 
11,4 artırarak 4,1 milyar TL’ye 

çıkardı. FAVÖK rakamını bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 14,5 ar-
tışla 1,5 milyar TL’ye taşıyarak rekor 
çeyreksel FAVÖK kaydetti. 
Türk Telekom güçlü operasyonel so-
nuçlar kaydettiği bir çeyreği daha 
geride bırakarak mobil, genişbant ve 
TV olmak üzere yüksek büyümeye 
sahip faaliyet kollarında 450 bin net 
abone artışı gerçekleştirdi. Böylelik-
le toplam abone sayısı 38,5 milyona 
ulaştı. Türk Telekom, üçüncü çey-
rekte genişbantta 119 bin net abone 
artışı gerçekleştirdi. Yılbaşından 
bu yana kaydedilen 429 binlik artış, 
halka arzdan itibaren elde edilen en 
yüksek 9 aylık net abone kazanımı 
oldu. Fiber abone tabanı bir önceki 
yıla göre yüzde 38 artışla 1,85 milyon 
olurken, fiber hane kapsama rakamı 
13,1 milyona ulaştı.
Mobil abone sayısı üçüncü çeyrekte 
342 bin artış kaydetti. Toplam mobil 
abone sayısı 18,4 milyona yükseldi. 
Böylelikle yılbaşından bu yana net 
abone kazanımı 1 milyonu aştı. Akıllı 
telefon penetrasyonu yüzde 73’e çıktı. 
Akıllı telefon kullanıcısı olan abonele-
rin aylık ortalama data kullanımı 2,3 
GB iken, LTE abonelerinin ortalama 
kullanımı 3,5 GB olarak gerçekleşti. 
Türk Telekom’un, bir önceki çeyrekte 
219 bin kilometre olan Türkiye’deki 
toplam fiber uzunluğu üçüncü çeyrek 
sonu itibarıyla 223 bin kilometreye 
yükseldi. Ev TV abone sayısı bu çey-
rekte kaydedilen 46 binlik net artış ile 
590 bine ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğin-
de kaydedilen 666 milyon TL’lik yatı-
rım harcaması, yılbaşından bu yana 
olan konsolide yatırım harcamasını 
2,1 milyar TL’ye taşıdı.

Paul Doany’den önemli açıklamalar
Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany 
2016 yılı üçüncü çeyrek sonuçları 
hakkında şöyle konuştu: “Türk Tele-
kom ailesi ve çalışma arkadaşlarım-
la yeniden bir arada olmaktan onur 

duyuyorum. Bu güzel ülkenin her bir 
şehrinde varlık gösteren ve güçlü bir 
mirasa sahip olan bu şirkete liderlik 
etmek bir ayrıcalık. Bizi bekleyen fır-
satlarla ilgili çok heyecanlıyım. Türk 
Telekom, daha fazla değer yaratmak 
üzere güçlü yanlarını kullanmak için 
çok iyi konumlanmış durumda. Ürün 
ve hizmetlerimizin başarılı bir şekil-
de operasyonel olarak birleşmesinin 
ardından, paydaşlarımıza en yüksek 
değeri sunabilmek için; organizas-
yonel yapımızın sadeleştirilmesini 
hızlandırmayı ve verimlilik artışı 
sağlayarak performansımızı daha 
iyi seviyelere getirmeyi planlıyoruz. 
Şirketimizin bugüne kadar attığı 
servis entegrasyonu adımlarının 

başarılı sonuçlarının, güçlü finansal 
performansa dönüştüğünü açıkla-
maktan mutluluk duyuyoruz. Türk 
Telekom 2016 yılının 3. çeyreğinde 
güçlü büyüme hızını sürdürdü. Geç-
tiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, 
bu çeyrekte bütün iş segmentlerimi-
zin desteğiyle, konsolide gelirlerimi-
zi inşaat gelirleri düzeltmesi hariç 
yüzde 9 artırarak 3,9 Milyar TL’ye 
çıkardık. FAVÖK yıldan yıla yüzde 14 
büyüdü ve 1,5 milyar TL’ye ulaşarak 
tarihimizin çeyrek bazda en yük-
sek FAVÖK’ü oldu. Türkiye’nin lider 
entegre telekomünikasyon şirketi 
olarak, senenin 3. çeyreğinde güçlü 
operasyonel performans göstermeye 
devam ettik. Abone tabanımıza 280 
bin yeni abone ekledik ve toplam 

abone sayımızı 38,5 milyona çıkar-
dık. Yüksek büyümenin gözlendiği 
genişbant, mobil ve TV alanında 450 
bin yeni abone kazandık.” 

Gençlere özel hizmetler
“LTE hizmetlerinin ilk 6 ayının ba-
şarılı sonuçlarını sizlere sunmaktan 
özellikle memnuniyet duyuyoruz. 
Eylül ayı sonu itibariyle, akıllı telefon 
penetrasyonumuz yüzde 73’e çıktı ve 
akıllı telefon kullanıcısı olan müşte-
rilerimizin yüzde 48’i LTE ile uyumlu 
biz cihaz kullanıyor. LTE lansmanıyla 
birlikte, abonelerimizin data kulla-
nım düzeylerinde de büyük oranda 
artış gözlemledik. 2016 yılının 3. çey-
reğinde akıllı telefon kullanıcısı olan 
abonelerimizin aylık ortalama data 
kullanımı 2,3 GB iken, LTE aboneleri-
nin ortalama kullanımı 3,5 GB oldu ki 
bu durum LTE’nin mobil veri hizmeti-
ni nasıl geliştireceği ile ilgili açık bir 
işaret. Markalarımızın birleşmesini 
takiben, bu çeyrekte bir adım daha 
attık ve gençlere yönelik mobil alt 
markamızı Selfy olarak yeniden mar-
kalaştırdık. Selfy ile genç segmentte 
konumumuzu güçlendirmeyi amaç-
lıyoruz. Selfy yenilikçi teklif ve hiz-
metleriyle gençlere kendi seçimlerini 
yapma imkânı vermeyi hedefliyor.” 
“Sabit tarafta gücümüzü artırmaya 
devam ettik. Fiber altyapımızı ülke 
genelinde 223 bin km’ye çıkartırken, 
toplam homepass (fiber hane kapsa-
ma) sayımız da 13,1 milyona ulaştı. 
Bu çeyrekte 2008 yılından bu yana 
genişbantta en yüksek 3. çeyrek net 
artışını gördük ve genişbanttaki net 
artışların yüzde 90’ı fiberden geldi. 
Fiber abone tabanımız yıldan yıla 
yüzde 38 artarken, 50 GB üzeri kul-
lanan abonelerimizin payı da yüzde 
45’e çıktı. Ben ve bu harika şirketin 
tüm çalışanları fark yaratmak, büyü-
meyi artırmak, maliyetleri azaltmak 
üzere bu şirketin üyesi olan herkesin 
tüm potansiyelini ortaya koymasını 
sağlayarak paydaşlara en iyi şekilde 
hizmet edebilmek ve 33 bin kişilik 
büyük bir ekiple daha büyük değer-
ler yaratmak için her şeyin en iyisini 
yapacağız.”

Türk Telekom gelirleri 2016 
yılının üçüncü çeyreğinde 
yıllık bazda yüzde 11,4 
artarak 4,1 milyar TL oldu. 
Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre FAVÖK 
yüzde 14,5 artışla 1,5 milyar 
TL’ye ulaştı ve rekor 
çeyreksel FAVÖK 
kaydedildi.

TÜRK TELEKOM 
İSTİKRARLI GELİR 
BÜYÜMESİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
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Türk Telekom 
CEO’su Dr. Paul 

Doany: “Paydaşlara 
en iyi şekilde hizmet 
edebilmek ve 33 bin 

kişilik büyük bir ekiple 
daha büyük değerler 

yaratmak için her şeyin 
en iyisini yapacağız.”
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sahip Vodafone Grubu’nun dünya ge-
nelindeki tüm ticari operasyonları-
nın yönetimine liderlik edecek olup, 
marka, pazarlama, satış, dağıtım, 
müşteri hizmetleri faaliyetlerinden ve 
kendisine bağlı ticari fonksiyonların 
yetenek geliştirmesine liderlik ede-
cek. Timuray aynı zamanda, Vodafone 
Grubu’nun dünya genelindeki strateji 
geliştirmesinden de sorumlu olacak.

Vodafone Grubu CEO’su Vittorio 
Colao: Serpil Timuray önemli işlere 
imza attı 
Timuray, yeni görevinde, Vodafone 
Grubu dünya İcra Kurulu’nda yer al-
maya ve Grup CEO’su Vittorio Colao’ya 
doğrudan bağlı olarak çalışmaya de-
vam edecek. Timuray’ın yeni atama-
sını duyuran Vittorio Colao, açıkla-
masında, “Marka, pazarlama ve ticari 
stratejiler alanlarında güçlü bir geç-
mişe sahip olan Timuray, AMAP Bölge 
CEO’su olarak Vodafone Grubu’nun en 
hızlı büyüyen pazarlarında sergilediği 
başarılı operasyonel liderliğiyle önem-
li işlere imza atmıştır. Timuray ile yeni 
görevinde birlikte çalışmayı sabırsız-
lıkla bekliyorum.” dedi. 

Dünyanın En Güçlü Kadınları 
sıralamasında 23.sırada yer aldı.
Serpil Timuray, ABD merkezli For-
tune Dergisi’nin 2016 yılında ilk kez 
hazırladığı "En Güçlü Kadınlar Ulus-
lararası Listesi"nde 23. sırada yer 
aldı. Fortune Dergisi, Timuray’ı “Glo-
bal Fortune 500 şirketlerinde çalışan 
en önde gelen Türk yöneticilerden 
biri” olarak gösterdi. 
Vodafone Grubu’nun toplam abonele-
rinin yaklaşık %74’ünün bulunduğu 
AMAP Bölgesi, son 3 yılda Timuray’ın 
liderliğinde güçlü bir büyüme per-
formansı kaydetti. 2015/16 mali 
yılında AMAP Bölgesi’nin aboneleri 
%5 büyüme ile 341 milyona ve top-
lam gelirleri %7 büyüme ile 13,2 mil-
yar sterline ulaşırken, FAVÖK %7,2 
büyüme ile 4 milyar sterlin seviye-
sinde gerçekleşti. 
Vodafone AMAP Bölgesi’nin başarılı 
iş sonuçlarını getiren faktörler ara-
sında lider marka konumu, müşteri 

memnuniyeti odaklı segmentasyon 
stratejisi, üstün teknoloji kalitesi ve 
yaygın satış dağıtım ağı öne çıktı. 
Timuray’ın göreve geldiğinden itiba-
ren tüm bölgede önceliklendirdiği 
segmentasyon stratejisi kapsamın-
da 10 AMAP ülkesinde Gençlik Seg-
menti lansmanı yapılarak milyonlar-
ca gence erişim sağlandı. Timuray’ın 
2009 yılında Türkiye’de sosyal iş mo-
deli olarak başlattığı ve son iki yılda 
7 AMAP ülkesine yaygınlaştırdığı 
“Vodafone Çiftçi Kulübü” programı, 
bölgede 149 milyon çiftçiye erişme-
si beklenen platformu ile tarımın 
dijitalleşmesi ve çiftçinin güçlendi-
rilmesi için örnek bir girişim olarak 
gösteriliyor.

“Çeşitlilik ve Dahiliyet Komitesi”ne 
liderlik etmeye devam edecek 
Timuray’ın Vodafone Grubu bünye-
sinde liderliğini yaptığı “Çeşitlilik ve 
Dahiliyet Komitesi”nin çalışmaları 
kapsamında, işyerinde cinsiyet eşit-
liği sağlanmasına yönelik Grubun 
tüm pazarlarda kadın çalışanlarına 
sunduğu inisiyatifler arasında “özel 
doğum izni” politikası özellikle dik-
kat çekti. Ayrıca, kadınların mobil 
teknolojilere eşit erişimi sayesinde 

ekonomik ve sosyal hayata katılı-
mını artırmaya yönelik Timuray’ın 
Türkiye’den başlattığı “Önce Kadın” 
programı, son dönemde 10 AMAP ül-
kesinde lanse edildi. 

Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı görevine devam edecek
Timuray, Vodafone Türkiye’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
üstlendiği ilave sorumluluğunda, 
şirketin son 10 yılda sergilediği 
başarılı performansını önümüzde-
ki dönemde daha da yükseltmek 
amacıyla birikimlerini aktaracak 
ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na 
destek olacak.

O
cak 2014’ten bu yana Vo-
dafone Grubu Afrika, Orta 
Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) 
Bölge CEO’luğu görevini 
yürütmekte olan Timuray, 

Vodafone Grubu Ticari Operasyon-
lar ve Strateji Dünya Başkanı ola-
rak atandı. Timuray, aynı zamanda 
Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanlığı sorumluluğuna da devam 
edecek. Dünyanın lider telekomüni-
kasyon operatörlerinden Vodafone 
Grubu’nun Afrika, Orta Doğu, Asya, 
Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su olarak 
başarılı işlere imza atan Serpil Timu-
ray, yeni pozisyonunda Grup Ticari 
Operasyonlar Dünya Başkanlığı ile 
Grup Strateji Dünya Başkanlığı gö-
revlerini bir arada yürütecek.
Timuray, yeni atandığı görevinde 
15/16 mali yılı sonuçlarına göre yak-
laşık 56 milyar Avro yıllık gelire ve 
462,2 milyon toplam abone sayısına 

Dünyanın lider telekomünikasyon 
operatörlerinden Vodafone Grubu’nun Afrika, 
Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su 

olarak başarılı işlere imza atan Serpil Timuray, yeni 
pozisyonunda Grup Ticari Operasyonlar Dünya 

Başkanlığı ile Grup Strateji Dünya Başkanlığı 
görevlerini bir arada yürütecek.

SERPİL TİMURAY’A 
VODAFONE GRUBU 
ÜST YÖNETİMİNDE  

YENİ GÖREV
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Kariyerine 1991 yılında 
Procter&Gamble’da pazarlama 
departmanında başlayan Timuray, 
sonrasında P&G Türkiye’nin İcra 
Kurulu’nda yer almıştır. 2002-2008 
döneminde Danone Türkiye Genel 
Müdürü olarak ve ardından 2009-
2013 döneminde Vodafone Türkiye 
CEO’su olarak görev yapan Timuray, 
2013 yılının ikinci yarısında Vodafone 
AMAP Bölge Direktörü olarak ilave 
sorumluluk almıştır. 

SERPİL TİMURAY KİMDİR?

Serpil Timuray, ABD merkezli Fortune Dergisi’nin 
2016 yılında ilk kez hazırladığı "En Güçlü Kadınlar 

Uluslararası Listesi"nde 23. sırada yer aldı.
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Kararın 
düzeltilmesi

Asalak bilimi

Karşılıksız 
verilen şey 

Bezginlik anlatan 
biz söz

Hacıların 
örtündükleri 

dikişsiz bürgü

Cömert

Kayınbirader

Bilgisayardaki 
imlecin yaygın 
bilinen adı 

Gümüşün simgesi 

Hipnoz durumu 

Engel

Utanma

Gemi adamlarını 
gemilere atama 

belgesi

Kararsız

İspit

Un, et ve bamya 
ile yapılan bir Arap 

yemeği

Yardım

Taşıtların 
izleyeceği yol 

Bir nota

Temel

Bir binek 
hayvanı

İki tarafından 
söylenen şarkı

Maden eşya 
üzerine bir cins cila 

100 metrekare 
değerinde yüzey 

ölçü birimi 

Dikim işlerinin 
yapıldığı yer 

Vakit

Cüretkar 

Sıkıntı bildiren 
bir söz

Bağ dokusu   
iltihabı 

Özel Tüketim 
Vergisi (kısaca)

Er, onbaşı ve 
çavuşlara verilen 

genel ad 

Tren planı

Nobelyumun 
simgesi

İnternette içerik 
ulaşımı sağlayan 

etiketler

Düşünce 

Safha 

Uçak tespit cihazı 

Eski Mısır Güneş 
Tanrısı

Müsabakalarda 
seyircileri 

coşturan kimse 

Kurnaz, cin fikirli 
kimse

Sözleşme 

1967 İstanbul 
doğumlu resimde 
gördüğünüz ünlü 

televizyoncu

Sanı 

Boksta korunmak 
için alınan durum

Denizlerin derinliği 

Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri 
(kısaca)

Modası geçmiş 
olan

Yakın sahil yük 
gemisi

Türkiye (kısaca) 

Geminin demir 
almaya hazır 

olması

Bir nota

Kilometre (kısaca)

Japon devlet 
kanalı

Emare

Uzaklık bildirir

Anadolu Ajansı 
(kısaca) 

Lakin

Bir çevreye özgü 
söyleyiş biçimi

Golf oyununda 
kazanılan sayı 

Sazın en kalın teli

Sonuçsuz, 
başarısız 

Alkollü 
içeceklerdeki 

alkol türü

Notada 
duraklama

… Sokağında 
Kâbus (film) 

Sodyum 
elementinin 

simgesi 

Parlaklık, 
aydınlık
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