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/EDİTÖRDEN

DİJİTAL DİYET Mİ?
Onlarca hesabı kontrol edeyim derken an’ı kaçırdığını 
fark edenlerdenseniz bu yükten kurtulmanız aslında 
düşündüğünüz kadar zor olmayabilir.

Gün içinde biran olsun telefonumuzdan ayrılmadığımız; 
gece yatmadan yaptığımız son işin ve sabah uyanır 
uyanmaz yaptığımız ilk işin telefonumuza bakmak 
olduğu bilinen bir gerçek. İş ve özel yazışmalar için ayrı 
ayrı kullandığımız en az iki e-posta hesabı; Twitter, 
Instagram, Snap Chat, Facebook, LinkedIn, başta olmak 
üzere birçok sosyal medya hesabı; mesajlaşma 
programları derken, bu hesapları kontrol etmekle 
geçiriyoruz tüm vaktimizi… Geriye; aile toplantılarında, 
arkadaş buluşmalarında, seyahatlerde biran olsun 
telefonu elinden bırakmayan insan profilleri çıkıyor.  
Bu yaşam şeklinden sıkılanlardan, onlarca hesabı kontrol 
edeyim derken an’ı kaçırdığını fark edenlerdenseniz bu 
yükten kurtulmanız aslında düşündüğünüz kadar zor 
olmayabilir. Hesaplarınızda yapacağınız bir-iki 
düzenleme ile kontrol edilecek hesap sayısını azaltabilir, 
sevdiklerinizle daha kaliteli zaman geçirebilirsiniz. 
Bağlantı Noktası’nın bu ayki kapak konusu olan ‘Dijital 
diyete girin’ haberinden bu anlamda çokça faydalanabilir, 
dijital yüklerinizden nasıl kurtulabileceğinizin ipuçlarını 
öğrenip, hayatınıza uygulayabilirsiniz. 
Dijitalden tamamen uzaklaşmadan, ekran karartmadan 
dijital yükünden kurtulmak isteyenlerin kapak 
haberimizden faydalanacağını ümit ediyoruz. 
Bağlantı Noktası kapak haberi dışında yine ulaştırma ve 
iletişim sektörünün nabzını tutuyor, sektörde yaşanan 
yeni gelişmeleri okuyucuları ile paylaşıyor. 
Keyifli okumalar dileği ile hoşçakalın… 
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Bilgisayar kullanımında karşılaşılan 
sağlık sorunlarının en başında, sinir-
lerle ilgili bir sorun olan Karpal Tünel 
Sendromu (KTS) geliyor. KTS bilgisa-
yarda uzun süreli yazı yazmak ve fare 
kullanmak sonucunda ellerde oluşan 
ağrılı bir problem. Özellikle bilekte 
ve parmaklarda uyuşma, ağrı, kramp, 
şişlik ve yanma gibi sorunlarla ken-
disini gösteriyor. Tedavisi için fizik 
tedavi ve ileri durumlarda cerrahi 
müdahale gerekiyor. Diğer önemli 
rahatsızlıklardan birisi de oturma so-
runları nedeni ile sırt, boyun ve omuz 
bölgelerinde oluşan sorunlar. Doğru 
şekil ve açıda oturmamak, uzun sü-
reli aynı pozisyonda kalmak gibi du-
rumlar ciddi hastalıklara neden olu-
yor. Bilgisayarın tahribat verdiği bir 
diğer organ da gözler. Dakikada or-
talama 25 kere gözümüzü kırparken 
bilgisayar kullanırken bu sayı 8-10’a 
düşüyor. Bu nedenle belirli aralıklar-
la gözlerimizi ekrandan ayırıp uzak-
lara bakmalı ve göz kırpıp göz kuru-
luğu etkilerini azaltmalıyız. Ekranın 
ışığının fazla parlak olması, üzerine 
ışık gelip yansıma yapması, ya-
zıların boyutunun çok küçük 
olması ve ekran masaüstünün 
karmaşık olması gibi durumlar 
da gözlerde yorgunluğa ve ra-
hatsızlığa yol açabiliyor.

Peki, bilgisayara bağlı hastalıklar-
dan nasıl korunabiliriz?
Bilgisayar ekranınızı direkt olarak 
karşınızda tutun: Bilgisayar ekranı 
direkt olarak karşınızda olmalı. Ayrı-
ca gövdenizden yaklaşık olarak kolu-
nuz kadar uzak durmalı. Monitörün 
üstü, göz hizasında veya hafif aşağıda 
olmalı. Ekranın temiz ve eğimli ol-
maması da ergonomik açıdan dikkat 
edilmesi gereken bir başka faktör.
Klavyeniz dirseklerinizden hafifçe 
aşağıda olsun: Klavyeyi taşıyan kıs-
mın kişiye göre ayarlanabilir olma-
sına dikkat edin. Klavye kullanırken 
el ve bileğinizi mümkün olduğunca 
düz pozisyonda tutun. Yani, el, bilek 
ve parmaklarınız aynı hizada olmalı. 
Klavyeniz dirseklerden hafifçe aşağı-
da olmalı. Klavyenizin bu yükseklik-

A
lkol Madde Bağımlılığı 
Araştırma ve Eğitim Mer-
kezi (AMATEM) tarafından 
yapılan bir araştırma, Tür-
kiye’deki internet kullanıcı-

larının %3,5’inin internet bağımlısı 
olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca 
bu gruptaki erkeklerin sayısının ka-
dınlara oranla 2-3 kat daha fazla ol-
duğuna dikkat çekildi. Sorun bu denli 
ciddi olunca daha önce neredeyse adı-
nı bile duymadığımız hastalıklar da 
beraberinde geliyor. 

te olması önkol desteklerinin sırt ve 
omuz kaslarının gevşemesine imkân 
sağlıyor.
Mouse’u nazik kullanın: Mouse’un 
elinize uygun boyutta olmasına dik-
kat edin. Mouse’u hareket ettirirken 
tüm kolunuzu da hareket ettirin ve 
parmaklarınızı hafifçe kullanın. Ay-
rıca parmaklarınızı aşırı bastırma-
maya da özen gösterin.
Mouse’u kullanım süresine dikkat 
edin: Mouse kullanım süresi ile kol 
ve eli ilgilendiren problemler arasın-
da bağlantı mevcut. Öyle ki 3 saatlik 
bilgisayar kullanımı bile işe bağlı aşırı 
kullanım sendromuna neden olabili-
yor. Kullanım süresi arttıkça kişilerin 
şikâyetleri orantılı olarak artıyor.
Her yarım saatte bir mola verin: Ça-
lışırken yaklaşık yarım saatte bir 
kısa molalar verin. Bu sırada bazı eg-
zersizleri uygulamanız, uzun süreli 
sabit pozisyonda kalmaya bağlı olu-
şan sorunları önleyecektir. Örneğin 
omuzlarınızı geriye çevirebilir, el bi-

lekleriniz ile kollarınızı çevirebilir ve 
el bileklerinizi gerebilirsiniz.
Öne eğilmeden oturun: Bilgisayar 
karşısında çalışırken öne doğru eğil-
meden oturun ve başınızı dengeli tu-
tun. Omuzlarınızın da gevşek olması-
na özen gösterin.
Pozisyonunuzu sık sık değiştirin: 
Pozisyonunuzu sık sık değiştirmeyi 
ihmal etmeyin. Masanın altında ba-
caklarınızın rahatça hareket edebi-
leceği bir alan olmalı ve ayaklarınız 
yere düz temas etmeli. Dizlerinizi de 
90 derecede tutmaya özen gösterin. 
Ayaklarınız yere temas etmiyorsa 
destek koymayı unutmayın.
Sandalyeniz her yöne hareket ede-
bilsin: Her yöne hareket edebilen, 
yükseklik ayarına sahip, bel ve sırt 
desteği olan, aynı zamanda bacak ar-
kası ile kolları destekleyen sandalye-
leri tercih edin.
Ergonomik ortam hazırlayın: Aydın-
latma, havalandırma, masa, sandal-
ye ve büro malzemeleri gibi iş yeri 

koşullarını ergonomik prensiplere 
göre düzenleyin. Bu düzenleme 

öncelikle iş gücü kaybınızı önle-
yecektir.
Telefonu omuz ve baş arasına 
sıkıştırmayın: Özellikle tele-

fonu omuz ve başınızın arasına 
sıkıştırmayın. Telefonu sık kulla-

nıyorsanız baş telefonu ve kulaklık 
kullanmanız boyun ağrılarına karşı 
koruyucu olabiliyor.
Ofis malzemelerinizi düzenleyin: 
Çalışma alanı oluşturulurken çok 
sık kullandığınız malzemeleri yakı-
na yerleştirmeniz kullanım kolaylığı 
sağlar. Böylece gerekli ofis malzeme-
lerine kolayca ulaşabilirsiniz. Telefo-
nu sağ elli iseniz sola, sol elli iseniz 
için sağa yerleştirin. Eğer tablo gibi 
referans bir materyal kullanılıyor-
sanız bunu göz seviyesine veya daha 
yukarıya yerleştirin.
Egzersiz yapın: İş dışındaki zamanla-
rınızda esnekliğinizi ve kondisyon-
larınızı korumak için düzenli bir eg-
zersiz programına katılın. Bilinen bir 
hastalığınız varsa önce tedavi olun, 
daha sonra doktorunuzun önerisine 
göre egzersize başlayın.

Gelişen teknoloji bir yandan 
hayatımızı kolaylaştırırken 
diğer yandan hastalıklara 
davetiye çıkarıyor. Bilgisayar 
başta sinir sistemi olmak 
üzere obeziteye kadar birçok 
hastalığın nedeni olarak 
gösteriliyor. Peki, bilgisayara 
bağlı hastalıklardan 
korunmak için neler 
yapmalıyız?

BİLGİSAYARA BAĞLI HASTALIKLARDAN 

NASIL KORUNMALI?

Bilgisayar kullanımında 
karşılaşılan sağlık sorunlarının 

en başında, sinirlerle ilgili 
bir sorun olan Karpal Tünel 

Sendromu geliyor. 

/İÇİNDEKİLER

28/SAĞLIK
Gelişen teknoloji bir yandan 
hayatımızı kolaylaştırırken diğer 
yandan hastalıklara davetiye 
çıkarıyor. Bilgisayar başta sinir 
sistemi olmak üzere obeziteye 
kadar birçok hastalığın nedeni 
olarak gösteriliyor. Peki, 
bilgisayara bağlı hastalıklardan 
korunmak için neler yapmalıyız?

30/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Artık ünlüler ultra lüks minibüsleri 

tercih ediyor. Nedeni ise 
minibüslerini kulisleri gibi 

kullanmak! Kulislerini 
minibüslerine taşıyan ünlüler 

dünyasında Sezen Aksu, Ajda 
Pekkan, Seda Sayan gibi çok 

sayıda isim var.

18/YAŞAM
E-postalar, sosyal medya 

hesapları, fotoğraflar, müzik 
derken, hayatımızda dijitalin 

ağırlığı çok büyük. Bunları 
yönetilebilir bir boyuta 

indirerek, bu yükten biraz 
olsun kurtulabilir ve 

ferahlayabilirsiniz.
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D
iyet lafı sizi korkutma-
sın, dijitalden tama-
men uzaklaşmaktan, 
ekranı karartmaktan 
değil, hayatı kolaylaş-
tırmaktan bahsediyo-
rum. Dijital yükümüzü 
yıllarca kullanmadığı-

mız, kullanmaya kullanmaya da unut-
tuğumuz hesaplar, bir kenarda unut-
tuğumuz diskteki dosyalar kadar, 
sadece bakması bile yoran bir sürü 
internet hizmetinin ve sosyal medya 
hesabı da oluşturuyor. Bunları aşa-
malar halinde eleyerek, gereksizler-
den kurtulmak, kalanların yönetimi-
ni de kolaylaştırmak mümkün.
E-posta, sosyal medya, fotoğraflar, 
bulut depolama gibi konularda taşı-
dığımız bu dijital yükleri, hesapları 
birleştirme ya da içerikleri depola-
mak için en iyi yeri bulma gibi yön-
temlerle çözelim.

GÜNÜNÜZ BIRDEN ÇOK E-POSTA HESABINI KONTROL EDEREK 
GEÇIYORSA, ILK IŞ OLARAK HESAPLARI BIRLEŞTIRIN. ESKI 

HOTMAIL, YAHOO HESAPLARINIZDAKI VERILERI TEK 
NOKTADA TOPARLAYABILIR, BIRDEN ÇOK HESABI DA TEK 

NOKTADA BULUŞTURABILIRSINIZ.

!!

!!
!

E-postalar, sosyal 
medya hesapları, 
fotoğraflar, müzik 
derken, hayatımızda 
dijitalin ağırlığı çok 
büyük. Bunları 
yönetilebilir bir 
boyuta indirerek, bu 
yükten biraz olsun 
kurtulabilir ve 
ferahlayabilirsiniz.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

HANGİ ÜNLÜ NE MARKA MİNİBÜS KULLANIYOR?
Deniz Seki: GMC / Muazzez Ersoy: GMC / Kenan Doğulu: WolksvagenTransporter / Serdar Ortaç: WolksvagenTransporter / Ebru Gündeş: Chrysler 

Voyager / Nadide Sultan: KIA / Zerrin Özer: GMC / Meltem Cumbul: Chrysler Voyager

SEZEN AKSU
VIP MİNİBÜSÜN 
ÖNCÜLERİNDEN 

Uzun yıllardır minibüs kullanan 
sanatçıların başında Sezen Aksu geliyor. 

Minik Serçe lakaplı sanatçı hemen hemen 
her yere evi gibi kullandığı Chevrolet 

marka minibüsü ile gidiyor. Bestelerinin 
bir kısmını da minibüsünde yapan 

sanatçı minibüs furyasının 
öncülerinden… 

Artık ünlüler ultra lüks minibüsleri tercih ediyor. Nedeni ise minibüslerini 
kulisleri gibi kullanmak! Kulislerini minibüslerine taşıyan ünlüler dünyasında 

Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seda Sayan gibi çok sayıda isim var.
YAZI BERİL ŞEN

ÜNLÜLERİN VIP MİNİBÜSLERİ

Hızlı hayat temposu sanat 
dünyasının ünlülerini standart 

otomobiller yerine süper lüks minibüslere 
yöneltti. Artık birçok ünlünün tercihi VIP 

minibüslerden yana. Fabrikadan döşemeleri 
bile hazırlanmadan alınan içi boş minibüsler, satın 
alan kişinin isteklerine göre yeniden tasarlanıyor. 
VIP araçlara dönüştürülen bu minibüsler için 50 ila 
300 bin lira arasında bir ücret ödeniyor. Adeta lüks 

bir evin içi gibi döşenen bu araçlarda dijital ses 
sisteminden, masaj yapan özel koltuklara kadar 

konforun her türlüsü bulunuyor. 
İşte birbirinden gösterişli servet 
değerindeki o lüks minibüslerin 

sahibi ünlüler.



/İÇİNDEKİLER

48/İNOVASYON
Yakın ve orta vadede 
tüm tasarım 
süreçlerinin kırılma 
noktası birden fazla 
ihtiyaca yanıt 
verebilmek olacak…

54/OTOMOTİV
Türkiye’de üretilen ve henüz 

konsept aşamasındayken 
bile katıldığı tüm fuarlarda 

bütün ilgiyi üzerinde 
toplayan Toyota C-HR’a tüm 

dünyadan büyük talep var. 

42/GEZİ
Tam da kış aylarının başında, 

önümüzdeki yaz tatilini 
planlamak ister misiniz? Bu 

sefer her zamanki bilindik 
tatil programlarının aksine 

bir gemi seyahatine ne 
dersiniz peki?  
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Tam da kış aylarının başında, önümüzdeki yaz tatilini planlamak ister misiniz? 
Bu sefer her zamanki bilindik tatil programlarının aksine bir gemi 

seyahatine ne dersiniz peki?  

G
emi ile çıkılan seyahatler gün 
geçtikçe popülerliğini artırı-
yor. Tüm tatilini ayağı karaya 
basmadan geçirmek isteyen-
leri, deniz-kum-güneş gibi 

klasik tatil modunun dışına çıkmak 
isteyenleri, tatilde yepyeni koyları, 
yeni ülkeleri keşfetmek isteyenleri 
hedefleyen gemi seyahati acenteleri 
şimdiden 2017 yazının popüler gemi 
seyahati rotalarını belirledi bile. Siz 
de tam da kış aylarının başında, önü-
müzdeki yaz tatilini programlamak 
hem de bu sefer farklı bir seyahat 
gerçekleştirmek isterseniz, haberi-
mize göz gezdirebilirsiniz. 

GEMİ SEYAHATLERİNDE 
10 POPÜLER ROTA 

kaydeden Kıdemli Mühendis Meh-
met Fatih Kale şunları söyledi:
 “Ortaya çıkan ilk konseptin üreti-
me kadar korunması kolay bir süreç 
değil. Toyota C-HR üretime kadar 
hemen hemen korundu. Çok efor 
sarfettik ve ortaya dokunsal kalite 
anlamında mükemmel bir otomobil 
çıktı. Başlangıçta aracı Avrupalı müş-
teriler için tasarlamıştık. Onların ne 
istediklerini ve dokunsal kaliteden 
ne beklediklerini biliyorduk. Bütün 
bunları en ince ayrıntısına kadar bir 
kuyumcu titizliği ile Toyota C-HR’a 
uyguladık. Şimdi görüyoruz ki cros-
sover segmentinde iç tasarımı ve tüm 
malzemeleriyle benzersiz bir otomo-
bil üretilmiş durumda. Sadece Avrupa 
için tasarlanan Toyota C-HR’ın tüm 
dünyanın beğenisini kazanarak glo-
bal bir model haline gelmesi beni çok 
heyecanlandırıyor. Toyota C-HR’da 
Toyota’daki en iyi dokunsal kaliteyi 
yakaladığımıza inanıyoruz.”

C-HR’ın satışa sunulduğu Avrupa ül-
kelerinde adeta “kapış kapış” gittiği 
belirtiliyor. Avrupa ülkeleri, müşte-
rileri için 2017 yılında 100 bin adet-
lik Toyota C-HR hedefliyor.
 
Toyota C-HR’da Türk imzası
Tüm dünyanın büyük ilgi gösterdi-
ği Toyota C-HR’ın iç tasarımda bir 
Türk mühendisin de imzası bulunu-
yor. 10 yıldır Toyota Avrupa’da gö-
rev alan Kıdemli Mühendis Mehmet 
Fatih Kale, C-HR’ın iç tasarımı için 
standartların dışında çalıştıklarını 
ve dokunsal kaliteye büyük önem 
verdiklerini söyledi. 34 yaşında-
ki başarılı mühendis Kale, "Toyota 
C-HR’ı Avrupa için tasarladık ancak 
iç tasarım o kadar çok beğenildi ki 
ana merkez Japonya bile Ar-Ge için 
know how’ı benim bölümümden al-
mak istiyor.” dedi. Toyota C-HR’ın 
iç tasarımda benzersiz özelliklere 
sahip çok fazla parça olduğunu da 

T
ürkiye’den ABD ve Kanada da 
dahil olmak üzere dünyanın 
61 ülkesine ihraç edilecek 
olan Toyota C-HR’a Avrupalı-
ların talebi ise büyük boyut-

lara ulaştı. Toyota C-HR için sıraya 
giren Avrupalılar, gelecek yıl için 
Türkiye’de üretilen Toyota C-HR’dan 
100 bin adet istiyorlar. Başında Türk 
mühendis Mehmet Fatih Kale’nin 
bulunduğu bir ekip tarafından “stan-
dartların dışında”  bir iç tasarımla su-
nulan Toyota C-HR, dokunsal kalite-
nin en mükemmel örneğini veriyor.
Avrupa ülkeleri için üretilmesi 
planlanan ancak, ilhamını elmastan 
alan iç ve dış tasarımı, teknolojisi, 
üst düzey donanımı ve konforuyla 
segmentine yeni bir soluk getiren 
Toyota C-HR’a tüm dünyadan ge-
len talepler büyük boyutlara ulaştı. 
Türkiye’de üretilen, Amerika ve Ka-
nada da dahil olmak üzere 61 ülke-
ye  ihraç edilmeye başlanan Toyota 

Türkiye’de üretilen ve henüz konsept aşamasındayken bile katıldığı 
tüm fuarlarda bütün ilgiyi üzerinde toplayan Toyota C-HR’a tüm 

dünyadan büyük talep var. 

AVRUPA TOYOTA C-HR 
İÇİN SIRAYA GİRDİ tiriyor. Sürücü ve yolcuları modern, 

çekici ve son derece ferah bir kabin 
karşılıyor. Ön konsol boyunca uza-
nan mavi ışık çizgisi kapı panelle-
rinde de devam ederek tasarımda 
bütünlüğü sağlıyor ve sürücüyle 
beraberindeki yolcuyu çevreleyen 
bir bütünlük sunuyor. Sürücü odaklı 
orta konsolun üst kısmında, sürü-
cünün göz hizasında olacak şekilde 
yüksekte konumlandırılan 8 inçlik 
dokunmatik ekran bulunuyor. Navi-
gasyonu da bünyesinde barındıran 
HMI (Human Machine Interface– 
İnsan Makine Arayüzü) sisteminin 
gelişmiş versiyonu görsel bir şölen 
sunarken, aynı zamanda fonksiyonel 
yönüyle de sürücünün hayatını ko-
laylaştırıyor.
Sınıfının en iyi kalite algısını 
(SQ-Sensory Quality) hedefleyen 
C-HR’ın premium kokpit mimarisi 
yüksek kalite algısını öne çıkarıyor. 
Böylece dış görünüm ile iç mekan 
arasında tasarım bütünlüğü hemen 
göze çarpıyor. Dış gövdede kullanı-
lan elmas tasarımı; kapı döşemele-
rinde, tavan döşemesinde, JBL mar-
ka hoparlör kapaklarında ve analog 
göstergelerin ibresinde de kullanı-
lıyor. Lake siyah veya saten gümüş 
detaylar kadar mavi aydınlatma da 
genel kalite algısını tamamlayan 
detaylar olarak dikkat çekiyor.

sel çekiciliğe önem veren dinamik 
kullanıcıları hedefliyor. Türkiye’de 
üretilen Toyota C-HR, Toyota’nın 
yeni tasarım yaklaşımına da vurgu 
yaparken, gelecekteki dizayn anla-
yışının da ilk ipuçlarını da veriyor.
 Toyota C-HR’ı geliştiren mühendisler; 
tasarım, güç aktarma organları ve di-
namizm olmak üzere üç temel alana 
yoğunlaştılar. Böylelikle Toyota C-HR 
crossover segmentine tamamen yeni 
ve heyecan uyandıran bir tasarım 
yaklaşımı sunmayı başarmış oldu.
Hatchback otomobillerin dinamiz-
miyle SUV sınıfına özgü güçlü duruşu 
buluşturan yeni Toyota C-HR; şişkin 
çamurlukları, önden arkaya doğru 
yükselen omuz çizgisi, yan gövdede-
ki gölge oyunları ve iki tekerlek ara-
sındaki marşpiyel kaplaması ile son 
derece dinamik bir görüntü veriyor.
Ön tasarımında olduğu gibi arka bö-
lümde de sert ve köşeli hatlara yer 
verilirken, tasarımın devamlılığı 
sağlanıyor. Arka cam ve stopların 
bir kısmı ile birlikte açılan bagaj ka-
pağının ardında ise 5 kişinin bagajı-
nı alacak geniş bir alan bulunuyor.
 
İç tasarımı etkileyici
Toyota, ‘Sensual Tech’ adını verdiği 
yeni iç mekan tasarım konseptiyle 
teknoloji, fonksiyonellik ve görsel 
şöleni Toyota C-HR’da bir araya ge-

 Uzun testler yapıldı
Toyota C-HR’ın, Türkiye’deki üretimi 
öncesinde mükemmel sürüş dina-
miklerine ulaşmak için Avrupa’nın 
önemli kentleri ve ülkelerinde uzun 
test sürüşleri gerçekleştirildi. Şe-
hiriçi sürüşleri için Milano, hızlı 
otoyol sürüşü için Almanya, virajlı 
yol sürüşleri için de İsviçre, Güney 
Fransa ve İngiltere’nin yollarına çı-
kan Toyota C-HR’ın, direksiyon ve 
süspansiyon ayarları ise ürünün Baş 
Mühendisi Hiroyuki Koba tarafından 
Nürburgring pistinde test edildi.
 Toyota C-HR’ın 'dururken bile sü-
rekli olarak hareket ediyor hissi' 
uyandırmasını istediklerini söyle-
yen Baş Mühendis Hiroyuki Koba, 
“Direksiyon simidine kadar kusur-
suz bir sürüş için tasarım yaparken, 
konfordan da hiç ödün vermedik. 
Avrupa'nın virajlı yollarında bile 
otomobil yere sağlam basıyor ve ben-
zersiz bir sürüş keyfi sunuyor. Bu 
otomobilde beklentilerin tümü bulu-
şuyor.” diye konuştu.

 Sportif, farklı bir tasarım
Son yıllarda yükselen bir grafiğe 
sahip olan C-crossover segmentinde 
yerini alan Toyota C-HR, coupe hat-
larıyla sportifliğini öne çıkarırken, 
farklı olmak isteyen, yeni ürünleri 
deneyimlemekten hoşlanan ve gör-

TEKNOLOJİK DAKTİLONUZ İŞ BAŞINDA

Her şeyin dijitalleştiği ve teknolojik olarak 
yeni unsurlar kazandığı günümüz dünya-
sında artık daktilolar da akıllandı. Freewri-
te adlı teknolojik daktiloda standart tuş 
takımı, e-mürekkep ekran ve basit bazı 
düğmeler bulunuyor. Tek şarj ile yaklaşık 
bir ay kullanılabilen daktilo, uluslararası dil 
desteği ve verileri tutmak için dâhili hafıza 
ile sunuluyor. Yazılarınız kablosuz bağlan-
tıyla otomatik olarak bulutta kopyalanı-
yor. Böylece yazılarınıza istediğiniz zaman 
bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Fre-
ewrite, bilgisayarda yazı yazmaya alışmış 
bir nesil için biraz sıra dışı olsa da geçmişe 
özlem duyan yazarlar için ilgi çekici olabilir. 
Özellikle ana kısmını Freewrite’ta yazaca-
ğınız bir yazıya son halini bilgisayarda ver-
mek çok daha etkili olabilir. Freewrite 
daktilolar şu an 499 dolardan başlayan 
fiyatlarla satışa sunuluyor.

DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL BİR MOTOSİKLET 

lanılabiliyor. Üstelik parçaları 
bir lego gibi ayrılabilen moto-
siklet, iki çantaya sığabiliyor ve 
küçük bir aracın bagajında taşı-
nabiliyor. Şimdilik sadece arazide 
kullanım izni olan araç, Rusya’da bin 
700 dolara satılıyor ve yılbaşından iti-
baren diğer ülkelere de gönderilmeye 
başlanacak.

Arazi gezileri için tasarlanan Taurus 2X2 
adlı motosiklet hem önden hem de arka-
dan çekişli. Ağırlığı ise yaklaşık 85 kg. Tau-
rus 2X2, 210 cc’lik 7 beygir gücündeki 
Honda GX-210 model bir motorla saatte 
35 km hız yapabiliyor. Geniş ve şişkin 
balon lastikleriyle çamur, bataklık gibi 
alanlarda rahatlıkla gidebilen ve merdiven 
çıkabilen araç, zorlu arazilerde keyifle kul-

Yakın ve orta vadede tüm tasarım süreçlerinin kırılma noktası 
birden fazla ihtiyaca yanıt verebilmek olacak…

YAZI SELİN AKGÜN

YENİ TASARIM KODU: 

FONKSİYONELLİK

21’inci yüzyılda 
gerek günlük yaşantımızı 

gerekse iş hayatımızı kolaylaştıran 
en önemli unsurun fonksiyonellik 

olduğu öne çıkıyor. Teknoloji ve tasarım 
dünyasının iç içe geçtiği ürün ve hizmet 

süreçlerinin artık bir değil, birden fazla ihtiyaca 
yanıt verecek şekilde kurgulanması, gün geçtikçe 

daha da önem kazanıyor. Tabletlerin not defteri 
gibi kullanıldığı, deniz gözlüklerinin yüzerken 
yön bulmayı kolaylaştırdığı, ayağınızı sıcacık 

tutan ayakkabıların karda ya da buzda asla 
kaymayacak bir formda tasarlanmış 
olması gibi kriterler fonksiyonellik 

çağının sinyallerini veriyor. 
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5G KULLANICI SAYISI 5 MİLYARA ULAŞACAK 
Ericsson Mobilite Raporuna göre; 2022’de dünya çapında 550 mil-
yon 5G abonesi olacak. Bu aboneliklerde Kuzey Amerika başı çeke-
cek ve bölgedeki tüm mobil abonelerin yüzde 25’i 5G kullanıcısı 
olacak. Asya Pasifik, 5G aboneliklerinin en hızlı büyüdüğü ikinci bölge 
olacak ve 2022’de 5G abonelerinin yüzde 10’u bu bölgeden çıkacak. 
2016’dan 2022’ye kadar Ortadoğu ve Afrika büyük bir dönüşüm 
geçirerek GSM/EDGE ağırlıklı abonelikten yüzde 80’e varan 
WCDMA/HSPA ve LTE aboneliğine geçiş yapacak. 2022’ye kadar 
akıllı telefon kullanıcı sayısının 6,8 milyara varması bekleniyor. Bu 
kullanıcıların yüzde 95’inden fazlası WCDMA/HSPA, LTE ve 5G ağla-
rını kullanacak.

BİLGİSAYAR OYUNLARINDA 
KARA PARA AKLIYORLAR 
Trend Micro’nun yaptığı araştırma siber suçluların yasadışı faa-
liyetlerinde kazandıkları paraları aklamak için bilgisayar oyun-
larındaki satın alınabilen içerikleri kullandıklarını ortaya çıkardı. 
Araştırmaya göre, bilgisayar oyunlarında oldukça popüler bir 
gelir modeli haline gelen oyun içi eşya, sanal oyun para birimi ya 
da indirilebilir içerik satışı sistemini siber suçluların hedefi oldu. 
Dijital para birimlerini ve oyun platformlarını kullanan suçlular, 
buradaki mali denetim boşluğunu kullanarak para aklama giri-
şimlerinde bulunuyor. 

PLAYSTATION®4 PRO TÜRKİYE’DE SATIŞTA 
Sony, gelişmiş görüntü teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en 
zengin ve detaylı oyun deneyimini sağlayan süper güçlü oyun 
konsolu PlayStation®4 Pro’yu (PS4™ Pro) piyasaya sürdü. Dina-
mik 4K oyun ve 4K eğlenceyi* destekleyen PS4 Pro, 1.699 TL 
tavsiye edilen satış fiyatı ile Avrupa, Ortadoğu, Güney Afrika ve 
Avustralya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. PlayStati-
on®4 Pro çıkışı ile Call Of Duty®: Infinite Warfare (Activision), 
Ratchet & Clank™, The Last of Us™ Remastered ve Uncharted™ 
4: Bir Hırsızın Sonu gibi satış rekorları kıran oyunlar PS4 Pro’nun 
artırılan gücünden yararlanmak ve görsel deneyimi zirveye taşı-
mak üzere güncellendi.

ULUSLARARASI OTOMOTİV SANAYİCİLERİ 
BİRLİĞİ’NİN YENİ BAŞKANI MATTHIAS WISSMAN
Otomotiv Sanayii Derneği’nin 1995 yılından bu yana üyesi olduğu 
OICA’nın başkanlığına 2 yıllığına oybirliği ile Alman Otomotiv Endüstrisi 
Derneği (VDA) Başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Matthias Wissmann 
seçildi. Dernek genel kurulunda ayrıca Çin Otomotiv Sanayii Derneği 
(CAAN) İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dong Yang OICA Kıdemli Başkan 
Vekili olurken Fransız Otomotiv Sanayii Derneği (CCFA) Başkanı Chris-
tian Peugeot da Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine 
seçildi. OSD’nin üye olarak katılım sağladığı ve küresel platformda Türk 
Otomotiv Sanayii’ni temsil ettiği OICA, dünya otomobil sanayiini temsi-
len teknik mevzuat, istatistik, fuar ve iletişim konularında oluşturulmuş 
komiteleri aracılığıyla sürekli çalışmalar yapıyor.

TÜRK TEKNOLOJİ ŞİRKETİ MEDİANOVA DÜNYA 
DEVLERİ İLE YARIŞIYOR
Geliştirdiği bulut ürünleri ve içerik dağıtım ağı (CDN) platformu ile 
Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Afrika’da birçok şirkete hizmet 
sunan Medianova, teknoloji ihracatına Hindistan ile devam ediyor. 
Medianova, Hindistan’ın sekiz şehrinde kurulacak CDN platformun-
da global şirketlerle birlikte yer almaya hazırlanıyor. Medianova 
CEO’su Serkan Sevim, “Hindistan 1 milyarı aşkın nüfusa ev sahipliği 
yapan bir bilişim ülkesi. Buna karşın internet tüketimi Türkiye’ye 
kıyasla daha düşük. Gelişmekte olan pazarlara yatırım yapan bir 
şirket olarak, doğru bir nokta olarak gördüğümüz ülkedeki yatırım-
larımız gelecek yıl içinde hız kazanacak.” dedi.

TÜRK GİRİŞİMCİLERDEN AKILLI ÇAY MAKİNESİ!
SwarTea tarafından nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle üre-
tilen ilk akıllı çay makinesi IoTea görücüye çıktı. İki yıllık detaylı bir 
Ar-Ge çalışmasının ürünü olan SwarTea, Türk damak tadına uygun 
demleme çay lezzetiyle dikkat çekiyor. Türk mühendisleri tarafın-
dan üretimi yapılan ve yine yerli sermaye tarafından desteklenen 
SwarTea, inovatif bir ürün olmasının yanında Türkiye ve dünyada da 
IoT’li ilk çay makinesi olma özelliğine de sahip.
SwarTea’nın özellikleri: 

 Exclusive modelde Android dokunmatik ekran
 Tablet bilgisayar ile Türk mühendislerinin geliştirmiş olduğu 

yazılımsal kontrol
 Cloud sistemleri, Finans/Muhasebe/ERP sistemlerine 

entegrasyon
 Merkezi yönetim ve raporlama için dashboard ekranları
 Kullanıcı tarafından programlanabilen, istenildiği takdirde uzaktan 

kontrol
 Kolay kullanım, otomatik demleme, damacanadan otomatik 

 su alma

BLESH, VOLKSWAGEN İÇİN SELFIE ÇEKEN AKILLI 
ANAHTARLIK GELİŞTİRDİ
Nesnelerin İnterneti alanında Google ve Intel gibi dünya teknoloji 
devlerinin iş ortağı olan Türk Ar-Ge şirketi Blesh, Bluetooth tek-
nolojisini entegre ederek geliştirdiği akıllı anahtarlık ile Volkswa-
gen araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak. Blesh, Volkswagen 
tarafından Volkwagenim mobil uygulamasına dâhil edilen akıllı 
anahtarlıkla araç sahiplerine çok özel bir deneyim sunuyor. Kul-
lanıcıların telefonları ile araba anahtarları arasında iletişim sağla-
yan akıllı anahtarlık, ikisinden biri kaybolduğunda özel alarmı ve 
lokasyon takibi sayesinde bulunmalarını kolaylaştıracak. Blueto-
oth ile çalışan akıllı anahtarlık aynı zamanda bir selfie kumandası 
olarak da çalışıyor. 

SİBER FİDYEDE DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ
Trend Micro, 2016 yılının üçüncü çeyrek döneminde Türkiye’de ger-
çekleşen siber güvenlik olaylarını değerlendirdi. Bilgilere göre Türki-
ye, dünyada en çok fidye yazılımı saldırısına uğrayan dördüncü, en 
çok online bankacılık saldırısına uğrayan sekizinci ülke durumunda. 
Bunun yanında Türkiye’deki kullanıcıları hedef alan 1 milyon 976 bin 
965 zararlı yazılım ve 9 milyon 868 bin 413 istenmeyen e-posta 
Trend Micro’nun güvenlik duvarına takıldı. Ayrıca kullanıcılar tarafın-
dan indirilen 472 bin 741 mobil uygulamanın 6 bin 385 tanesinin 
zararlı yazılım içerdiği belirlendi.
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HACK’LENMEYE AÇIK HEDİYELER
Intel Security, yılın güvenlik risklerine en açık ürünlerini belirleyen 
McAfee Hack’lenmeye En Müsait Hediyeler Listesi’nin ikincisini 
yayınladı. Yılbaşı döneminin yaklaşmasıyla artan hediye alımlarında 
internete bağlı, yeni nesil cihazlar büyük ilgi görüyor. Ancak bu 
cihazlar birtakım güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu yılki 
araştırma sonuçlarına göre hack’lenmeye en müsait hediyeler liste-
sinde bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, ortam yürütücüler 
(media player), veri akışı belleği (streaming stick), akıllı ev otomas-
yon aletleri ve son olarak da drone’lar yer alıyor.

TÜRK TELEKOM İLE SICAKLIK TAKİBİ 
CEBE GİRECEK 
Türk Telekom, Türkiye dijital devriminin ortağı olarak 5G ve IoT tek-
nolojileri konusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ger-
çekleştirdiği projelerle sektöre liderlik eden Türk Telekom, son olarak 
Nokia’yla birlikte Narrowband IoT (Dar Bant Nesnelerin İnterneti) 
teknolojisini Türkiye’de ilk kez kendi şebekesinde test eden operatör 
oldu. İlk ticari uygulamalarının dünyada gelecek yıl başlamasının 
beklendiği IoT teknolojisini dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de 
kullanıcılarına sunmayı hedefleyen Türk Telekom, bu teknolojiyi akıl-
lı şehirler başta olmak üzere enerjiden sağlığa, lojistikten eğitime 
birçok sektöre adapte etmeyi planlıyor.

AMAZON.DE TÜRKİYE’YE ÜCRETSİZ KARGO 
SEÇENEĞİYLE ARTIK TÜRKÇE
Amazon’un Türk müşterileri, Amazon.de adresinde tercih edilen dil 
seçeneğini Türkçeye çevirerek alışveriş deneyimlerinde artık yeni bir 
kolaylığın keyfini sürebilecek. Ayrıca 49 avro ve üzerindeki alışveriş-
lerde sunulan ücretsiz gönderim hizmeti de, Amazon.de’yi Türk 
müşteriler için cazip bir alışveriş noktası kılıyor. İlk aşamada, milyon-
larca ürüne ve Amazon.de web sitesinin “Hesabım” gibi kullanışlı 
bölümlerine Türkçe erişim mümkün olacak. Bu hizmet kapsamında, 
kullanıcılar siteyi Türkçe olarak gezinme kolaylığının yanı sıra müşte-
ri hizmetlerinden Türkçe olarak e-posta ve telefon desteği alabile-
cek. Ayrıca sipariş verme ve kargo bilgileri de Türkçe olacak. 
Zamanla Türkçeleştirmiş yeni sayfa ve özellikler de eklenecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAMPÜSLERİNDE 
TEKNOLOJİ LİDERİ OLMA FIRSATI
Microsoft, üniversite öğrencilerine kampüslerinde teknoloji lideri olma 
fırsatı sunan MSP (Microsoft Student Partner) programının yeni 
dönemini duyurdu. Dünyada 110’dan fazla ülkede uygulanan MSP 
programının 2016-2017 eğitim döneminde öğrencilere en güncel 
yazılım teknolojileri tanıtılırken, teknoloji alanında edindikleri bilgi ve 
deneyimleri diğer öğrencilerle paylaşma imkânı sunuluyor. Üniversite 
öğrencilerine kariyer ve eğitim fırsatı verilen programda geçen yıllar-
dan farklı olarak uzmanlaşma imkânı da sunulacak. Programa katılan 
öğrenciler Azure, Office 365, Windows 10 gibi alanlarda uzmanlaşacak 
ve Microsoft mentorlarından destek alma şansı kazanacak. MSP 
olmaya hak kazanan öğrenciler tüm öğrenci kulüpleri ile teknoloji 
alanında çalışıp liderlik görevini üstlenirlerken, üniversite arkadaşları 
ile Microsoft arasında iletişim kuracak ve bu sayede teknolojiye ilişkin 
kapsamlı bilgilerini ve tutkularını diğer öğrencilerle paylaşabilecekler.

DİJİTAL DÜNYANIN MARKALARI AÇIKLANDI
GfK Araştırma Şirketi’nin The Brand Age dergisi için Türkiye’nin 7 
coğrafi bölgesini temsilen tüm yaş ve tüm SES gruplarında toplam 
1036 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği “Dijital Dünyanın Markaları 
Araştırması” sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre, dijital dünyanın 
en aktif markası Samsung olurken tüketicilerin algısında dijital dün-
yanın en genç markası yine Samsung oldu. Uygulamalar özelinde; 
Facebook'da en başarılı bulunan iki marka Nike ve Adidas oldu. 
Instagram'da ise Nike başı çekiyor. Twitter'da en başarılı bulunan 
marka ise Apple. Youtube'da ise yine iki rakip marka ipi göğüslüyor; 
Arçelik ve Vestel. Dijital dünyada en beğenilen viral videolarda Coca 
Cola ilk sırada yer alıyor.

HUAWEI, MATE 9’ U TANITTI 
Huawei, Münih’ te gerçekştirilen global bir sunum etkinliği ile uzun 
süredir beklenen Huawei Mate 9 ürününü tanıttı. Huawei’nin güçlü 
tasarım anlayışı ile sunduğu akıllı telefonlarının devamı olan Mate 9, 
serinin en yeni üyesi. Mate 9 ayrıca geliştirilmiş süper şarj teknoloji-
si ile yeni ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

SAMSUNG, 5G DENEMESİNİ BAŞARIYLA 
TAMAMLADI 
Samsung Electronics, Çin Mobil Araştırma Enstitüsü (CMRI) ile bir-
likte 5G prototip denemesini başarıyla tamamladığını duyurdu. 
Pekin'de gerçekleştirilen 5G deneme testi sırasında, uzaysal modü-
lasyon ve FBMC (Süzgeç Öbeği Çoklu Taşıyıcı) gibi önemli teknoloji-
ler üzerinde çalışıldı. Bu teknolojilerin düşük frekans (3,5 GHz) 
performansları test edilerek onaylandı. Samsung'un ultra-yüksek 
frekanslı 5G prototip sistemi ve gelişmiş Beamforming (hüzmele-
me) teknolojisi kullanan araştırmacılar; mmWave teknolojisinin per-
formansını ve frekans özelliklerini kapsamlı şekilde analiz etme 
imkanına sahip oldular.

İNTERNETTE EN ÇOK ARANAN KİTAP 
KÜRK MANTOLU MADONNA
Yandex, Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok aradığı kitapları 
araştırdı. Yapılan analizde ilk sırayı Sabahattin Ali'nin 1943'te 
yayımladığı ve hala en çok satan kitaplar arasında yer alan önem-
li eseri “Kürk Mantolu Madonna” oldu. Kullanıcıların en çok aradığı 
ikinci kitap Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” adlı eseri olurken, 
üçüncü sırada ise “Harry Potter ve Lanetli Çocuk” yer aldı. 
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Yıldırım, internet, Google, Facebo-
ok, Youtube ve Twitter gibi içerik 
sağlayıcılarının verilerinin de bu-
rada muhafaza edilmesine imkân 
sağlayacağını, fırsat oluşturacağını 
dile getirerek, bu konuda bazı ya-
sal iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu 
söyledi. Yer ve içerik sağlayanlarının 
sorumlulukları açısından, davalar-
da bazı farklı yorumların olduğunu 
belirten Yıldırım, yer sağlayıcının 
sorumluğunun içerik sağlayıcıya 
yüklemek veya tersini yapmanın 
caydırıcı bir unsur olduğunu, bunun-
la ilgili iyileştirme ve düzeltmelerin 
de sürdüğünü anlattı.

Siber güvenlik
Başbakan Binali Yıldırım,  yapılan 
çalışmaların ve atılan adımların bili-
şim sektörünün büyümesine verilen 
önemi açıkça ortaya koyduğunu be-
lirterek, internet vasıtasıyla yaşa-
nan güvenlik tehditlerinin de aynı 
şekilde önemsediklerini anlattı. Bu 
noktada siber güvenlikle ilgili yasal 
düzenlemelerin yapıldığını ifade 
eden Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının siber 
güvenlik konusunda koordinasyon-
dan sorumlu bakanlık haline geldiği-
ni kaydetti.
Yıldırım, siber güvenliğin sağlan-
masına ilişkin önemli çalışmaların 
devam ettiğini, bu konudaki eylem 
planının uygulamaya girdiğini dile 
getirerek, "Kurumsal ve sektörel si-
ber olaylara müdahale ekipleri Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 
sorumluğunda oluştu. Siber güven-
liğe ilişkin üniversitelerde yüksek 
lisans, doktora programları hızlandı-
rıldı. Tatbikatlar düzenlendi, eğitim-
ler veriliyor. Siber güvenliğe, siber 
saldırılara yönelik dayanıklılık test-
leri belirli aralıklarla yapılıyor. An-
cak bununla yetinmiyoruz önümüz-
deki süreçte sadece siber savunma 
değil, siber caydırıcılık konusunda 
da önemli adımları atmış olacağız. 
Amacımız bir yandan siber saldırıla-
rı önlemek, ülkemizin, vatandaşımı-
zın ve kritik alt yapılarımızın korun-
masını sağlamak, diğer yandan da 

B
u yıl 16'ncısı düzenlenen Bi-
lişim Zirvesi, Haliç Kongre 
Merkezi'nde gerçekleşti-
rildi. İki gün süren zirvenin 
açılışına Başbakan Binali 

Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fa-
ruk Özlü ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Zirve, iş, siyaset ve bilişim sektörü 
ile profesyonellerini 'Dijital Evrim ve 
Endüstri 4.0' ana teması 'Kaçış Yok' 
konusuyla bir araya getirdi.
Başbakan Yıldırım, Haliç Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen "Bilişim 
Zirvesi 2016" etkinliğindeki konuş-
masında, Ar-Ge yatırımlarına ilişkin 
desteklere ara vermeden devam ede-
ceklerini, şu anda 289 Ar-Ge merkezi 
olduğu, 28 binin üzerinde de doğru-
dan çalışan bulunduğunu söyledi. Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 
Ar-Ge Kanununa ek olarak sektöre 
ilave kaynak aktarmaya başladığını 
dile getiren Yıldırım, kurumlar ver-
gisinde gerekli kolaylığın sağlandı-
ğını, 50 kişi şartının 15'e indiğini, 

bu kötü niyetli faaliyetlere karşılık 
verecek caydırıcılık kabiliyetimizi 
de geliştirmek." diye konuştu.

KamuNet projesi tanıtılacak
Başbakan Yıldırım, "Kamunet Proje-
si" tanıtım etkinliğinin 2016-2019 
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Ey-
lem Planı Çalıştayı'nın başlayacağını 
duyurdu. Kamu, özel sektör, üniver-
siteler ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılacağı, bütün paydaşları bir araya 
getiren toplantıda sektörün yakın-
dan takip etmesinin önemli olduğu-
nu vurgulayan Yıldırım, Kamunet'in 
siber güvenliğin, güvenli internetin 
kamuda başlatılan bir adımı olduğu-
nu söyleyen Yıldırım, projeye bakan-
lığı döneminde başlanıldığını, bunun 
en azından kamudaki iletişimin bir 
özel ağ üzerinden yapılması, böyle-
ce kamu iletişiminin, buradaki bilgi 
akışının güvenli bir ortamda gerçek-
leşmesi olduğunu anlattı.

Ahmet Arslan: Dünya ile bu sektörü 
eş zamanlı büyütmemiz lazım
Bakan Arslan da Bilişim Zirvesi 
2016'da yaptığı konuşmada, bugün 
elektronik haberleşme sektöründe 
faaliyet gösteren işletme sayısının 
622'ye, sektördeki yetkilendirme sa-
yısının bin 9'a, yurt dışı internet çıkış 
kapasitesinin de 300 kat artarak bu-
gün 6 bin gigabayta çıkmasının takdi-
re şayan olduğunu söyledi. Dünya ge-
nelindeki hedeflere değinen Arslan, 
2023'te 5G abone sayısının 500 mil-

4,5 G'nin de yetkilendirilmesi kapsa-
mında Ar-Ge yerli ürün kullanımına 
ilişkin özel destekler verildiğini an-
lattı.
Yıldırım, bunun 2013'ten bu yana 
belirli firmaların yaptığı müşterek 
bir proje olduğunu, çok daha önce 
tamamlanması gerektiğini vurgula-
yarak, hala tamamlanmamış olma-
sını da eksiklik olarak gördüğünü, 
bu konuda biraz daha hızlanılması 
gerektiğini kaydetti. Bilginin üretil-
mesi kadar ülkede kalması, ülkenin 
bilginin merkezinde yer alması ko-
nusunun da önemli olduğunu belir-
ten Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu 
kapsamda yakın zamanda sayıları 
artan veri merkezleri ülkemiz için 
önemli bir husustur. Daha bugün çı-
kardığımız Kanun Hükmünde Karar-
nameyle çağrı merkezleriyle birlikte 
veri merkezlerinin kurulmasına yö-
nelik çok büyük teşvik ve destekleri 
açıkladık. Bir göz atarsanız Resmi 
Gazeteyi göreceksiniz. Bina tahsisin-
den, vergi kolaylığına, çalışanların 
vergilerinin indirilmesinden işletme 

yona, 4,5G abone sayısının 4 milyar 
600 milyona, 3G abone sayısının ise 
2 milyar 800 milyona yükselmesini 
beklediklerini, bugün itibarıyla dün-
yada kullanılan cep telefonlarının 
yüzde 56'sının, satılan telefonların 
ise yüzde 80'inin akıllı telefon oldu-
ğunu bildirdi.
Dünyada akıllı telefon kullanıcı sayı-
sının yılsonunda yaklaşık 4 milyara 
varacağını, bu rakamın 2023 yılında 
7 milyara ulaşmasını beklediklerini 
kaydeden Arslan, "Böyle olunca ge-
lecek 7 yılda veri trafiğinin dünyada 
akıllı telefonlarla 10 kattan fazla 
artmasını bekliyoruz. Özellikle mobil 
veri trafiğinin de 50 kattan fazla art-
masını bekliyoruz. Sosyal paylaşım 
sitelerindeki artışlar ise akıl almaz 
boyutlara doğru gidiyor." şeklinde 
konuştu. 
Ahmet Arslan, fiber altyapı trafiği ile 
ilgili Başbakan Binali Yıldırım tara-
fından kendilerine verilen bir talimat 
olduğunu hatırlatarak, bugüne kadar 
88 bin kilometrelik fiber altyapıyı 
278 bin kilometreye çıkardıklarını 
bildirdi. Başbakan Yıldırım'ın bunun 
daha ekonomik kullanılması, atıl ya-
tırım yapmamak için iş birliği yapıl-
ması, bütün bunların takip edilmesi, 
varsa mevcut altyapı kullanıcılarının 
buraya yönlendirilmesi ve yeni yatı-
rım konusunda da talimatı olduğunu 
anımsatan Arslan, 2003'ten itibaren 
sektörün geleceğine inanıldığını, bu 
sayede bazı konularda dünyanın da 
önünde olunduğunu söyledi.

kredisine, ilk yatırım maliyetine, 
enerji desteğine varıncaya kadar 
her türlü desteği veri merkezi ku-
rulması için bu konuda çalışma yapa-
caklara yönelik çok özendirici, çok 
cazip bir teşvik paketini yürürlüğe 
koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi 
firmalardan beklediğimiz artık bu 
veri merkezlerinin zaman kaybet-
meden kurulması. Bunu bir ticari iş 
olarak görmüyoruz. Veri merkezleri 
beraberinde başka eko sistemlerini 
geliştirecek. Aynı zamanda da bilgi 
güvenliğine ülkemizin stratejik bili-
şim hedeflerine de hizmet edecektir. 
Böylece ülkemiz sadece bilgiyi üre-
ten değil, bilgiyi kullanan değil, aynı 
zamanda bilgiye de sahip olan, onu 
da bünyesinde barındıran bir ülke 
konumuna gelecektir. Bu tür mer-
kezler şüphesiz hem ülkemizin hem 
bölgenin bütün verilerinin ülkemiz 
üzerinden trafiğinin sağlanmasına 
da katkı sağlayacak. Ayrıca ülkemiz-
de üretilen ve ülkemiz üzerinden ta-
şınan verilerin de Türkiye'de kalma-
sına vesile olacaktır."

'Dijital Evrim ve Endüstri 4.0' ana teması 'Kaçış Yok' konusuyla düzenlenen 
zirve iki gün boyunca önemli etkinliklere sahne oldu. 

PROFESYONELLERİ BİRARAYA GETİRDİ
BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 

/BİLİŞİM/BİLİŞİM

ARALIK 2016                          1514               KASIM 201614               ARALIK 2016



P
osta ve Telgraf Teşkilatı Ano-
nim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Türki-
ye Filateli Dernekleri Federas-
yonu işbirliğiyle düzenlenen 

"İzmir 2016 Milli Pul Sergisi" Narlı-
dere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Reha-
bilitasyon Merkezi'nde açıldı. 
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, 
ülkemizin istiklalinden istikbaline 
kadar her safhasında yer almış olan 
PTT A.Ş.'nin 176 yıllık tarihi boyun-
ca memleketimiz ve milletimiz için 
önemli hizmetlerde bulunduğunu 
söyledi. Genel Müdür Kenan Boz-
geyik, posta teşkilatının kurulduğu 

günden itibaren acı-tatlı her anın-
da insanlarımızın yanında olduğu-
nu ifade etti. İzmir 2016 Milli Pul 
Sergisi'nin en güzel 
anlardan biri olarak ta-
rihteki yerini alacağını 
kaydeden Kenan Bozge-
yik, "Güzel İzmir'imizin 
bu güzel pul sergisiyle 
şenlenmesi hepimiz için 
ayrı bir gururdur. Bu anı 
bizlere yaşatan değerli 
büyüklerimize, saygıde-
ğer Başbakanımız Binali Yıldırım’a, 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Ahmet Arslan’a bir kez 

daha şükranlarımı sunuyorum. Bu-
gün burada sizlerle birlikte olmaktan 
büyük bir mutluluk duyduğumu ifade 

etmek istiyorum. Milli 
Pul Sergimizin hayırlara 
vesile olmasını temenni 
ediyorum. Şirketimizin 
bir dünya markası olarak 
bütün dünyada yer alma-
sı dileklerimle hepinize 
saygılar sunuyorum." 
şeklinde konuştu. 
Açılış konuşmalarının 

ardından Genel Müdür Bozgeyik, ta-
rafından protokol üyelerine günün 
anısına kişiye özel pul takdim edildi.

2016 Milli Pul Sergisi İzmir’de açıldı. Açılışta konuşan PTT A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, serginin en güzel 

anlardan biri olarak tarihe geçeceğini söyledi. 

İZMİR 2016 MİLLİ PUL SERGİSİ AÇILDI

/PTT
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/YAŞAM

D
iyet lafı sizi korkutma-
sın, dijitalden tama-
men uzaklaşmaktan, 
ekranı karartmaktan 
değil, hayatı kolaylaş-
tırmaktan bahsediyo-
rum. Dijital yükümüzü 
yıllarca kullanmadığı-

mız, kullanmaya kullanmaya da unut-
tuğumuz hesaplar, bir kenarda unut-
tuğumuz diskteki dosyalar kadar, 
sadece bakması bile yoran bir sürü 
internet hizmetinin ve sosyal medya 
hesabı da oluşturuyor. Bunları aşa-
malar halinde eleyerek, gereksizler-
den kurtulmak, kalanların yönetimi-
ni de kolaylaştırmak mümkün.
E-posta, sosyal medya, fotoğraflar, 
bulut depolama gibi konularda taşı-
dığımız bu dijital yükleri, hesapları 
birleştirme ya da içerikleri depola-
mak için en iyi yeri bulma gibi yön-
temlerle çözelim.

GÜNÜNÜZ BİRDEN ÇOK E-POSTA HESABINI KONTROL EDEREK 
GEÇİYORSA, İLK İŞ OLARAK HESAPLARI BİRLEŞTİRİN. ESKİ 

HOTMAIL, YAHOO HESAPLARINIZDAKİ VERİLERİ TEK 
NOKTADA TOPARLAYABİLİR, BİRDEN ÇOK HESABI DA TEK 

NOKTADA BULUŞTURABİLİRSİNİZ.

/YAŞAM

!!

!!
!

E-postalar, sosyal 
medya hesapları, 
fotoğraflar, müzik 
derken, hayatımızda 
dijitalin ağırlığı çok 
büyük. Bunları 
yönetilebilir bir 
boyuta indirerek, bu 
yükten biraz olsun 
kurtulabilir ve 
ferahlayabilirsiniz.
YAZI AYTUN ÇELEBİ
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E-posta hesaplarını birleştirin
Gününüz birden çok e-posta hesabını 
kontrol ederek geçiyorsa, ilk iş olarak 
hesapları birleştirin. Eski Hotmail, Ya-
hoo hesaplarınızdaki verileri tek nok-
tada toparlayabilir, hatta aynı e-posta 
sağlayıcısındaki birden çok hesabı da 
tek noktada buluşturabilirsiniz.
Bunu yapmadan önce herhangi birini 
kullanıp kullanmadığınızdan (örneğin 
bir hesabınız bağlı mı?) emin olmanız-
da fayda var. Bu hesapların bir kısmı, 
başka hesaplar bu e-postalarla açıldığı 
için duruyor. Bu hesaplarda kullandı-
ğınız e-posta adresini güncelleyerek, 
bu yükten kurtulabilirsiniz.

Her şeyi tek bir hesaba taşıyın
Bu iş için örneğin Gmail hem geniş 
kapasitesi hem de kolay ayarlana-

Tweet’lerinizin kaç kişi tarafından 
görüntülendiği, her ay ne kadar ta-
kipçi kazandığınız, profilinizi kaç 
kişinin ziyaret ettiği gibi verileri, 
buradan aylık olarak görebilirsi-
niz. Ayrıca bu verileri her tweet için 
ayrı ayrı görmeniz de mümkün. Bu 
veriler CSV biçiminde dışa da akta-
rılabiliyor, bu yüzden bir promosyon 
kampanyası yürütüyorsanız, her 
gönderinin etkisini ve hangi tip me-
sajların yanıt aldığını görebilirsiniz. 
Facebook analizi ise Insights adlı 
araçla yapılabiliyor. Bu veriler, kişisel 
gönderiler yerine sayfalar ve iş pro-
fillerinde çıkan seçenek ile görüntü-
lenebiliyor. Her gönderinin detayları 
gönderinin hemen altında görülürken, 
paralı promosyon sonuçları da bura-
da çıkıyor. Insights altındaki Kişiler 
sekmesi, takipçilerin demografisini 

sistemler, tarayıcı uzantılarıyla 
paylaşımı kolaylaştırırken, zaman-
lama, bağlantı kısaltma ve istatistik 
analizi gibi özellikleriyle de son de-
rece kullanışlı.

Tek ekrandan her şeyi görün
Twitter için bir başka araç tavsiye-
miz de, çok sayıda hesabı aynı anda 
görebilmeyi sağlıyor. Twitter’ın 
kendi hizmeti olan Tweetdeck (twe-
etdeck.twitter.com) de zaman akışı, 
özel mesaj, mention gibi listeleri pa-
nel halinde ekrana ekleyebiliyor.
Opera web tarayıcısı için Opera’nın 
hazırladığı Vivaldi (vivaldi.com) ise 
Web Panel özelliğiyle tarayıcı pen-
ceresinin ufak bir bölümünü istedi-
ğiniz siteye ayırabilmenizi sağlıyor. 
Ufak pencerede tıpkı bir telefon 
ya da tabletteki gibi görünümünü 
ayarlayabilen (responsive tasarımlı) 
siteler arasında sosyal ağlar da var. 
Dolayısıyla yönetim son derece ko-
laylaşıyor.

Analiz araçlarından faydalanın
Çeşitli sosyal ağlarda fazla zaman 
harcamadan önce, özellikle de iş he-
sapları için, harcayacağınız efora de-
ğip değmeyeceğini düşünmekte fayda 
var. Bu işi kolaylaştırmak için, örneğin 
Twitter’ın (analytics.twitter.com) ana-
liz aracı oldukça pratik ve faydalı. 

Gereksiz aboneliklerden kurtulun
Birçok hesabı birleştirmenin can 
sıkıcı yanlarından birisi de abone 
olunan haber listelerinin, e-posta 
gruplarının ve diğer düzenli gelen 
e-postaların da birleşmesidir. Kur-
tulmak istediklerinizle tek tek uğ-
raşmak yerine unroll.me adresin-
deki hizmetten faydalanabilirsiniz. 
E-posta hesabınızı tarayan unroll.
me, abonelikleri listeler ve arayıp 
taramadan bunlardan kolayca kur-
tulabilmenizi sağlar. Bu yazılıma 
da alternatif isterseniz, mailstrom.
co adresindeki hizmeti deneyebilir-
siniz.

Sosyal medya hesaplarına merkezî 
yönetim
Her sosyal ağda bir hesap açanlar, bir-
den fazla hesap açanlar ve hesapları 
eninde sonunda birbirine dolananlar; 
işbu araçlarla, sosyal medya hesapla-
rınızı kolayca birbirinden ayırabilir, 
gönderilerinizi daha düzenli yaparak 
takipçilerinizi dahi artırabilirsiniz.
Hootsuite (hootsuite.com), Buffer 
(buffer.com) gibi araçlar Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Google+ ve 
hatta Instagram’e bile bir kalemde 
gönderi yapabiliyor. Ücretli üye-
likle aynı ağda birden fazla hesap 
desteğini de kullanabileceğiniz bu 

bilmesiyle uygun. Ayarlar/Hesaplar 
ve İçeri aktar özelliği ile e-posta ve 
adres defterini Gmail içine taşıyabi-
lirsiniz.
Hesabınızdaki e-postaları almaya 
devam etmek istiyorsanız, bu da ko-
lay. Bir POP3 hesabı ekleyerek, diğer 
e-posta hesabınızın kullanıcı adı, su-
nucu gibi bilgilerini girmeniz yeterli. 
Burada e-postaları sunucuda bırak 
seçeneğini işaretlemezseniz, Gmail 
e-postalarınızı çektikten sonra diğer 
sunucuda hiçbir veri kalmaz ve bir 
süre sonra kapasite problemi yaşan-
maz.
Outlook gibi bilgisayarda çalışan bir 
yazılıma mecbursanız ya da Gmail’e 
alternatif arıyorsanız, Mailbird ve 
Mozilla Thunderbird’ü deneyebilir-
siniz. 

yaş, cinsiyet, konum ve dil gibi verilere 
göre düzenleyerek, doğru kitleye ula-
şıp ulaşmadığınızı görmenizi sağlar.

Verileri buluta taşıyın
Her kullanıcıya 15 GB ücretsiz alan 
veren Google Drive (drive.google.
com), kapasitesini 5 GB’a düşüren 
Microsoft OneDrive (onedrive.live.
com), yine 5 GB’lık Apple iCloud (iclo-
ud.com) ve çeşitli şekillerde 16 GB’a 
kadar çıkartılabilse de, bu zahmetli 
olan ve normalde 2 GB alan veren 
Dropbox (dropbox.com) gibi seçenek-
lerden daha avantajlı duruyor.
Sık kullandığınız ve her yerden eriş-
mek istediğiniz dosyalarınızı Google 
Drive’a taşıyarak hayatınızı kolay-
laştırmanız mümkün. Üstelik bu ve-
riler, artık bir disk arızasında kaybe-
dilme riski de taşımayacaklar.

HER SOSYAL AĞDA BİR HESAP AÇANLAR, BİRDEN FAZLA 
HESAP AÇANLAR VE HESAPLARI ENİNDE SONUNDA 
BİRBİRİNE DOLANANLAR; İŞBU ARAÇLARLA, SOSYAL 

MEDYA HESAPLARINIZI KOLAYCA BİRBİRİNDEN AYIRABİLİR, 
GÖNDERİLERİNİZİ DAHA DÜZENLİ YAPARAK TAKİPÇİLERİNİZİ 

DAHİ ARTIRABİLİRSİNİZ.

SIK K ULL A NDIĞINIZ V E HER Y ER DEN ER İŞMEK 
İSTEDİĞİNİZ DOSYA L A R INIZI GOOGLE DR I V E’A 
TAŞI YA R A K H AYATINIZI KOL AY L AŞTIR M A NIZ 

MÜMK ÜN. ÜSTELİK BU V ER İLER , A R TIK BİR 
DİSK A R IZ ASINDA K AY BEDİLME R İSK İ DE 

TAŞIM AYACA K L A R .

/YAŞAM/YAŞAM
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Saydığımız tüm bulut hizmetleri bir 
web arayüzü, bilgisayar yazılımı ve 
mobil uygulamaya sahip ama bunlar 
arasında en gelişmişinin Google Dri-
ve olduğunu söyleyebiliriz, zira Go-
ogle Docs desteği ile ofis dosyalarına 
erişim sağlar. Web üzerinden düzen-
lenebilen dosyalar üzerinde birden 
fazla kişinin çalışmasına da izin verir. 

Verilerinizi aktarın
Google Drive’a verilerinizi aktar-
mak, birçok bulut depolama hizme-
tinde olduğu gibi oldukça kolaydır. 
Masaüstü yazılımını bilgisayarınıza 
kurduğunuzda, bilgisayarınızda yeni 
bir klasör yaratılır ve bu klasöre ko-
yacağınız her dosya, bulut üzerin-
deki alanınıza da kopyalanır. Aynı 
şekilde bulut üzerinde yapacağınız 

değişiklik de bilgisayarınızdaki dos-
yada gerçekleştirilir.
Buraya Dropbox, OneDrive ya da dos-
yalarınız her neredeyse, oradan kop-
yalayarak, veri aktarımınızı tamam-
layabilirsiniz. Elbette bu işlemlerin 
olması için, Google Drive yazılımının 
hep çalışır durumda olmasına dikkat 
etmelisiniz. Bir de, dosyaların yük-
lenme ve indirilme süresini hesaba 
katmalısınız. Bir anda yüzlerce dos-
ya eklerseniz, bunlar belirli bir süre 
içinde buluta yüklenebilecektir.
Belirli dosyaları (örneğin büyük dos-
yalar gibi) sadece bulutta tutmak 
isterseniz, istemci yazılımdan bunu 
ayarlayarak belirli klasörlerin bilgi-
sayara indirilmesini önleyebilirsiniz. 
Bu hem sisteminizde yer kazandırır 
hem de internet kotanızdan yemez.

Kendi bulut sisteminizi oluşturun
Google Drive ya da benzeri bir sistem 
çoğu kişi için yeterli olacaktır ama 
Google bile bazı ihtiyaçlar için yeterli 
bir çözüm sunamaz ya da bunun için 
bütçe ayırmak istemezseniz, kendi 
sisteminizi kurmanız da mümkün. 
Bunun için ağ destekli depolama ci-
hazlarını kullanmak en iyi seçenek-
tir. NAS adıyla bilinen bu cihazlar iki 
avantaj sağlarlar: Birincisi depolama 
alanınız disk alanıyla sınırlıdır, yani 
biterse bir disk daha ekleyerek geniş-
letebilirsiniz, ayrıca bir anda birkaç 
GB yerine birkaç TB’lık alanınız olabi-
lir. İkincisi, dosyalarınızın tamamen 
sizin kontrolünüzde olduğunu bilmek 
belirli bir güvenlik hissi yaratacaktır.
Tüketiciler için hazırlanan NAS ci-
hazlarının çoğu kişisel bulut kura-
bilmeniz için gereken yazılım kurulu 
olarak gelirler. Örneğin, Synology 
kullanıcıları Cloud Station adlı siste-
mi doğrudan web arayüzü üzerinden 
kurabilirler. Daha sonra istemci ya-
zılımı PC, tablet ya da akıllı telefona 
kurarak dosyalara her yerden ula-
şılabilir. NAS cihazınız varsa, böyle 
bir yazılım olup olmadığından emin 
olmanız, işinizi kolaylaştıracaktır.
NAS sürücünüz yoksa bir PC’yi de 
bulut depolama sunucusuna dönüş-
türebilirsiniz. Bunun için Tonido Ser-

riler, konuşmalar ve kalan her şeyi 
toplayarak, indirir. Ancak indirilen 
fotoğraflar 720x480 piksel çözünür-
lükte olacaktır.
Instagram hesabınızı yedeklemek 
ise biraz daha zordur. Resmî bir in-
dirme seçeneği sunulmasa da, ins-
tagrabbr.com adresinden bu işi tek 
tek yapabilirsiniz.

Fotoğraf koleksiyonunuzu 
organize edin
Tüm fotoğraflarınızı bir yerde top-
ladıktan sonraki adım, bunları orga-
nize etmektir. Bu sizin titizliğinize 
göre kolay ya da zahmetli bir iş ola-
bilir. Size klasörleme ile uğraşma-
manızı tavsiye ediyoruz, tüm bunları 
Google Photos’a yüklemek daha iyi 
bir çözüm sunacaktır. 
Gereksiz fotoğraflarınızı ayıklayabi-
lecek bir araç olmasa da, birden fazla 
kopyası olan görselleri tanıyarak sil-
menizi sağlayan bir araç işinize yara-
yabilir. Visipics.info adresindeki bu 
ücretsiz araç, birden fazla kopyası 
olan imajları bularak hangisini sak-
layacağınızı soruyor.
Fotoğraflarınızı GPS konum bilgisiy-
le birleştirmeniz, bunları bir harita 
üzerinde görebilmenizi sağlayacak-
tır. Adobe Lightroom’un 30 günlük 
deneme sürümünü creative.adobe.

ver (tonido.com) adlı ücretsiz sunu-
cuyu kullanabilirsiniz. Windows’un 
yanı sıra, macOS, Linux ve Raspberry 
Pi (15 dolarlık PC projesi) üzerinde 
çalışan yazılım, Android, iOS, Win-
dows Phone ve BlackBerry mobil 
cihazlardan da dosyaların erişilebil-
mesini sağlar.

Tüm fotoğrafları tek bir yerde 
toplayın
Dijital anılarınız diyebileceğimiz fo-
toğraflar tek bir diskte ya da telefon-
da duruyorsa, işiniz kolay. Bu adımı 
atlayarak sonraki başlıktan itibaren 
gerekenleri yapabilirsiniz. Birçok 
durumda fotoğraflarınızın kopya-
larını indirmeniz gerekebilir. Flickr 
kullanıcıları için bu resmî olmayan 
araçlarla yapılabiliyordu, ancak site-
de geçen sene yapılan güncelleme bu 
işi oldukça kolay hâle getirdi. Flickr 
sitesindeki albümlere girince, başlı-
ğın hemen altında “Download” ibare-
sini görebilirsiniz. Buraya tıklayarak 
tüm fotoğrafları, tam çözünürlüklü 
olarak ve bir ZIP arşivi içerisinde sis-
teminize indirebilirsiniz.
Facebook için de durum bu kadar ko-
lay. Genel hesap ayarlarına girerek, 
hesabınızın kopyasını indireceğiniz 
bağlantıya tıklayın. Bu da bir ZIP 
arşivi içerisinde fotoğraflar, gönde-

com adresinden indirerek fotoğraf-
larınıza konum eklemeye başlayabi-
lirsiniz.

Şimdi tekrar buluta yükleme 
zamanı
Çok sayıda fotoğraftan oluşan bir 
fotoğraf arşivini tek bir noktada gü-
venle depolamak denildiğinde, akla 
çok seçenek gelmez. Dropbox gibi 
standart bir bulut hizmetinde sak-
lamak için size sunulan alan yeterli 
gelmeyebilir, Flickr da cömert bir şe-
kilde, 1 TB depolama alanı sunsa da, 
burası depolamadan çok sergileme 
alanı gibi. 
Size tavsiyemiz, Google Photos’u 
(photos.google.com) kullanmanız. 
Google+ ve Picasa’nın fotoğraf özel-
liklerini bir araya getiren platform, 
Android ve iOS cihazınızdan otoma-
tik fotoğraf yüklemelerini de des-
tekler. Yani bir kez bunu kurdunuz 
mu, arşiv işini tekrar düşünmenize 
de gerek kalmaz. Hatta yüklendik-
ten sonra cihazdaki kopyanın otoma-
tik silinmesini de ayarlayarak, yer 
açabilirsiniz. Dahası, ücretsiz olarak 
sınırsız depolama alanı sunar. Bura-
ya videolarınızı da yükleyebilirsiniz. 
Bir gün buradaki arşivinizi indirmek 
isterseniz, takeout.google.com adre-
sindeki aracı kullanabilirsiniz.

/YAŞAM/YAŞAM

GEREKSİZ FOTOĞRAFLARINIZI AYIKLAYABİLECEK BİR 
ARAÇ OLMASA DA, BİRDEN FAZLA KOPYASI OLAN 

GÖRSELLERİ TANIYARAK SİLMENİZİ SAĞLAYAN BİR 
ARAÇ İŞİNİZE YARAYABİLİR. VİSİPİCS.İNFO, BİRDEN 

FAZLA KOPYASI OLAN İMAJLARI BULARAK HANGİSİNİ 
SAKLAYACAĞINIZI SORUYOR.
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B
aşlayan kış aylarıyla birlikte 
güvenli sürüş için lastikle-
rin önemi daha da artıyor. 1 
Aralık tarihiden itibaren ti-
cariler ve yolcu taşıyan araç-

ların kış lastikleri kullanması kanuni 
bir zorunluluk. Ancak güvenlik açı-
sından özel binek otomobillerin de kış 
lastiğine geçiş yapması büyük önem 
taşıyor. Kış lastiği +7 C  ve altındaki 
sıcaklıklarda daha fazla yol tutuşu 
ve daha kısa fren mesafesi sağlaya-
rak kazaları önemli ölçüde azaltarak 
hayat kurtarıyor. Kış koşullarında 
gerekli önlemler alınmazsa trafikte 
risk artıyor. Kış koşullarında karlı ve 
buzlu yollar için özel olarak geliştiri-
len lastikler; daha fazla yol tutuşu ve 
daha kısa fren mesafesi sağlayarak 
kazaları önemli ölçüde azaltıyor.

Yola tutunmanın anahtarı
Kış lastiği sırt desenleri ve özel karı-
şımı sayesinde yola daha çok tutunu-
yor. Kış lastiklerinin diş derinliği yaz 
lastiklerine göre daha fazla tasarla-
nıyor. Bu sayede yol tutuşun etkisi 
artıyor. Kış lastiklerinde desen do-
luluk oranı, standart lastiklere göre 
daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki 
kar, buz, su, çamur gibi maddele-
rin oluklardan dışarı atılması daha 
kolay olur. Kış lastiklerinin sırt de-
seninde daha çok kılcal damarlı ve 
omuz bloklarının dişli bir yapısı var-
dır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve ça-
murlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar. 
Kış lastikleri özel karışımı sayesinde 
+7 C’nin altında sertleşmeyerek, 
tutunma özelliklerini korur. 
İçeriğindeki yüksek silika ora-

nıyla, tutunma özelliklerini korur 
ve ıslak zeminde sürüş emniyetini 
arttırır.

Fren mesafesini de kısaltıyor
Soğuk ve karlı havalarda kış lastik-
leri kullanımıyla sağlanan fren me-
safesi gerek yaz lastiklerinden ve 
gerekse zincir takılmış yaz ya da kış 
lastiklerinden elde edilen fren me-
safesine göre daha kısadır. Kış las-
tiklerine alternatif olarak gösterilen 
zincir kullanımı, araçların lastik ve 
mekanik aksamına zarar verdiği için 
sadece zorunlu durumlarda ve müm-
kün olan en kısa sürede kullanım için 
öneriliyor.

Yüzünü göstermeye başlayan kış aylarıyla birlikte karlı ve buzlu zeminde 
ilerlemek için kış lastiklerinin kullanılması hayati önem taşıyor.

YAZI ERTUĞRUL ARSLAN

GÜVENLİK İÇİN KIŞ LASTİĞİNİN 
TAM ZAMANI

/HABER/HABER

Sıcaklığın +7 dereceye düştüğünde 
standart lastikler özelliğini yitirir. Kar 
lastiğiyse en iyi performansı sağlar. 
Bilinenin aksine Buz ve karda 
ilerlemek için lastik basınçlarını asla 
düşürmeyip, tamamlayın. Diş derinliği 
azalmış veya darbelerden zarar 
görmüş lastiklerinizi mutlaka 
değiştirin. Eğer buzlanma ve kar 
yağışının fazla olduğu bölgelerde 
yaşıyorsanız, yolda kalmamak için 
zorunlu olan patinaj zincirini 
aracınızdan ayırmayın.

BUNLARI ASLA YAPMAYIN!

 Kış aylarında sileceklerin görevlerini iyi yapması daha da fazla önem kazanıyor. İyi 
bir görüş için silecek lastiklerini kontrol edip, gerekiyorsa mutlaka yenileyin.

 Katkılı su kullanmak hem donmayı engeller hem de camların daha iyi 
temizlenmesini sağlar. Cam suyu deposuna koyacağınız az miktarda deterjan ve 
ispirto da aynı işlevi görür.

 Karlı havalarda otomobile binerken, elden geldiğinde ayakkabılarda ve üstünüzde 
biriken karı temizleyin. Aracın içine giren kar, kısa süre sonra buharlaşıp, görüşün 
azalmasına neden olur.

 Camdaki buzu çözmek için aceleci davranmak camın çatlamasına veya çizilmesine 
neden olabilir. Bu nedenle de asla donmuş cama sıcak su dökmeyin veya yerden 
kar alıp ovuşturmayın.

 Kış aylarında aydınlatma sistemi özen ister. Farlar ve stop lambalarının aydınlatma 
performansı, buzlanan camları nedeniyle düşer. Sadece ön camı değil, far ve 
stoplardaki buzları da temizleyin.

 Ön cam buğu yaptığı zaman, motor soğuk bile olsa klimayı devreye sokarak 
buğuyu daha hızlı giderebilirsiniz.

 Trafikte olası uzun beklemelere ve yolda kalmalara karşı az yakıtla yola çıkmayın.
 Direksiyon başında, kalın mont, bere, eldiven gibi sürüş güvenliğini azaltan 

ekipmanlar kullanmayın. Aracın içi normal sıcaklığa ulaşınca üstünüzdeki kalın 
giysileri çıkartın.

 Akü başta olmak üzere, tüm elektrik sistemini gözden geçirin.
 Zorunlu olan takoz, çekme halatı gibi ekipmanların yanına, buz kazıyıcı, el feneri, 

yedek sigorta ve ampul eklerseniz çok işe yarayabilir.
 Araca binerken üzerinizdeki, ayakkabılardaki karı mümkün olduğunca temizleyin. 

Sürüş sırasında erimeye başlayan karlar buharlaştıklarında camlarda görüşü 
engelleyeceğini unutmayın.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA SÜRÜCÜLER İÇİN HAYATİ ÖNERİLER:

Kış lastiği alırken dikkat!
Kış lastiklerinin, otomobilinizin 4 
tekerleğinde de birden kullanılma-
sı gerekir. Araçta sadece 2 lastiğin 
kış lastiği olması, ani frenleme ve 
viraj alma gibi manevralar sırasında 
aracın kontrolünü zorlaştırır.  Kış 
lastiklerini yaz lastiklerinden ayır-
tedebilmek için yapısal farklılıkları-
nın yanı sıra yanaklarındaki marka-
lamaya dikkat etmek gerekir. M&S 
(Mud&Snow - Çamur ve Kar), M+S ve 
Snowflake veya Snowflake sembolle-
rinden herhangi biri lastiğin yana-
ğında varsa  kış lastiğidir.

Saklanması da önemli
Kış lastikleri, kullanılmadıkları 
dönemlerde uygun koşullarda sak-
lanmalıdır. Tekrar araç altına ta-
kıldıklarında performans kayıpları 
yaşanmaması için ideal şartlarda 
(kuru, serin, güneş ışığı almayan asit 
ve yağ benzeri kimyasallardan uzak) 
muhafaza edilmelidir. Günümüzde 
neredeyse bütün lastik markaları 
yaz-kış lastikleri için saklama hiz-
meti veriyor.

Zorlu yollarda hayat kurtarıyor
Kış lastiği +7 C’nin altındaki soğuk 
hava koşullarına uygun teknikler-
le donatılmıştır. Sırt karışımı yaz 
lastiğine göre farklıdır. Oluk sayısı 
daha çok ve daha geniştir; ayrıca 
tutunmayı artıran kılcal kanallarlar 
eklenmiştir. Bütün bu özellikleri sa-

yesinde kış lastiklerinde yaz lastik-
lerine oranla daha yüksek yol tutuşu 
ve daha kısa fren mesafesi sağlıyor.

Kış aylarında hayat kurtaran 
öneriler
Yaklaşan kış mevsiminin zorlu şart-
larında güvenle yolculuk yapmanın 
anahtarı, ekipmanı tam, bakımları 
yapılmış araçlar ve güvenli sürüş 
tekniklerini uygulamaktan geçiyor. 
İşte karlı ve buzlu yollarda hayat 
kurtaracak öneriler…
Yaklaşan kış ayları aynı zamanda 
beraberinde trafikte de önemli gü-
venlik sorunlarını beraberinde geti-
riyor. Ülkemizin birçok bölgesinde 
sert geçen bu mevsimde, sürücüleri 
zorlu günler bekliyor. İstatistiklere 
göre trafik kazalarının sayısı, kış 
aylarında diğer mevsimlere kıyasla 
önemli derecede artıyor. Karlı, buzlu 
yollar sürüş güvenliğini tehdit eder-
ken, bilinçsiz, aracının ekipmanları 
eksik ve güvenli sürüş kurallarını 
bilmeyen sürücüler büyük risk oluş-
turuyor. Daha araca binmeden alına-
cak önlemler ve direksiyon başında 

uyulacak temek güvenlik kuralları 
olası riskleri en aza indirmeyi sağlı-
yor. Oysa araçta doğru ekipmanları 
kullanıp, temel güvenli sürüş kural-
larını öğrenip uygulayarak kazalar-
dan önemli ölçüde korunmak, riski 
en aza indirmek mümkün. 

Kimyasal yapısı 
ve desenleriyle 

kış lastikleri 
yola daha iyi 

tutunduğu gibi 
fren mesafesinde 

de çok daha 
güvenli değerlere 

imza atıyor.
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Erdoğan’ı yayına bağladığı dakika-
ları kitabında şöyle anlatıyordu: “11 
yaşındaki kızım Nehir bir FaceTime 
canavarı. Onunla öyle haberleşiyo-
ruz. Haberci olduğum için de çalışma 
saatlerim anormal. Ben eşimle de 
ayrıyım. Hayatımızı FaceTime kurta-
rıyor. O babasıyla bir yere gittiğinde 
de FaceTime’dan haberleşiyoruz. Ha-
yatımızın bir parçası... Bir de yeni ne-
sil, bu akıllı telefon kullanımına çok 
hâkim. İster istemez biz de öğreni-
yoruz. Ben de o gece Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın danışmanı Hasan Doğan’a 
FaceTime yapalım dedim. O da, “Beye-
fendiye bir sorayım.” dedi. Sonra te-
lefonum çaldı. Hasan Doğan, “Hande 
tamam, FaceTime yapalım” dedi. He-
men açtım FaceTime’ı ve işte karşım-
da... Cumhurbaşkanı’na FaceTime’dan 
ulaşarak o tarihi konuşmayı gerçek-
leştirdik.”

Facetime’dan kız istedi! 
FaceTime’ın popülaritesini arttıran 
bir diğer olay da geçtiğimiz günler-
de yaşandı. Oyuncu Murat Yıldırım, 
Faslı güzellik kraliçesi kız arkada-
şını FaceTime üzerinden ailesinden 
istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın 
aracılığıyla kız istediği o anlarda yine 
başrolde FaceTime vardı. 

A
nında mesajlaşma akıl-
lı telefon sahibi olmanın 
en büyük avantajlarından 
biri. Bu sayede dünyanın 
her yerinden aileniz, ar-

kadaşlarınız ve iş çevrenizle kolayca 
iletişim kurabilirsiniz. Ancak metin 
tabanlı mesajlar artık yerini görüntü-
lü ve sesli mesajlara bıraktı. Bu alan-
da Skype ve Whatsapp en popüler 
uygulamalardan bazılarıydı. Ancak 
FaceTime bu iki uygulamayı geride 
bırakarak son günlerin en popüler gö-
rüntülü arama uygulaması oldu.
15 Temmuz gecesinin en çok konu-
şulan olaylarından biriydi. Ankara 
semalarında F-16’ların biri gidip biri 

geldikçe herkes Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı merak edi-
yordu. Ta ki CNN Türk ekranların-
da telefon görüntüsünde kendisini 
görene kadar… CNN Türk Ankara 
Temsilcisi Hande Fırat Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’a son dakikaya kadar 
ulaşmaya çalışmış en sonunda telefo-
nunun FaceTime uygulamasından ya-
yına bağlamayı başarmıştı. Darbenin 
gidişatını değiştiren bu konuşmayla 
tarihe geçen Hande Fırat, geçtiğimiz 
günlerde o dakikalarında yer aldığı 
geceyi “15 Temmuz’un Kamera Arka-
sı” kitabıyla piyasaya çıkardı. 
Ünlü haberci Hande Fırat FaceTi-
me uygulamasıyla Cumhurbaşkanı 
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Facebook, Twitter, 
Instagram, Skype; 

bunlar gün geçtikçe 
cazibesini kaybeden 

sosyal medya siteleri… 
Son günlerin en 

popüler sosyal medya 
ağı ise hiç şüphesiz 

FaceTime… 
YAZI BERİL ŞEN

FaceTime, Apple şirketinin iPhone ve 
Apple iPod Touch ile iPad yeni nesil 
tabletlerindeki (4. Jenerasyon) 
videolu görüşme özelliğidir. Apple 
tarafından geliştirilmiş ve WWDC 
2010'da duyurulmuştur. Apple 
FaceTime ismini FaceTime 
Communications şirketinden satın 
almıştır.
FaceTime iPhone 4’de, 4S, 5 ve 5s 
modelleri ile yeni nesil iPad ve Apple 
iPod Touch (4. Jenerasyon) 
bulunmaktadır önceki modeller bu 
özelliği desteklememektedir. 
FaceTime GSM şebekesinin data 
kısmını kullandırır ve veri alış verişini 
internet üzerinden sağlar. iOS 6’dan 
itibaren, bu özellik artık sadece Wi-Fi 
üzerinden kullanılmakla kalmayıp, 3G 
ve 4G şebekeleri üzerinden de 
kullanılabilmektedir.

FACETIME NEDİR?

Facetime: FaceTime, Apple’ın kendi cihazları arasında görüntü görüşme 
yapmasını sağlayan bir uygulama. Apple ürünlerinin içerisinde varsayılan 
uygulama olarak geliyor. Dolayısıyla iPad, iPhone, iPod ve Mac 
bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Herhangi bir uygulama indirmenize gerek yok. 

WhatsApp: Şimdiye kadar mesajlaşma programı olarak kullanılan ve bu 
yönü ile tüm uygulamaları geride bırakan WhatsApp, görüntülü görüşme 
özelliğini de uygulamaya ekleyerek iddiasını ortaya koydu.

Google Hangouts: Google’ın hem web hem de Android platformunda 
kullanıma sunduğu görüntülü görüşme servisi Hangouts, yine en iyilerden 
bir tanesi. Google Hangouts ile videolu konferans görüşmeleri yapmak da 
mümkün. Uygulamanın iOS versiyonu da bulunuyor.

Viber: Viber, kendi alanında en popüler uygulamalardan biri. Uygulamanın 
masaüstü yazılımı da bulunuyor. Bu sayede çapraz platformlar arasında da 
kullanılabiliyor. Görüntü ve ses kalitesi olarak en iyi alternatiflerden bir 
tanesi…

Skype: Microsoft tarafından satın alınan Skype, videolu, sesli ve yazılı 
görüşmelerin öncülerinden. Hemen her platformu destekleyen Skype, en 
iyi görüntü ve ses kalitesi sunan uygulamalardan bir tanesi.

Tango: Tango, yine ülkemizdeki popüler uygulamalardan bir tanesi… Android 
ve iOS desteği sunan uygulama 300 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih 
ediliyor. Videolu görüşmeler için tercih edilesi alternatiflerden bir tanesi.

Mobil cihazlar üzerinden videolu ve sesli görüşme yapabileceğiniz çok sayıda 
uygulama var. İşte Android ve iOS işletim sistemleri için en iyi videolu görüşme 
uygulamaları: 

EN ÇOK KULLANILAN GÖRÜNTÜLÜ UYGULAMALAR

SOSYAL
 M

ED
YANIN YENİ GÖZDESİ: FACETIME  
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Bilgisayar kullanımında karşılaşılan 
sağlık sorunlarının en başında, sinir-
lerle ilgili bir sorun olan Karpal Tünel 
Sendromu (KTS) geliyor. KTS bilgisa-
yarda uzun süreli yazı yazmak ve fare 
kullanmak sonucunda ellerde oluşan 
ağrılı bir problem. Özellikle bilekte 
ve parmaklarda uyuşma, ağrı, kramp, 
şişlik ve yanma gibi sorunlarla ken-
disini gösteriyor. Tedavisi için fizik 
tedavi ve ileri durumlarda cerrahi 
müdahale gerekiyor. Diğer önemli 
rahatsızlıklardan birisi de oturma so-
runları nedeni ile sırt, boyun ve omuz 
bölgelerinde oluşan sorunlar. Doğru 
şekil ve açıda oturmamak, uzun sü-
reli aynı pozisyonda kalmak gibi du-
rumlar ciddi hastalıklara neden olu-
yor. Bilgisayarın tahribat verdiği bir 
diğer organ da gözler. Dakikada or-
talama 25 kere gözümüzü kırparken 
bilgisayar kullanırken bu sayı 8-10’a 
düşüyor. Bu nedenle belirli aralıklar-
la gözlerimizi ekrandan ayırıp uzak-
lara bakmalı ve göz kırpıp göz kuru-
luğu etkilerini azaltmalıyız. Ekranın 
ışığının fazla parlak olması, üzerine 
ışık gelip yansıma yapması, ya-
zıların boyutunun çok küçük 
olması ve ekran masaüstünün 
karmaşık olması gibi durumlar 
da gözlerde yorgunluğa ve ra-
hatsızlığa yol açabiliyor.

Peki, bilgisayara bağlı hastalıklar-
dan nasıl korunabiliriz?
Bilgisayar ekranınızı direkt olarak 
karşınızda tutun: Bilgisayar ekranı 
direkt olarak karşınızda olmalı. Ayrı-
ca gövdenizden yaklaşık olarak kolu-
nuz kadar uzak durmalı. Monitörün 
üstü, göz hizasında veya hafif aşağıda 
olmalı. Ekranın temiz ve eğimli ol-
maması da ergonomik açıdan dikkat 
edilmesi gereken bir başka faktör.
Klavyeniz dirseklerinizden hafifçe 
aşağıda olsun: Klavyeyi taşıyan kıs-
mın kişiye göre ayarlanabilir olma-
sına dikkat edin. Klavye kullanırken 
el ve bileğinizi mümkün olduğunca 
düz pozisyonda tutun. Yani, el, bilek 
ve parmaklarınız aynı hizada olmalı. 
Klavyeniz dirseklerden hafifçe aşağı-
da olmalı. Klavyenizin bu yükseklik-

A
lkol Madde Bağımlılığı 
Araştırma ve Eğitim Mer-
kezi (AMATEM) tarafından 
yapılan bir araştırma, Tür-
kiye’deki internet kullanıcı-

larının %3,5’inin internet bağımlısı 
olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca 
bu gruptaki erkeklerin sayısının ka-
dınlara oranla 2-3 kat daha fazla ol-
duğuna dikkat çekildi. Sorun bu denli 
ciddi olunca daha önce neredeyse adı-
nı bile duymadığımız hastalıklar da 
beraberinde geliyor. 

te olması önkol desteklerinin sırt ve 
omuz kaslarının gevşemesine imkân 
sağlıyor.
Mouse’u nazik kullanın: Mouse’un 
elinize uygun boyutta olmasına dik-
kat edin. Mouse’u hareket ettirirken 
tüm kolunuzu da hareket ettirin ve 
parmaklarınızı hafifçe kullanın. Ay-
rıca parmaklarınızı aşırı bastırma-
maya da özen gösterin.
Mouse’u kullanım süresine dikkat 
edin: Mouse kullanım süresi ile kol 
ve eli ilgilendiren problemler arasın-
da bağlantı mevcut. Öyle ki 3 saatlik 
bilgisayar kullanımı bile işe bağlı aşırı 
kullanım sendromuna neden olabili-
yor. Kullanım süresi arttıkça kişilerin 
şikâyetleri orantılı olarak artıyor.
Her yarım saatte bir mola verin: Ça-
lışırken yaklaşık yarım saatte bir 
kısa molalar verin. Bu sırada bazı eg-
zersizleri uygulamanız, uzun süreli 
sabit pozisyonda kalmaya bağlı olu-
şan sorunları önleyecektir. Örneğin 
omuzlarınızı geriye çevirebilir, el bi-

lekleriniz ile kollarınızı çevirebilir ve 
el bileklerinizi gerebilirsiniz.
Öne eğilmeden oturun: Bilgisayar 
karşısında çalışırken öne doğru eğil-
meden oturun ve başınızı dengeli tu-
tun. Omuzlarınızın da gevşek olması-
na özen gösterin.
Pozisyonunuzu sık sık değiştirin: 
Pozisyonunuzu sık sık değiştirmeyi 
ihmal etmeyin. Masanın altında ba-
caklarınızın rahatça hareket edebi-
leceği bir alan olmalı ve ayaklarınız 
yere düz temas etmeli. Dizlerinizi de 
90 derecede tutmaya özen gösterin. 
Ayaklarınız yere temas etmiyorsa 
destek koymayı unutmayın.
Sandalyeniz her yöne hareket ede-
bilsin: Her yöne hareket edebilen, 
yükseklik ayarına sahip, bel ve sırt 
desteği olan, aynı zamanda bacak ar-
kası ile kolları destekleyen sandalye-
leri tercih edin.
Ergonomik ortam hazırlayın: Aydın-
latma, havalandırma, masa, sandal-
ye ve büro malzemeleri gibi iş yeri 

koşullarını ergonomik prensiplere 
göre düzenleyin. Bu düzenleme 

öncelikle iş gücü kaybınızı önle-
yecektir.
Telefonu omuz ve baş arasına 
sıkıştırmayın: Özellikle tele-

fonu omuz ve başınızın arasına 
sıkıştırmayın. Telefonu sık kulla-

nıyorsanız baş telefonu ve kulaklık 
kullanmanız boyun ağrılarına karşı 
koruyucu olabiliyor.
Ofis malzemelerinizi düzenleyin: 
Çalışma alanı oluşturulurken çok 
sık kullandığınız malzemeleri yakı-
na yerleştirmeniz kullanım kolaylığı 
sağlar. Böylece gerekli ofis malzeme-
lerine kolayca ulaşabilirsiniz. Telefo-
nu sağ elli iseniz sola, sol elli iseniz 
için sağa yerleştirin. Eğer tablo gibi 
referans bir materyal kullanılıyor-
sanız bunu göz seviyesine veya daha 
yukarıya yerleştirin.
Egzersiz yapın: İş dışındaki zamanla-
rınızda esnekliğinizi ve kondisyon-
larınızı korumak için düzenli bir eg-
zersiz programına katılın. Bilinen bir 
hastalığınız varsa önce tedavi olun, 
daha sonra doktorunuzun önerisine 
göre egzersize başlayın.

/SAĞLIK/SAĞLIK

Gelişen teknoloji bir yandan 
hayatımızı kolaylaştırırken 
diğer yandan hastalıklara 
davetiye çıkarıyor. Bilgisayar 
başta sinir sistemi olmak 
üzere obeziteye kadar birçok 
hastalığın nedeni olarak 
gösteriliyor. Peki, bilgisayara 
bağlı hastalıklardan 
korunmak için neler 
yapmalıyız?
YAZI BERİL ŞEN

BİLGİSAYARA BAĞLI HASTALIKLARDAN 

NASIL KORUNMALI?

Bilgisayar kullanımında 
karşılaşılan sağlık sorunlarının 

en başında, sinirlerle ilgili 
bir sorun olan Karpal Tünel 

Sendromu geliyor. 
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HANGİ ÜNLÜ NE MARKA MİNİBÜS KULLANIYOR?
Deniz Seki: GMC / Muazzez Ersoy: GMC / Kenan Doğulu: WolksvagenTransporter / Serdar Ortaç: WolksvagenTransporter / Ebru Gündeş: Chrysler 

Voyager / Nadide Sultan: KIA / Zerrin Özer: GMC / Meltem Cumbul: Chrysler Voyager

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM /ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

SEZEN AKSU
VIP MİNİBÜSÜN 
ÖNCÜLERİNDEN 

Uzun yıllardır minibüs kullanan 
sanatçıların başında Sezen Aksu geliyor. 

Minik Serçe lakaplı sanatçı hemen hemen 
her yere evi gibi kullandığı Chevrolet 

marka minibüsü ile gidiyor. Bestelerinin 
bir kısmını da minibüsünde yapan 

sanatçı minibüs furyasının 
öncülerinden… 

Artık ünlüler ultra lüks minibüsleri tercih ediyor. Nedeni ise minibüslerini 
kulisleri gibi kullanmak! Kulislerini minibüslerine taşıyan ünlüler dünyasında 

Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Seda Sayan gibi çok sayıda isim var.
YAZI BERİL ŞEN

ÜNLÜLERİN VIP MİNİBÜSLERİ

Hızlı hayat temposu sanat 
dünyasının ünlülerini standart 

otomobiller yerine süper lüks minibüslere 
yöneltti. Artık birçok ünlünün tercihi VIP 

minibüslerden yana. Fabrikadan döşemeleri 
bile hazırlanmadan alınan içi boş minibüsler, satın 
alan kişinin isteklerine göre yeniden tasarlanıyor. 
VIP araçlara dönüştürülen bu minibüsler için 50 ila 
300 bin lira arasında bir ücret ödeniyor. Adeta lüks 

bir evin içi gibi döşenen bu araçlarda dijital ses 
sisteminden, masaj yapan özel koltuklara kadar 

konforun her türlüsü bulunuyor. 
İşte birbirinden gösterişli servet 
değerindeki o lüks minibüslerin 

sahibi ünlüler.
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

AJDA PEKKAN 
MULTİMEDYA SİSTEMİ 

BULUNUYOR 
Süper star Ajda Pekkan’ın 150 bin lira 

ödeyerek yaptırdığı VIP minibüsünde ise adeta 
yok yok. Mercedes marka aracının içine sinema 
multi medya sistemi koyduran Pekkan, besteleri 
aracının içinde en iyi şekilde dinleyebiliyor. Aracın 

içerisinde ayrıca kesintisiz internet bağlantısı, uydu 
üzerinden alınan televizyon yayını, dereceli soğutucu, 

ses mühendislerince yapılmış özel ses sistemi, led 
aydınlatma, soğutma ve masaj yapma 

kabiliyetine sahip dana derisi koltuklar ile 
uzun seyahatler için arka koltuk 

altında geniş bir yatak 
bulunuyor.
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

TARKAN
ÖZEL TURNE 

MİNİBÜSÜ
Pop müziğin mega starı Tarkan 

Tevetoğlu da tam bir otomobil tutkunu. 
Sık sık araba değiştiren Tarkan’ın en rahat 

ettiği aracı ise Wolksvagen marka VIP 
minibüsü. Yurt içi ve yurt dışı turnelerinde bu 
minibüsü tercih eden ünlü starın minibüsü de 
kendi zevkine göre dizayn edilmiş. Dört deri 

koltuk, özel havalandırma sistemi, 
buzdolabı, iki kişilik yatak, Plazma 
televizyon, Lap top, DVD player ve 

Playstation yer alıyor.  
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

KIVANÇ 
TATLITUĞ

ŞEHİRDE MOTOSİKLET 
UZUN YOLDA MİNİBÜS 

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un 
minibüsü oldukça konforlu. Bir ofisi 

aratmayacak düzeyde dizayn edilen 
minibüsü Tatlıtuğ çok fazla kullanmıyor. 

Motosiklet tutkunu olan ünlü isim 
İstanbul trafiğinde motosikletini tercih 

eden ederken, minibüsünü daha 
çok uzun yolculuklarda 

kullanıyor.
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

GÜLBEN ERGEN
KALABALIK AİLE ONU 

MİNİBÜSE YÖNELTTİ
4x4 tutkusundan vazgeçen Ergen de 

süper lüks minibüs sahibi ünlülerden. Sezen 
Aksu’nun kullandığı Chevrolet Express’in yeni 

versiyonunu alan Gülben Ergen’in, bu aracı 
seçmesindeki temel sebep üç çocuğu ve 

asistanıyla daha rahat yolculuk etme isteği. 
Son olarak Audi Q7 cip kullanan Gülben 

Ergen'in, içini sıfırdan döşettiği 
Chevrolet’e 130 bin TL ödediği 

belirtiliyor. 
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o sıcaklarda, takım elbiseli, traşlı, 
şapkalı emeklilerin yaz ortasında, 
ortada gram bulut yokken yanla-
rında taşıdıklarına Ankara sokak-
larıyla birlikte şahitliğimiz vardır.
Tekrar işportaya dönersek, üniver-
site öğrencilerinden iki kişi tek 
şemsiye alıp bir kişinin şemsiyesi 
iki kişiyi ıslatır hesabı birinin sağ 
omzu diğerinin sol omzu ıslanarak 
şemsiyeciden ayrıldıklarını, bunu 
sadece talebelerin değil, çoluk ço-
cuk ailelerin de yaptığını defalarca 
görmüşüzdür.
Dolmuşlar, belediye otobüsleri, bu 
mevsimlerde yolcularıyla birlikte 
aynı zamanda şemsiye de taşımak-
tadırlar ki, bazı dolmuşçuların her 
unutulan şemsiyelerden mütevellit 
koleksiyon tutarında şemsiye bi-
riktirdikleri de bir vakıadır.
Öyle ya, işportadan alınan şemsiye 
unutulsa ne olur. Yerine ve duru-
muna göre yenisi alınır, unutulur, 
bozulur; kaybolan işporta şemsiye-
si aranmaya değmeyecektir.
Bundan çeyrek asır önce Ankara’da 
şemsiyeler tek renk, bilemediniz 

birkaç renk iken, son yıllarda şem-
siye işi de renklenmiş, yağışlı hava-
larda göğün altıyla insanların başu-
cunu rengârenk bir şemsiye bulutu 
kaplar hale gelmiştir.
Tek tip şemsiye satan, acilci işpor-
tacıların yanında, her zevke, her 
yaşa hitap eden şemsiye bulundu-
ranlar da az değildir.
Araç sahipliğinin artması, insan-
ların artık saat alır gibi otomobil 
alması eskiye göre şemsiye kullanı-
mını azaltsa da, şemsiye işportacı-
larının iş tuttuğu yerler zaten çok-
ça yayaların yol güzergâhlarıdır.
Hoş, kırmızı ışıkta bekleyen araç 

sürücülerine şemsiye satmaya kal-
kan işportacı çıraklarını da gör-
müştür Ankaralılar. 
Bir de kendisine değil de köpeğine 
şemsiye tutanlar var.
Ankara’nın şemsiyeli hali âlemdir 
vesselam.

Sonbaharın, kışın ve ilkbaharın yağışlı günlerinde şehrin gedikli 
işportacılarını, yağışın kar olduğu zamanlarda bere kaşkol işportacılarıyla 

birlikte şemsiyeciler oluşturmaktadır.
YAZI MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

YÂR BANA BİR ŞEMSİYE Bundan çeyrek asır önce Ankara’da şemsiyeler 
tek renk, bilemediniz birkaç renk iken, son yıllarda 
şemsiye işi de renklenmiş, yağışlı havalarda göğün 
altıyla insanların başucunu rengârenk bir şemsiye 
bulutu kaplar hale gelmiştir.

/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI

A
nkara’nın en tuhaf işpor-
tacılarının başında, mev-
simine göre şemsiye işpor-
tacıları gelmektedir. Nasıl 
ederler, nerden çıkarlar, 

o kadar şemsiyeyi anında nerde 
bulurlar bilinmez, ansızın bastıran 
bir yaz sağanağında bile ağırlıklı 
olarak metro girişinde, üst geçit 
ayaklarında, bulvar üzerinde bir-
den karşınıza çıkarlar, o anda işini-
zi görürler, durumdan ve sürümden 
kazanırlar. Hoş, sattıkları şemsiye 
de zaten bir iş görümlüklüktür, bir-
kaç kez kullanmaya kalksanız ya 
sapı elinizde kalacak yahut düğme-

si açılmayacak veya açılınca kapan-
mayacaktır.
Yaz sağanağı dedik de, daha çok 
şemsiye işportacılarının meteoro-
lojinin tahminlerine göre vaziyet 
aldıklarını söyleyebiliriz lakin son-
baharın, kışın ve ilkbaharın yağışlı 
günlerinde şehrin gedikli işporta-
cılarını, yağışın kar olduğu zaman-
larda bere kaşkol işportacılarıyla 
birlikte şemsiyeciler oluşturmak-
tadır.
Ankara kim ne derse desin resmi bir 
şehirdir; Türkiye’de en fazla takım 
elbise Ankara’da giyilir, makyaj ve 
saç kaygısı çeken kadınların yanın-

da, yağışlı havalarda aman üstüm 
başım ıslanmasın telaşındaki resmi 
elbiseli erkeklerin iş çıkışlarında 
karşılarına çıkan şemsiyecilerden 
üç beş liraya kıyarak aldıkları şem-
siye çokça bir kullanımlıktır; ertesi 
gün evlerindeki çanta yahut baston 
tipi şemsiyesini sütten ağzı yanan-
lar hesabı unutmayacaklar, yağış-
lar dinene kadar aksesuarlarının 
mütemmim cüzü olarak yanlarında 
taşıyacaklardır.
Bu kadarı da olmaz demeyin, şem-
siyesini baston niyetine, ama ne 
olur, meteoroloji de yanılabilir, bir 
kazaya kurban gitmeyelim diyerek, 
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
açılması ile birlikte, 2. köprüde Ana-
dolu Yakası yönünde ise sabah sa-
atlerinden gece geç saatlere kadar 
trafikte büyük bir düşme yaşandı. 
Gün içerisinde sürücüler trafikte 
ortalama 15 dakika daha az zaman 
geçirmeye başladı. 2. köprüye çıkan 
çevreyolu da olumlu değişimden et-
kilendi. Sabah saatlerindeki trafik 
neredeyse ortadan kalkarken, köprü 
girişinde ve üzerinde 10:00-16:00 sa-
atleri arasında trafiğin yok denecek 
noktaya kadar geldiği görüldü.

En büyük değişim 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü’nde
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açıl-
ması ile birlikte en büyük değişim ise 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 
yaşandı. Avrupa Yakası yönünde 1. 
köprüye giden çevre yolunda trafik 
azaldı. 1. köprüye giden yoldaki tra-
fik geçen seneye göre düşüş göste-
rirken, söz konusu düşüş grafiği son-
raki günlerde de devam etti. 2015 
yılında gün ortasında gözlemlenen 
büyük sıkışıklıklar, 2016 yılında Ya-

T
ürkiye'de gerçek zamanlı 
trafik bilgisi sunan ilk na-
vigasyon uygulaması olan 
Yandex.Navigasyon’un tra-
fik verilerine göre Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü’nün açılma-
sıyla birlikte sürücüler trafikte daha 
az zaman geçirmeye başladı. Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nü açıldığı ilk 
gün haritasına ekleyen Yandex.Na-
vigasyon, köprünün hizmet vermeye 
başlamasıyla birlikte trafikte yaşa-
nan değişimleri de analiz etti.
Yandex.Navigasyon, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün açışından önceki 

vuz Sultan Selim Köprüsü’nün pozitif 
etkisiyle azaldı. 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde Anadolu Yakası yönü 
de rahatladı. Özellikle 16:00-20:00 
saatleri arasındaki trafik neredeyse 
yarı yarıya düşerken, bekleme süresi 
de ortalama 25 dakika azaldı.

Mahmutbey kavşağında yoğunluk 
meydana geldi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 
açılmasıyla 1. ve 2. köprünün üze-
rinde, köprülerin girişlerinde ve 
bağlantı noktalarındaki trafikte 
büyük oranda azalma yaşanırken, 
Mahmutbey gişeleri civarında ise 
artış meydana geldi. Hem Edirne-
Anadolu yönünde hem de ters isti-
kamette Mahmutbey gişelerinin ol-
duğu kavşakta yeni otoyola bağlantı 
yapmaya çalışan araçlar nedeniyle 
trafik yoğunlaştı.
Kullanıcılara trafik durumuna göre 
en uygun rota alternatiflerini suna-
rak trafikte geçirilen süreyi azaltan 
Yandex.Navigasyon, haritasını ge-
nişleterek sürücülerin hayatını ko-
laylaştırmaya devam edecek.

haftayla, açılış töreninin ardından 
27 Ağustos sonrasındaki haftayı ve 
okulların açıldığı 19 Eylül haftasını 
kapsayan bir analiz yaptı. Analizin 
sonuçlarında, Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nün trafiğinde önemli de-
ğişimler meydana geldiği gözlem-
lendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 12:00-
16:00 saatleri arasında trafik azaldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 
Avrupa yönüne gidişlerde, 12:00-
16:00 saatleri arasında trafiğin 

/HABER

1. VE 2. KÖPRÜDE

Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün 
açılmasının 
ardından Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprüsü ve 15 
Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nün 
trafiğinde azalma 
meydana geldi. 

1. ve 2. köprünün üzerinde, köprülerin girişlerinde 
ve bağlantı noktalarında trafik büyük oranda 

azalırken, Mahmutbey kavşağında ise yoğunluk 
meydana geldi.

TRAFİK AZALDI
azaldığı gözlemlendi. Böylece sürü-
cüler gün içinde trafikte ortalama 
5-10 dakika daha az zaman geçir-
me fırsatı buldu. Benzer bir durum 
okul ve iş çıkış saatlerine denk 
gelen 17:00 sonrasında da gözlem-
lendi. Sürücüler okul ve iş çıkışında 
da trafikte ortalama 10-15 dakika 
daha az zaman geçirmeye başladı. 
Yandex.Navigasyon’un verilerine 
göre 2. köprünün Avrupa Yakası 
yönüne çıkan yollarda da, 08:00-
12:00 saatleri arasında trafikte 
bekleme süresinde büyük azalma-
lar belirlendi. 

/HABER
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Kadınlar daha dikkatli 
Çalışma, kadınların birçok alanda 
erkeklere göre daha bilinçli güven-
lik önlemleri aldığını da belirledi. 
Örneğin erkeklerin yüzde 36’sı on-
line gizliliklerini korumak adına 
hiçbir önlem almamışken, kadın-
larda bu oran yüzde 29 seviyesinde. 
Erkeklerin yüzde 10’u sosyal medya 
hesaplarındaki gizlilik seçenekleri-
ni hiç görüntülememişken, kadın-
larda bu oran %5 olarak görülüyor. 
Ayrıca erkeklerin yüzde 39’u konum 
bilgisi paylaşmanın bir güvenlik ris-
ki oluşturmayacağını düşünürken, 
kadınların yalnızca yüzde 26’sı ben-
zer şekilde düşünüyor.

Bilgi, 21.yüzyılın para birimidir
ESET İngiltere’den Güvenlik Uzma-
nı Mark James, araştırma ile ilgili 
yaptığı değerlendirmede, “Bilgi, 21. 

yüzyılın para birimi haline gelmiş 
durumda ve siber saldırganlar buna 
erişmek için sürekli yeni yöntemler 
keşfediyorlar. Buna rağmen, tüketi-
ciler gizlilikleri konusunda daha bi-
linçli hale geldikçe saldırganların işi 
zorlaşıyor ve bence bu oldukça iyi bir 
gelişme.” ifadelerini kullandı.

Online gizliliğinizi koruyun
“Buna rağmen hala konunun ciddiye-
tini tam olarak kavrayamayarak risk 
alan pek çok kullanıcı da bulunuyor.” 
diyen Güvenlik Uzmanı Mark James 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişile-
re tavsiyem, çok geç olmadan bir an 
önce online gizliliklerini korumaya 
başlamalarıdır. Tüm hesaplarınız 
için farklı şifreler kullandığınızdan 
emin olmak ve sosyal medya hesap-
larınızdaki gizlilik seçeneklerinizi 
güncelleyerek paylaşımlarınızın ve 

resimlerinizin herkes tarafından gö-
rülmesini önlemek gibi basit adımlar-
la işe başlayabilirsiniz. Aynı zamanda, 
çevrimiçi aramalar yaparak hangi 
kişisel bilgilerin herkes tarafından 
görülebildiğini de tespit edebilirsiniz. 
Eğer endişe verici bir bulguya rast-
larsanız o bilgiyi hemen silmelisiniz. 
Buna ek olarak, tüm kullanıcıların 
iyi bir internet güvenlik çözümü kul-
lanarak online tehditlere karşı öncü 
bir güvenlik katmanı oluşturmalarını 
tavsiye ediyoruz.”

/GÜVENLİK/GÜVENLİK

E
SET tarafından İngiltere’de 
sosyal medya kullanıcıları ara-
sında gerçekleştirilen araş-
tırmaya göre katılımcıların 
%68’inin dijital ortamdaki ki-

şisel bilgilerini korumak için adımlar 
attığı, %53’ünün ise düzenli olarak 
sosyal medya hesaplarındaki gizlilik 
ayarlarını kontrol ettiği ortaya çıktı. 
Sosyal medya kullanıcılarının gizlilik 
konusundaki yaklaşımlarını irdele-
yen araştırmanın verilerini değerlen-
diren ESET Güvenlik Uzmanı Mark 
James, sosyal medya kullanıcılarının 
nihayet online tehditlerin farkına 
varmaya ve özellikle gizli bilgilerini 
ele geçirmeye çalışan saldırganlar 
olduğu gerçeğini görmeye başladıkla-
rını dile getirdi. 

Gizlilik artık popülerlikten önemli 
ESET tarafından One Poll araştırma 

şirketine Ekim 2016’da yaptırılan 
ve İngiltere’de bulunan 1000 aktif 
sosyal medya kullanıcısının katı-
lımıyla gerçekleştirilen çalışmada 
katılımcıların yüzde 68’inin umut 
verici şekilde online gizliliklerini ya 
da başka ifadeyle dijital ortamdaki 
kişisel verilerini korumak için adım-
lar attığı, yüzde 75’lik kesimin sos-
yal medyada gizliliğin popülerlikten 
daha önemli olduğunu düşündüğü ve 
yüzde 53’ünün de düzenli olarak giz-
lilik ayarlarını kontrol ettiği ortaya 
çıktı. Araştırma, son yıllarda mey-
dana gelen büyük bilgi sızıntılarının 
da etkisiyle siber güvenlik ve gizlilik 
önlemleri alma konusundaki farkın-
dalığın arttığını ortaya koyuyor. 

Tanımadıklarını takip etmiyorlar
Çalışmada yer alan diğer sonuçlarda 
ESET’in yaptırdığı araştırmaya katı-

lanların yüzde 72’sinin sosyal med-
yada tanımadıkları kimseleri takip 
etmedikleri, yüzde 57’sinin yükle-
dikleri paylaşım ve fotoğrafların ta-
nımadıkları kimseler tarafından 
görülmesini istemedikleri ve yüzde 
68’inin ise Facebook veya Twitter 
üzerinden konum bilgisi paylaşmayı 
bir risk olarak değerlendirdiği ifade 
ediliyor. 

Aynı parola ya da şifre kullanma ora-
nı düşüyor
Araştırmada ortaya çıkan diğer 
olumlu verilere göre kullanıcıların 
yüzde 62’si artık birden fazla hesap-
ta aynı şifreyi kullanmıyor, yüzde 
81’i şifrelerinde doğum günü, yıldö-
nümü gibi özel hayat bilgilerine yer 
vermiyor ve yüzde 69’u da telefonla 
alışveriş yaparken kredi kartı bilgi-
lerini paylaşmıyor.

Katılımcıların yüzde 72’sinin sosyal medyada 
tanımadıkları kimseleri takip etmedikleri, yüzde 

57’sinin yükledikleri paylaşım ve fotoğrafların 
tanımadıkları kimseler tarafından görülmesini 

istemedikleri ve yüzde 68’inin ise Facebook veya 
Twitter üzerinden konum bilgisi paylaşmayı bir risk 

olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.
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Tam da kış aylarının başında, önümüzdeki yaz tatilini planlamak ister misiniz? 
Bu sefer her zamanki bilindik tatil programlarının aksine bir gemi 

seyahatine ne dersiniz peki?  

G
emi ile çıkılan seyahatler gün 
geçtikçe popülerliğini artırı-
yor. Tüm tatilini ayağı karaya 
basmadan geçirmek isteyen-
leri, deniz-kum-güneş gibi 

klasik tatil modunun dışına çıkmak 
isteyenleri, tatilde yepyeni koyları, 
yeni ülkeleri keşfetmek isteyenleri 
hedefleyen gemi seyahati acenteleri 
şimdiden 2017 yazının popüler gemi 
seyahati rotalarını belirledi bile. Siz 
de tam da kış aylarının başında, önü-
müzdeki yaz tatilini programlamak 
hem de bu sefer farklı bir seyahat 
gerçekleştirmek isterseniz, haberi-
mize göz gezdirebilirsiniz. 

GEMİ SEYAHATLERİNDE 
10 POPÜLER ROTA 



oluşumları Fiyord’ları bu seyahat-
te yakından görebileceksiniz. De-
vasa cruise geminizin, fiyordların 
azameti karşısında ne denli küçük 
kaldığını gördüğünüzde, kendinizi 
farklı hissiyatlar içinde bulacaksı-
nız. Sadece gemi seyahatleri içeri-
sinde değil, bugüne kadar yaptığınız 
en güzel seyahatler içinde yer alaca-
ğından emin olabilirsiniz.

Baltık Başkentleri 
Baltık Başkentleri gemi seyahatleri 
özellikle Akdeniz ve Ege Adriyatik 
programlarına katılmış, gemi seya-
hatinde farklı rotalar keşfetmek he-
definde olan seyahat severlerin ilk 
tercihi konumunda. Bunun en önem-
li sebebi, hiç şüphesiz Kuzey Avrupa 
coğrafyasının ve Rusya’nın en güzel 
şehirlerinin görülüyor olması. Av-

Akdeniz 
Gemi seyahatleri arasında en çok 
satan ve en popüler destinasyon-
lardan biridir. İspanya’nın en güzel 
şehirleri Barselona, Valensiya’dan, 
Balear Adaları Palma de Mallorca, 
Ibiza, Kanarya Adalarından Tenerife 
ve Endülüs’e uzanan Ayrıca İtalya’da 
Sicilya Adası, Roma, Napoli, Cenova 
gibi yerleri keşfederken, Fransa’da 
Marsilya, Portekiz’de Lizbon, Made-
ira, Kuzey Afrika’da Fas gibi değişik 
kültürleri gözlemleyebileceğiniz bir 
tur seçeneği. Genellikle gemi seya-
hatlerine yeni başlayanlar, daha ön-
ceden Yunan Adaları gemi seyahati 
deneyimi olan veya 1 haftada 4-5 
ülke gezebilmeyi isteyen seyahat 
severler tarafından tercih edilmek-
tedir. Akdeniz tur programını, 2017 
yaz döneminde suya inecek dünya-

rupa ülkelerinde bunaltıcı sıcaklar 
yaşanırken, yaz döneminde nispe-
ten serin bir seyahat yapmayı hayal 
eden, sıra dışı keyifli Kuzey Avrupa-
Baltık şehirlerini keşfetmeyi düşle-
yenler bu seyahati kaçırmasınlar.

Ege-Adriyatik 
Genellikle Yunan Adaları gemi seya-
hatine katılmış seyahat severlerin, 
bir sonraki cruise deneyimi Ege Ad-
riyatik turu olmakta. Ege-Adriyatik 
gemi seyahati, Venedik’ten, Dalmaç-
ya sahillerinin gözdesi Dubrovnik’e, 
İtalya’da Bari’den, Yunanistan’ın 
romantik adası Mykonos’a kadar 
pek çok artısı olan bir seyahat. 
Yunanistan’ın başkenti Atina ve dün-
yada olimpiyatların ilk defa yapıldı-
ğı Olympia antik kentinin kasabası 
olan Katakolon da seyahatin diğer 

nın en büyük gemilerinden MSC Me-
raviglia ile yaparak, gemi seyahati-
nizde, dünyaca ünlü Cirque du Soleil 
şovunu seyretmenin ayrıcalığını da 
yaşayabilirsiniz.

Küba-Karayipler 
22 Aralık 2015’ten bu yana, MSC 
Cruises’ın Küba’da 2,5 gün konakla-
ma imkânı sunan ve Karayip adala-
rını da keşfetmeye yönelik düzenle-
meye başladığı gemi tur paketleri ile 
popüler hale gelen ve sonrasında da 
ikinci bir geminin daha aynı rotada 
çalışmasını sağlayan son dönemin 
en popüler gemi destinasyonları 
arasında yerini aldı. Dünyanın en 
karakteristik ülkelerinden Küba’da 
2,5 geçirerek bu sürede gemide tam 
pansiyon konaklama yapılmasından 
dolayı, en uygun bütçelerle Küba’yı 

artıları. Ege’nin içinizi kıpır kıpır 
oynatan ritmi, Akdeniz’in sıcakkanlı 
insanları, deniz, güneş, tarih, alışve-
riş, eğlence ve Ege-Akdeniz mutfa-
ğının en güzel örneklerini bu seya-
hatte deneyimleyeceksiniz. Her biri, 
birbirinden güzel şehirlerde, birbi-
rinden güzel sahillerde dolaşacak, 
adeta hayata yeniden başlamış gibi 
hissedeceksiniz.

İngiltere-İzlanda
Avrupa’da son yıllarda zor beğenen 
seyahat severlerin, Avrupa’da yeni 
yerler keşfetmek için gözde ülkele-
rinden biri İzlanda… Bu seyahatin 
de en keyifli parçası… İzlanda’da 
yemyeşil bir doğa, dağlık alanlarda 
kar tutmuş yükseltiler, şelaleler, 
bugüne kadar rastladığınız en te-
miz hava sizleri karşılayacak. Kuzey 

bambaşka keşfetme imkânınız olur 
iken, Karayipler’in en güzel adaları 
Jamaica, Cayman Adaları, Meksika 
Cozumel, Belize ve Honduras gibi ül-
keleri de keşfetme olanağı var.

Kuzey Avrupa Fiyordları 
Doğayla baş başa kalmaya, şela-
lelerin çağlayışını, gün batımının 
bulutlara verdiği olağanüstü kont-
rastı, yemyeşil doğanın yanı sıra 
sessiz-sakin, stresten uzak, küçük 
kasabaları-köyleri keşfedebilece-
ğiniz ve tabii ki bol bol oksijen alıp, 
göz alıcı fotoğraflar çekebileceğiniz 
Norveç ülkesinin güzellikleri sizle-
ri bekliyor. Buzulların ve nehirle-
rin aşındırması ile onbinlerce yılda 
oluşmuş, zamanla suların da dol-
masıyla, kara parçalarının yüzlerce 
kilometre içerilerine girmiş doğa 
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Liverpool, İngiltere

Dubrovnik, HırvatistanBarselona, İspanya

Kuzey AvrupaNassau, Bahamalar İzlanda



na, keyifli bir yolculuk yapmak ister 
misiniz? Hem soğuklardan kaçıp, 
hem de 1 hafta boyunca birbirin-
den güzel şehirleri gezip 4 ülke ve 
2 kıta keşfetmenin ayrıcalığını ya-
şayabilirsiniz. Barselona, Fas’ın Ca-
sablanca şehri, Portekiz’in Madeira 
adası, Endülüs’te Malaga ve Kanarya 
Adaları’nın başkenti konumunda-
ki Tenerife sizi bekliyor. Tur İtalya 
Cenova başlangıç ve bitişli. Size bu 
seyahatte, hem birbirinden güzel 
Akdeniz adalarında denize girme, 
ada kültürünü yaşama, hem de içini-
zi ısıtacak bir havada seyahat imkânı 
sunuluyor.

Transatlantik 
Vaktiniz ve fırsatınız var ise, uzunca 
bir süre dinlenmeye ihtiyacım var 
diye düşünüyorsanız tam size göre 

bir gemi seyahati. Üstelik 22 gün bo-
yunca 7 ülke ve 3 kıtayı keşfedecek, 
Atlantik okyanusunu gemi ile geçen 
gezginlerin arasına isminizi yaz-
dıracaksınız. İtalya’dan Arjantin’e 
uzanan upuzun bir tatilden bahse-
diyoruz, üstelik MSC Orchestra ge-
misinde birbirinden güzel Broadway 
tarzı animasyon şovları, açık büfe ve 
alakart restaurantlarda birbirinden 
leziz yemekler, uygun fiyatlı ekstra-
lar, gün boyu gemi içinde eğlenceli 
aktiviteler, ucuz alışveriş imkânları, 
göz alabildiğine muhteşem deniz 
manzarası, birbirinden keyifli gün 
doğumu ve gün batımlarını yaşaya-
caksınız.

Yunan Adaları
Türkiyeli seyahat severlerin, şüp-
hesiz en çok tercih ettikleri gemi 

seyahati. Yunan Adaları, Akdeniz 
ülkeleri içinde kültürü bize en yakın 
ülkelerden biri olması, yeme içme 
alışkanlıkları, sıcakkanlı insanları 
ile ilgi çekiyor. Cruise tur paketleri 
içinde en uygun fiyatlı tur paketi Yu-
nan Adaları gemi seyahati olduğun-
dan, genellikle Cruise seyahatine ilk 
defa gidecek olanların gözdesi duru-
munda. Mykonos, Santorini, Rodos, 
Girit, Samos, Patmos ve Midilli Yu-
nan Adaları gemi seyahatinde göre-
bileceğiniz birbirinden güzel adalar 
ve bunlara ilave olarak Atina’yı da 
görebilirsiniz. Arzu ederseniz, MSC 
Cruises’ın Ege-Adriyatik seyahatine 
katılarak, en güzel Yunan Adaların-
dan biri olan Mykonos, başkent Ati-
na beraberinde Yunanistan’da Kata-
kolon, Dubrovnik, Bari ve Venedik’i 
de görebilirsiniz.

Avrupa’da keşfedilebilen Fiyort olu-
şumlarının yanı sıra, İzlanda’da geze-
ceğiniz Isafjordur sizleri adeta büyü-
leyecek. Minimalist evleri ve düzenli 
yaşamı ile Akureyri ve Reykjavik’in 
keyifli sokaklarına bayılacaksınız. 
Invergordon ve Kirkwall’da da tarih 
ve kültüre hayran olacaksınız. Se-
yahatiniz başladığı gibi Almanya’nın 
Hamburg şehrinde sona erecek. Sıra 
dışı bir rota arıyorsanız ideal bir se-
çenek...

Birleşik Arap Emirlikleri 
Birleşik Arap Emirlikleri, son 3 yıldır 
dünyanın en popüler destinasyon-
lardan biri haline gelmiştir. Ulusla-
rarası Turizm Otoriteleri tarafından 
yakın bir gelecekte moda haline 
gelip, dünya gezginlerinin en çok zi-
yaret edecekleri ön görülen ülke ise 
Umman’dır. İşte bu gemi seyahatin-
de, iki ülkeyi bir haftalık zaman di-
liminde, doyasıya gezebiliyorsunuz. 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin en gü-
zel şehirlerinden Dubai, Abu Dabi ve 
Sir Bani Yas adasında, eğlencenin ve 
alışverişin tadını çıkarıp, kış ayların-
da içinizi ısıtacak sıcacık bir hava-
da seyahat edebilirsiniz. Umman’ın 
Khasab ve Maskat şehirleri de muh-
teşem doğası ile sizleri büyüleyecek. 
Üstelik 05 Aralık 2016’da turizme 
açılacak Sir Bani Yas Adası’nı ilk 
keşfedenlerden olma ayrıcalığını da 
yaşayabilirsiniz.

Kanarya Adaları - Akdeniz 
Herkes kış soğuğundan şikâyet eder-
ken, Akdeniz’in en sıcak coğrafyası-

/ GEZİ/GEZİ
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TEKNOLOJİK DAKTİLONUZ İŞ BAŞINDA

Her şeyin dijitalleştiği ve teknolojik olarak 
yeni unsurlar kazandığı günümüz dünya-
sında artık daktilolar da akıllandı. Freewri-
te adlı teknolojik daktiloda standart tuş 
takımı, e-mürekkep ekran ve basit bazı 
düğmeler bulunuyor. Tek şarj ile yaklaşık 
bir ay kullanılabilen daktilo, uluslararası dil 
desteği ve verileri tutmak için dâhili hafıza 
ile sunuluyor. Yazılarınız kablosuz bağlan-
tıyla otomatik olarak bulutta kopyalanı-
yor. Böylece yazılarınıza istediğiniz zaman 
bilgisayarınızdan ulaşabiliyorsunuz. Fre-
ewrite, bilgisayarda yazı yazmaya alışmış 
bir nesil için biraz sıra dışı olsa da geçmişe 
özlem duyan yazarlar için ilgi çekici olabilir. 
Özellikle ana kısmını Freewrite’ta yazaca-
ğınız bir yazıya son halini bilgisayarda ver-
mek çok daha etkili olabilir. Freewrite 
daktilolar şu an 499 dolardan başlayan 
fiyatlarla satışa sunuluyor.

DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL BİR MOTOSİKLET 

lanılabiliyor. Üstelik parçaları 
bir lego gibi ayrılabilen 
motosiklet, iki çantaya sığa-
biliyor ve küçük bir aracın 
bagajında taşınabiliyor. Şimdilik 
sadece arazide kullanım izni olan 
araç, Rusya’da bin 700 dolara satılı-
yor ve yılbaşından itibaren diğer ülkelere 
de gönderilmeye başlanacak.

Arazi gezileri için tasarlanan Taurus 2X2 
adlı motosiklet hem önden hem de arka-
dan çekişli. Ağırlığı ise yaklaşık 85 kg. Tau-
rus 2X2, 210 cc’lik 7 beygir gücündeki 
Honda GX-210 model bir motorla saatte 
35 km hız yapabiliyor. Geniş ve şişkin 
balon lastikleriyle çamur, bataklık gibi 
alanlarda rahatlıkla gidebilen ve merdiven 
çıkabilen araç, zorlu arazilerde keyifle kul-

/ İNOVASYON/İNOVASYON

Yakın ve orta vadede tüm tasarım süreçlerinin kırılma noktası 
birden fazla ihtiyaca yanıt verebilmek olacak…

YAZI SELİN AKGÜN

YENİ TASARIM KODU: 

FONKSİYONELLİK

21’inci yüzyılda 
gerek günlük yaşantımızı 

gerekse iş hayatımızı kolaylaştıran 
en önemli unsurun fonksiyonellik 

olduğu öne çıkıyor. Teknoloji ve tasarım 
dünyasının iç içe geçtiği ürün ve hizmet 

süreçlerinin artık bir değil, birden fazla ihtiyaca 
yanıt verecek şekilde kurgulanması, gün geçtikçe 

daha da önem kazanıyor. Tabletlerin not defteri 
gibi kullanıldığı, deniz gözlüklerinin yüzerken 
yön bulmayı kolaylaştırdığı, ayağınızı sıcacık 

tutan ayakkabıların karda ya da buzda asla 
kaymayacak bir formda tasarlanmış 
olması gibi kriterler fonksiyonellik 

çağının sinyallerini veriyor. 
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ISI PETEKLERİ DE AKILLANDI

Netatmo adlı akıllı vana sayesinde kalori-
fer peteklerinin sıcaklığını cep telefonu-
nuzdan kontrol edebilme şansına 
sahipsiniz. İsterseniz sıcaklık zamanla-
ması yaparak kaloriferinizin istediğiniz 
saatte, istediğiniz sıcaklıkta olmasını 
sağlayabiliyorsunuz. Üstelik akıllı vana 
odanın penceresinin açıldığını tespit edip 
odayı ısıtmayı durdurabiliyor. Böylece 
odayı havalandırmak istediğinizde boşu-
na ısı kaybetmemiş oluyorsunuz. Netat-
mo içeride insanların olduğunu analiz 
edip sıcaklığı da yükseltebiliyor. Kimse 
yokken ise sıcaklığı düşürüyor. Vananın 
dâhili pili yaklaşık iki yıl kullanılabiliyor. 
Üzerindeki minik ekranda ise odanın 
sıcaklık değeri görülüyor. 250 TL fiyat 
etiketiyle satışa sunulan ürün, son dere-
ce kullanışlı ve fonksiyonel. 

UÇAK İÇİ SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ

lüklerinde kullanıcı etkileşimi yok. Yolcular 
bu gözlüklerle büyük bir sinema salonun-
da film izliyor hissine kapılıyor. Ayrıca 
bulundukları ortamda izole oldukları için 
dikkatleri de dağılmıyor. Üstelik oyuncular 
kendilerini dar bir koltukta değil, geniş bir 
sinema salonunda gibi hissettiği için yol-
culuk daha çekilebilir hale geliyor. Dört 
havayolu şirketinin 100 uçağına kurulan 
bu sistem hızla yaygınlaşacağa benziyor.

SkyLights adlı şirket uçaklarda kullanıl-
mak üzere özel bir sanal gerçeklik gözlüğü 
geliştirdi. Koltuk arkası ekran düzeneğine 
göre hafif ve ekonomik olan Skylights 
Theater adlı bu gözlükler yolcular için de 
son derece kullanışlı. Geleneksel sanal 
gerçeklik gözlükleri kullanıcıların başlarını 
hareket ettirerek etrafı keşfetmesi üzeri-
ne kurulu… Bu tür bir durum uçakta pek de 
pratik olmayacağından SkyLights göz-

HAVALANINDA ROBOTLAR HİZMET VERECEK

Almanca olmak üzere toplamda 6 dilde 
servis veren robotun desteklediği diller 
de San Jose Havalimanı’na direkt uçuş 
yapan destinasyonlardaki yolcu sayıları-
na göre seçilmiş. San Jose’nin Belediye 
Başkanı Sam Liccardo, bu robotlarla yol-
culara ikonik bir deneyimi yaşatmayı ve 
bölgenin inovasyon kültürünü yansıtma-
yı hedeflediklerini belirtiyor.

Güney Kore’de geliştirilen Future Robot, 
kısa adıyla FURO teknolojisini kullanan 
robotlar, tıpkı insanlar gibi mimik yapabi-
liyor. 32 inç’lik dokunmatik ekranlarıyla 
ortalıkta gezen robotlar, karşısındaki 
insanların göz temaslarını algılayarak 
yolcuların duygu durumlarını da anlaya-
biliyor. Aralarında İngilizce, İspanyolca, 
Fransızca, Japonca, Mandarin Çincesi ve 

San Francisco’da bulunan ve ‘Silikon 
Vadisi’nin havalimanı’ olarak anılan San 
Jose Uluslararası Havalimanı, inovasyon 
ve teknoloji kullanımı konusunda şehre 
ayak uydurdu. ABD’de robotları müşteri 
servisi vermek üzere kullanan ilk havali-
manı olan San Jose Uluslararası 
Havalimanı’nda bundan böyle insansı 
robotlara rastlamak mümkün olacak. 

İSTER TABLET İSTER NOT DEFTERİ 

yardımcı yazı-
lım, yazdıkça el 
yazısını daha kolay 
tanımaya başlıyor ve 
zamanla sözcük öneri-
lerinde bulunuyor. Andro-
id ve Windows sürümleri 
olan tabletin fiyatı ise 499 
dolardan başlıyor. 

Lenovo tarafından satışa sunulan Yoga 
Book hem tablet hem de elektronik bir 
defter gibi kullanılabiliyor. Bir tarafında 
10.1 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran 
bulunan tabletin diğer tarafı hem dokun-
matik klavye hem de defter olarak kulla-
nılabiliyor. Alt kısım klavye olarak 
kullanılmak istendiğinde iç aydınlatması 
çalışıyor ve klavye görünümü alıyor. Def-
ter olarak kullanmak için ise üzerine bir 
kâğıt parçası koyup istediğiniz notu 
almanız ya da çizim yapmanız yetiyor. 
Yazıp çizdikleriniz otomatik olarak bilgi-
sayara aktarılıyor. Özellikle öğrenciler için 
hazırlanan tablet, not tutmayı ve paylaş-
mayı kolaylaştırıyor. Tablette yüklü olan 
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BUZDA KAYMAYAN AYAKKABI TABAN

Vibram’ın Arctic Grip’i, en tehlikeli buzlar-
da bile koşarken ya da yürürken, kayma-
yan bir kauçuk ayakkabı tabanı… Vibram, 
ayakkabının altındaki şekiller için kutup 
ayılarının patilerinden esinlenmiş. Ayı 
patilerinde buzda sürtünmeyi artıran 
kıvrık tırnaklar ve minik dişler bulunuyor. 
Aralarında Saucony ve Wolverine’in de 
bulunduğu altı markada karşımıza çıkan 
Arctic Grip, tutunmayı artırmak için buza 
yapışan eşsiz kauçuk bileşikten yapılmış 
bir dizi tırtıktan yararlanıyor. Kullanıcı 
adım attığında, bu özel taban, buzun bir 
anlık erimesine ve tekrar donmasına yol 
açıyor. Buz eriyince yayılıyor ve dokulu 
tabanın altında tekrar donarak tırtıkların 
tutunacağı yüzey alanını artırıyor. 

/ İNOVASYON/İNOVASYON

UÇAN UBERLER DÖNEMİ 

BMW’DEN YENİ INEXT SERİSİ

ağını (VTOL-Vertical Take-off and Lan-
ding) tanımlayan vizyonu ise Uber Ele-
vate. Araçlar hâlihazırda bugün 
kullanımda olan heliportlar ve gökdelen 
teraslarından dikey iniş-kalkış yapabili-
yor. Uber, eşzamanlı olarak Medium’da 
paylaştığı notla, bu alanların VTOL ağı 
için nasıl minyatür bir liman gibi çalışabi-
leceğini açıklıyor.

standartlarını bugünden belirlemek 
konusunda en iddialı şirketlerden Uber 
de bu alanda çalışmalara başlıyor. Uber’in 
web sitesinde paylaştığı 99 sayfalık 
sunuş belgesine göre Uber, geliştirilme-
ye devam eden uçan taksi, daha doğrusu 
talebe göre havacılık servisleri alanına 
giriş yapıyor. Uber’in tamamen elektrik-
li araçlardan oluşan talebe göre havacılık 

Teknoloji şirketleri bugüne kadar kurgu-
dan ibaret olan gelecek senaryolarını 
gerçeğe dönüştürme konusunda hiç 
olmadığı kadar cesur. Mars ve ötesini 
kolonileştirmek yeni bir ufuk olarak beli-
rirken, yerküremizde Google’dan 
Boeing’e büyük şirketlerin çalışmaları 
sayesinde 2017’nin uçan taksilerin yılı 
olması bekleniyor. Geleceğin yolculuk 

BMW CEO’su Harald Krüger, sadece 
elektrikli araçların yeterli olmadığını, oto-
nom sürüş özelliğinin de gerekli olduğu-
nu söyleyerek Apple’dan Uber’e, 
Google’dan Baidu’ya kadar bu işe el atan 
şirketlere ‘hazırız’ mesajı gönderdi. Elekt-
rikli ‘i serisi’ ile hâlihazırda belli bir müşte-
ri portföyüne sahip olan BMW, iNext 
adıyla sürücüsüz özellikleri olan yeni bir 
seriyi satışa sunmaya hazırlanıyor. Krü-
ger, daha önce farklı kaynaklarda haber-
leri çıkan iNext’in pazara çıktığında 
sadece elektrikli bir araç satışa sunmanın 
yeterli olmayacağını söyleyerek rakiple-
rine bir nevi gözdağı veriyor. BMW, oto-
nom araçlarını 2021’de ilk olarak Çin’de 
pazara sunmaya hazırlanıyor. Tesla’nın 
malum kaza öncesinde çalıştığı Mobileye 
ile çalışan BMW, aynı zamanda Intel ile de 
iş birliği yapıyor. Kendi elektrikli ve sürü-
cüsüz otomobillerini üretmekte kararlı 
olan BMW’nin araç paylaşım dikeyine 
giriş yapacağı da ifade ediliyor.

YÜZÜCÜLER İÇİN GPS 

Açık denizde yüzenlerin düz bir çizgide 
giderek dalgaları yarması zordur. OnCo-
urse ise yüzücülerin su yüzeyine çık-
madan da hedeflerine doğru 
ilerlemesini sağlıyor. Rotayı belirlemek 
için, yüzücü hedefine doğru dönüp bir 
düğmeye basarak elektronik pusulayı 
kilitliyor. Her gözün kenarındaki yeşil, 
sarı ve kırmızı LED’ler yön bilgisi sağlı-
yor. İki gözde de yeşil yanıyorsa yüzü-
cünün rotasının doğru olduğu anlaşılıyor. 
Sağ gözde kırmızı yanıyorsa sola, sol 
gözde kırmızı yanıyorsa da sağa doğru 
gitmek gerekiyor. 
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kaydeden Kıdemli Mühendis Meh-
met Fatih Kale şunları söyledi:
 “Ortaya çıkan ilk konseptin üreti-
me kadar korunması kolay bir süreç 
değil. Toyota C-HR üretime kadar 
hemen hemen korundu. Çok efor 
sarfettik ve ortaya dokunsal kalite 
anlamında mükemmel bir otomobil 
çıktı. Başlangıçta aracı Avrupalı müş-
teriler için tasarlamıştık. Onların ne 
istediklerini ve dokunsal kaliteden 
ne beklediklerini biliyorduk. Bütün 
bunları en ince ayrıntısına kadar bir 
kuyumcu titizliği ile Toyota C-HR’a 
uyguladık. Şimdi görüyoruz ki cros-
sover segmentinde iç tasarımı ve tüm 
malzemeleriyle benzersiz bir otomo-
bil üretilmiş durumda. Sadece Avrupa 
için tasarlanan Toyota C-HR’ın tüm 
dünyanın beğenisini kazanarak glo-
bal bir model haline gelmesi beni çok 
heyecanlandırıyor. Toyota C-HR’da 
Toyota’daki en iyi dokunsal kaliteyi 
yakaladığımıza inanıyoruz.”

C-HR’ın satışa sunulduğu Avrupa ül-
kelerinde adeta “kapış kapış” gittiği 
belirtiliyor. Avrupa ülkeleri, müşte-
rileri için 2017 yılında 100 bin adet-
lik Toyota C-HR hedefliyor.
 
Toyota C-HR’da Türk imzası
Tüm dünyanın büyük ilgi gösterdi-
ği Toyota C-HR’ın iç tasarımda bir 
Türk mühendisin de imzası bulunu-
yor. 10 yıldır Toyota Avrupa’da gö-
rev alan Kıdemli Mühendis Mehmet 
Fatih Kale, C-HR’ın iç tasarımı için 
standartların dışında çalıştıklarını 
ve dokunsal kaliteye büyük önem 
verdiklerini söyledi. 34 yaşında-
ki başarılı mühendis Kale, "Toyota 
C-HR’ı Avrupa için tasarladık ancak 
iç tasarım o kadar çok beğenildi ki 
ana merkez Japonya bile Ar-Ge için 
know how’ı benim bölümümden al-
mak istiyor.” dedi. Toyota C-HR’ın 
iç tasarımda benzersiz özelliklere 
sahip çok fazla parça olduğunu da 

T
ürkiye’den ABD ve Kanada da 
dahil olmak üzere dünyanın 
61 ülkesine ihraç edilecek 
olan Toyota C-HR’a Avrupalı-
ların talebi ise büyük boyut-

lara ulaştı. Toyota C-HR için sıraya 
giren Avrupalılar, gelecek yıl için 
Türkiye’de üretilen Toyota C-HR’dan 
100 bin adet istiyorlar. Başında Türk 
mühendis Mehmet Fatih Kale’nin 
bulunduğu bir ekip tarafından “stan-
dartların dışında”  bir iç tasarımla su-
nulan Toyota C-HR, dokunsal kalite-
nin en mükemmel örneğini veriyor.
Avrupa ülkeleri için üretilmesi 
planlanan ancak, ilhamını elmastan 
alan iç ve dış tasarımı, teknolojisi, 
üst düzey donanımı ve konforuyla 
segmentine yeni bir soluk getiren 
Toyota C-HR’a tüm dünyadan ge-
len talepler büyük boyutlara ulaştı. 
Türkiye’de üretilen, Amerika ve Ka-
nada da dahil olmak üzere 61 ülke-
ye  ihraç edilmeye başlanan Toyota 

Türkiye’de üretilen ve henüz konsept aşamasındayken bile katıldığı 
tüm fuarlarda bütün ilgiyi üzerinde toplayan Toyota C-HR’a tüm 

dünyadan büyük talep var. 

AVRUPA TOYOTA C-HR 
İÇİN SIRAYA GİRDİ tiriyor. Sürücü ve yolcuları modern, 

çekici ve son derece ferah bir kabin 
karşılıyor. Ön konsol boyunca uza-
nan mavi ışık çizgisi kapı panelle-
rinde de devam ederek tasarımda 
bütünlüğü sağlıyor ve sürücüyle 
beraberindeki yolcuyu çevreleyen 
bir bütünlük sunuyor. Sürücü odaklı 
orta konsolun üst kısmında, sürü-
cünün göz hizasında olacak şekilde 
yüksekte konumlandırılan 8 inçlik 
dokunmatik ekran bulunuyor. Navi-
gasyonu da bünyesinde barındıran 
HMI (Human Machine Interface– 
İnsan Makine Arayüzü) sisteminin 
gelişmiş versiyonu görsel bir şölen 
sunarken, aynı zamanda fonksiyonel 
yönüyle de sürücünün hayatını ko-
laylaştırıyor.
Sınıfının en iyi kalite algısını 
(SQ-Sensory Quality) hedefleyen 
C-HR’ın premium kokpit mimarisi 
yüksek kalite algısını öne çıkarıyor. 
Böylece dış görünüm ile iç mekan 
arasında tasarım bütünlüğü hemen 
göze çarpıyor. Dış gövdede kullanı-
lan elmas tasarımı; kapı döşemele-
rinde, tavan döşemesinde, JBL mar-
ka hoparlör kapaklarında ve analog 
göstergelerin ibresinde de kullanı-
lıyor. Lake siyah veya saten gümüş 
detaylar kadar mavi aydınlatma da 
genel kalite algısını tamamlayan 
detaylar olarak dikkat çekiyor.

sel çekiciliğe önem veren dinamik 
kullanıcıları hedefliyor. Türkiye’de 
üretilen Toyota C-HR, Toyota’nın 
yeni tasarım yaklaşımına da vurgu 
yaparken, gelecekteki dizayn anla-
yışının da ilk ipuçlarını da veriyor.
 Toyota C-HR’ı geliştiren mühendisler; 
tasarım, güç aktarma organları ve di-
namizm olmak üzere üç temel alana 
yoğunlaştılar. Böylelikle Toyota C-HR 
crossover segmentine tamamen yeni 
ve heyecan uyandıran bir tasarım 
yaklaşımı sunmayı başarmış oldu.
Hatchback otomobillerin dinamiz-
miyle SUV sınıfına özgü güçlü duruşu 
buluşturan yeni Toyota C-HR; şişkin 
çamurlukları, önden arkaya doğru 
yükselen omuz çizgisi, yan gövdede-
ki gölge oyunları ve iki tekerlek ara-
sındaki marşpiyel kaplaması ile son 
derece dinamik bir görüntü veriyor.
Ön tasarımında olduğu gibi arka bö-
lümde de sert ve köşeli hatlara yer 
verilirken, tasarımın devamlılığı 
sağlanıyor. Arka cam ve stopların 
bir kısmı ile birlikte açılan bagaj ka-
pağının ardında ise 5 kişinin bagajı-
nı alacak geniş bir alan bulunuyor.
 
İç tasarımı etkileyici
Toyota, ‘Sensual Tech’ adını verdiği 
yeni iç mekan tasarım konseptiyle 
teknoloji, fonksiyonellik ve görsel 
şöleni Toyota C-HR’da bir araya ge-

 Uzun testler yapıldı
Toyota C-HR’ın, Türkiye’deki üretimi 
öncesinde mükemmel sürüş dina-
miklerine ulaşmak için Avrupa’nın 
önemli kentleri ve ülkelerinde uzun 
test sürüşleri gerçekleştirildi. Şe-
hiriçi sürüşleri için Milano, hızlı 
otoyol sürüşü için Almanya, virajlı 
yol sürüşleri için de İsviçre, Güney 
Fransa ve İngiltere’nin yollarına çı-
kan Toyota C-HR’ın, direksiyon ve 
süspansiyon ayarları ise ürünün Baş 
Mühendisi Hiroyuki Koba tarafından 
Nürburgring pistinde test edildi.
 Toyota C-HR’ın 'dururken bile sü-
rekli olarak hareket ediyor hissi' 
uyandırmasını istediklerini söyle-
yen Baş Mühendis Hiroyuki Koba, 
“Direksiyon simidine kadar kusur-
suz bir sürüş için tasarım yaparken, 
konfordan da hiç ödün vermedik. 
Avrupa'nın virajlı yollarında bile 
otomobil yere sağlam basıyor ve ben-
zersiz bir sürüş keyfi sunuyor. Bu 
otomobilde beklentilerin tümü bulu-
şuyor.” diye konuştu.

 Sportif, farklı bir tasarım
Son yıllarda yükselen bir grafiğe 
sahip olan C-crossover segmentinde 
yerini alan Toyota C-HR, coupe hat-
larıyla sportifliğini öne çıkarırken, 
farklı olmak isteyen, yeni ürünleri 
deneyimlemekten hoşlanan ve gör-
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Ford’da “Bir Başka” dönem başladı

zinli ve 1.6 litrelik dizel motor seçe-
nekleriyle 52 bin 250 TL'den başla-
yan rekabetçi fiyatla yollara çıkıyor.  
Citroën’in sıradışı tasarım dilinin 
yeni ürünü B segmenti hatchback C3, 
sektörde çığır açacak ilkler ve öncü 
teknolojilerle yollara çıkıyor. Yeni 
Citroën C3, kendi tarzını oluştura-
rak, dinamik, renkli ve çekici kişili-
ğiyle rakiplerinden ayrışıyor. İkinci 
nesil C3’ten daha uzun ve 4 cm daha 
alçak olan yeni Citroën C3, Airbump 
teknolojili karoser yapısı, siyah 
renkli çamurluklar ve segmentinin 
en geniş tekerlek yuvalarıyla Cros-
sover benzeri iddialı bir dış görünü-
me sahip. Sürücü ve yolcu konforunu 
maksimumda vermeyi hedefleyen 
C3, tek bir araçta, birçok zevke ve 
ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor. 
Çift renkli gövde seçeneği ve üç fark-
lı tavan rengi alternatifi sunan C3’te 
9 farklı gövde rengi ve 36 farklı kom-
binasyon bulunuyor. Sis farlarının 

ürün gamımıza katılan yeni ve pres-
tijli ürün portföyümüzle, marka algı-
mızı güçlendirmeye devam edeceğiz. 
Modern ve sportif yüzümüz, teknolo-
jimiz ve daha fazla donanım manta-
litemiz, araçlarımızı sınıflarında en 
üste konumlandırıyor. Ford denince 
akla; her geçen gün teknolojileri, gü-
venliği, donanımları ve tasarımı ile 
ileriye giden cesur ve heyecan verici 
bir marka gelecek. Mevcut ve yeni 
müşterilerimizin, zaten iyi tanıdığı 
Ford’a “Bir Başka” bakmasını sağla-
yacağız. Bunu “mükemmel” müşteri 
deneyimi ile birleştireceğiz. Ford ile 
karşılaştıkları andan itibaren so-
runsuz, yenilikçi ve mutlu eden, iyi 
hissettiren “Bir Başka” deneyim ya-
şamalarını sağlayacağız."
"Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla; 
müşterilerimizin önümüzdeki dö-
nemde çok daha heyecanlı, çok daha 
dinamik ve cesur bir marka görmeye 
hazırlanmalarını istiyoruz... ”

Ford’un yeni yüzü cesur, tutkulu ve 
inovatif
Ford’un 2015’ten bu yana giderek 
yükselen bir tempoyla, heyecan 

çerçeveleri, yan aynalar, C sütunu 
kaplamaları ve “Airbump” adındaki 
gövde korumalarında da farklı renk 
seçenekleri sunuluyor. Kabinine 
adım atar atmaz hissedilen, titizlikle 
işlenmiş döşemeleri, ev konforun-
daki koltukları ve yüksek konumlu 
yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan 
ferahlığı anlamında segmentinde 
fark yaratıyor. 
Yeni Citroën C3’te sektörde bir ilk 
olan en önemli özellik; yolculuk sü-
resince dikiz aynasına yerleşimli 
HD kamera vasıtasıyla çekilen fo-
toğrafları ve videoları paylaşmaya 
imkan tanıyan ve aynı zamanda 
kaza anlarını ya da yol koşulları-
nı kayıt altına alabilen, bir nevi 
karakutu görevi de gören Citroën 
ConnectedCAM™ teknolojisinin kul-
lanılması. Citroën C3’ün gelişmiş 
sürücü destek sistemleri arasında 
şerit değiştirme uyarısı da bulunu-
yor. Yeni C3 sadece görsel anlamda 
değil, yüksek verimlilik ve düşük 
yakıt tüketimi sunan PureTech ben-
zinli ve BlueHDi dizel motorları ve 
yakın zamanda ürün gamına dahil 
olacak yeni nesil EAT6 otomatik 
şanzımanın da desteğiyle perfor-
mansını ileriye taşıyor. 

verici yeni modellerini pazara sun-
duklarını söyleyen Yücetürk, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “2015’ten 
bu yana 16 yeni modelimizi Tür-
kiye pazarında müşterilerimizle 
buluşturduk... Performans araç-
larından, SUV’ye uzanan tüm yeni 
modellerimizle, Ford’un çarpıcı 
değişimini gözler önüne serdik. 
Farklı beğeni ve arzulara sahip, 
daha geniş bir müşteri kitlesine 
hitap etmeye başladık. Global an-
lamda satışa sunulacak yeni mo-
dellerin çeşitliliği bizleri çok he-
yecanlandırıyor. Ford’un gelecek 
vizyonunda özellikle 2020 yılına 
kadar satışa sunulacak olan top-
lam 12 performans otomobili ve 
diğer otomobil modellerimizdeki 
çeşitlilik hitap ettiğimiz müşte-
ri kitlesini oldukça genişletecek. 
Bir Ford bayisinin kapısından gi-
ren her insan değişim rüzgarının 
farkına varacak. Yeni ürünler, 
yeni hizmet anlayışı ve markamı-
zın yenilikçi yaklaşımıyla müşte-
rilerimize otomobil almaktan öte, 
daha önce hiç yaşamadıkları bir 
deneyim yaşatacağız.”

R
ekabetin yoğun olduğu B seg-
mentinde kullanıcı odaklı 
teknolojisi ve sıradanlıktan 
uzak tasarımı ile ayrışan Yeni 

Citroën C3’de öne çıkan en önemli 
özellik bir otomobil için adeta “ka-
rakutu” özelliği taşıyan Connected-
CAM™ teknolojisi. Kaza anlarını, 
acil durumları ve yolda karşılaşılan 
ilginç görüntüleri kayıt altına ala-
bilen bu özel kamera teknolojisi sa-
yesinde güvenlik anlamında önemli 
bir aşama kaydedilirken isteyenler 
sosyal paylaşımlarını araç içinden 
de yapabiliyorlar.
Markanın öncü tasarım kimliği, po-
sitif enerjisi ve trend belirleyen özel-
liği ile kompakt otomobil dünyasına 
yeni bir soluk katmaya hazırlanan 
üçüncü nesil Citroën C3, değişim rüz-
garlarının esmesine liderlik edecek. 
Yeni Citroën C3, Türkiye’de düşük 
yakıt tüketimi, verimliliği ve çevreci 
özellikleriyle bilinen 1.2 litrelik ben-

T
ürkiye’nin öncü otomotiv 
markası Ford; 2012 yılında Go 
Further / Hep Daha İleriye di-
yerek başlayan yolculuğuna, 

yeni marka yaklaşımı “Bir Başka” 
ile devam ediyor. 27 Ekim’de dü-
zenlenen basın toplantısında Ford 
Otosan Pazarlama, Satış ve Satış 
Sonrasından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Yücetürk pazara 
sunulan yepyeni modellerin yanı-
sıra, Ford müşterilerine yönelik uy-
gulamaya alınan yeni satış ve satış 
sonrası hizmetlerini kamuoyuyla 
paylaştı. Yücetürk, “Kurulduğumuz 
günden bu yana müşterilerimizin 
karşısına beklentilerinin ötesinde 
ürün ve hizmetlerle çıktık ve önü-
müzdeki dönemde de ‘Bir Başka’ 
yaklaşımımızla pekiştirerek çık-
maya devam edeceğiz.” dedi.

Ford artık “Bir Başka”
Yücetürk, toplantıda yaptığı konuş-
mada, Ford'un “Bir Başka” vizyo-
nuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Müş-
terilerimizi Ford'un yeni yüzüyle 
tanıştıracağız. Farklı müşteriler, 
farklı ihtiyaçlara cevap veren geniş 

Citroën, 2002’den bu yana 3.5 milyondan fazla satılan en başarılı 
modellerinden C3’ü tamamen yeniledi.

Ford’un “Bir Başka” konseptini; yüksek teknolojilerle donatılmış yeni ve 
prestijli ürün portföyünün yanısıra, müşteri deneyiminde “1 Numara”  olma 
vizyonuyla hayata geçirilen yeni projeler tanımlıyor.

Entegre kameralı Yeni Citroën C3 Türkiye’de
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ğını görüyoruz. Bunu nereden biliyo-
ruz. Mayıs ayında yayınlanan BTK il 
raporuna baktığımızda, Türkiye’de 
eve kadar giden toplam fiber yatı-
rımlarının bizim olduğumuz illere 
yapıldığını görüyoruz. Toplam fiber 
kullanıcılarının yüzde 88.6’sı bizim 
yatırım yaptığımız illerde bulunuyor. 
Biz Türkiye’de çeşitli nedenlerle fiber 
götürülemeyen evlere de ulaşmanın 
peşindeyiz. Bunun için evlere hava-
dan 4.5G hızında internet sağlayacak 
WTTH (Wireless to the home) tekno-
lojisi üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de 
bir ilki daha gerçekleştirmenin heye-
canını yaşıyoruz” diye konuştu. Erkan 
bugüne kadar fibere 4.2 milyar TL 
yatırımla 36 bin 300 kilometreyi aşan 
fiber ağına ulaştıklarını ve 2.6 milyon 
hanenin kapısına ışık hızında inter-
neti götürdüklerini sözlerine ekledi. 
WTTH teknolojisinin Turkcell’in güç-
lü altyapısını kullanarak hanelere 
ulaşan 4.5G kapsamasını ev içeri-
sinde Wi-Fi ile dağıtabileceğini ve 
ADSL’den daha hızlı olacağını ifade 
eden Erkan şunları söyledi: “Mode-
min üzerinde bir SIM kart olacak. Son 
kullanıcı başka herhangi internet şe-
bekesine ihtiyacı olmadan SIM takılı 
WTTH modem üzerinden bulunduğu 
yerdeki 4.5G baz istasyonuna bağla-
nıp, internet hizmeti alabilecek.”

ADSL’e rakip olacak
4.5G ihalesinde Turkcell’in en fazla 
sayıda frekansı aldığını sözlerine 
ekleyen Erkan, “4.5G teknolojisi as-
lında birçok bakımdan bir dönüm 
noktası niteliğinde. Yüksek hız ve 
kapasiteler sayesinde servislerimiz-
de sağladığımız kullanıcı deneyimini 
bir üst aşamaya geçirdik. Artık daha 

çok sayıda kullanıcımız istediği yer-
den dilediği zaman TV+, fizy, BiP, 
Dergilik ve lifebox gibi servislerimizi 
kullanıyor. Buna ek olarak sahip ol-
duğumuz frekanslar sayesinde mo-
bilde yüksek hız ve kapasite suna-
bilmemiz, ADSL’e alternatif arayan 
müşterilerimiz için de yeni çözüm-
ler geliştirmemizi sağlıyor. ADSL’de 
hızlar daha düşük olduğu için WTTH 
teknolojisi evlere 4.5G hızında inter-
neti getirme olanağı tanıyor. Böylece 
hızlı ve kolay kullanımlı mobil inter-
net ile daha yüksek hızlara erişilebi-
liyorç” şeklinde konuştu.

Turkcell’de çifte kutlama: 1 milyon 
fiber müşterisinin ardından TV+ 
kullanıcı sayısı da 1 milyonu aştı
Turkcell’in televizyon, bilgisayar 
veya mobil cihazlardan izlenebilen 
kişisel TV platformu Turkcell TV+, 
Ekim sonu itibariyle toplam 1 milyon 
kullanıcıya ulaştı. 4.5G ile birlikte 
Turkcell TV+’ta cepten televizyon iz-
leme oranı günlük 28 dakikaya yük-
selirken mobil uygulamanın indiril-
me sayısı 2.5 milyona ulaştı. Premier 
Lig ve NBA’in resmi yayıncısı Turk-
cell TV+, 4K Ultra HD teknolojisini 
destekleyen TV+ kutuları sayesinde 
kullanıcılarına yüksek çözünürlüklü 
içerikler sunuyor. 

Tek faturada 100 bin kişiye ulaştı
Tüm hizmetleri tek çatı altında su-
narak tek fatura dönemini başlatan 
Turkcell, kısa sürede 100 bin müşte-
riye ulaştı. Turkcell, tek fatura müş-
terilerine özel içerisinde Turkcell 
TV+’ın da yer aldığı yeni “5’i 1 Yerde 
Kampanyası”nı başlattı. Kampanya 
kapsamında 50 Mbps limitsiz fiber 

Türkiye’de ilk kez binaya değil evin içine kadar fiber döşeyen ve 
Türkiye’yi ışık hızında internetle tanıştıran Turkcell, 1 milyon müşteriye 

ulaşarak liderliğini pekiştirdi. 

TURKCELL FİBERDE 1 MİLYONA ULAŞTI

/SEKTÖRDEN

Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Erkan: “Fiber yatırımlarına Turkcell yön 

veriyor. Türkiye’de toplam fiber kullanıcılarının 
yüzde 88.6’sının Turkcell Superonline’ın bulunduğu 

yerlerde olduğunu görüyoruz.”

/SEKTÖRDEN

F
iber yatırımlarını müşteriye 
dönüştürme oranında Avrupa 
ülkelerini bile geçerek yüzde 
40,2’yi yakalayan Turkcell, 1 
milyonuncu fiber müşteriye 

ulaştı. Turkcell Superonline’ın ilk 
fiber müşterisi Bülent Solakoğlu ve 
1 milyonuncu fiber müşterisi Onur 
Yalçın’ın katıldığı kutlama töre-
ninde Turkcell Satıştan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Er-
kan, fiber müşterilerine 100 Mbps 
hız müjdesi verdi. Erkan, 1 milyona 
ulaşmanın mutluluğunu müşterile-

riyle birlikte yaşamak istediklerini 
ifade ederek, “Bugün hem fiberde 
hem de Turkcell TV+’da 1 milyon 
müşteriye ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu çifte mutluluğu müş-
terilerimizle paylaşmak istedik. 
Fiber müşterilerimizin hızlarını 
hiçbir koşul olmaksızın Aralık ayı 
boyunca 100 Mbps’ye yükseltiyoruz. 
Yine Aralık ayı boyunca fiber altya-
pımız üzerinden televizyon hizmeti 
alan müşterilerimiz en üst TV+ pa-
ketinden yararlanarak tüm kanalla-
rı izleyebilecek” dedi.

Evlere havadan 4.5G hızında 
internet 
Turkcell’in fiber altyapı kurulumun-
da yaşanan tüm zorluklara rağmen 
en yüksek müşteri sayısına ulaştığını 
ve yeni fiber illeri Tekirdağ, Denizli 
ve Manisa’yla birlikte Türkiye’nin 
18 kentine ışık hızında interne-
ti götürdüklerini belirten Erkan, 
“Fiberi olmayan evlere de havadan 
4.5G hızında internet götürmek için 
test çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye’de fiber yatırımların Turkcell 
Superonline’ın olduğu illere yapıldı-

ev interneti, 4GB mobil internet, 
500 Dk. konuşma, 1000 SMS, 50GB 
lifebox saklama alanı ve 1GB BiP’in 
yanı sıra Turkcell TV+ aile paketi 99 
TL’den satın alınabilecek.
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Türkiye’nin veri gelirleri ilk yarıyıl-
da geçen yılın aynı dönemine göre 
%50 artarak rekor seviyeye ulaştı. 
Aynı dönemde abonelerin toplam 
veri kullanımı da geçen yılın aynı 
dönemine göre %116 artışla 174 bin 
terabayta yükseldi.

Kurumsal segment servis 
gelirlerinde %20’lik büyüme
Türkiye’de işletmelerin dijital hari-
tasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını be-
lirlemek amacıyla Yarına Hazırım 
Platformu’nu hayata geçiren Voda-
fone Türkiye, kurumsal alanda da 
istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vo-
dafone Türkiye, kurumsal segment 
servis gelirlerini 2016-2017 mali 
yılının ilk yarısında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre %20 artırdı. 

Sabit genişbant aboneleri 2,5                  
katına çıktı
Öte yandan Vodafone Türkiye’nin 
sabit genişbantta hızlı büyümesi de 
devam etti. Son bir senede 282 bin 
net abone artışı ile sabit genişbant 
abone sayısı geçen yılın aynı döne-
mine göre 2,5 katına çıkarak 465 
bine ulaştı. Şirketin sabit hizmet-
lerden elde ettiği servis gelirleri ise 
2016-2017 mali yılının ilk yarısın-
da geçen yılın aynı çeyreğine göre 
%67 arttı.

/SEKTÖRDEN/SEKTÖRDEN

Vodafone Türkiye, Hazar Havzası ve 
Kafkaslar Bölgesi’nin en büyük 
teknoloji buluşması olarak gösterilen 
22. Azerbaycan Uluslararası 
Telekomünikasyon ve Bilişim 
Teknolojileri Fuarı’na (Bakutel 2016) 
katıldı. Fuarda Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından 
kurulan Türkiye standında yer alan 
Vodafone, işletmelerin dijital 
haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını 
belirlemek üzere geliştirdiği Yarına 
Hazırım Platformu ve Vodafone 
Dijitalleşme Endeksi’ni tanıttı. 
Açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in yaptığı Bakutel 
2016’nın ilk gününde Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Türkiye standını gezdi. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hasan Süel, Yarına Hazırım 
Platformu ve Dijitalleşme Endeksi 
hakkında Bakan Arslan’a bilgi verdi. 
Türkiye’de kurumların 
dijitalleşmesinde önemli rol oynayan 
Vodafone çözümlerine Bakutel 
2016’ya katılan ziyaretçiler de yoğun 
ilgi gösterdi. 
20 yılı aşkın bir süredir bilgi ve iletişim 
sektörünün uluslararası arenada en 

önemli buluşma noktalarından biri 
olan Bakutel 2016’da Türkiye’yi temsil 
etmenin gururunu yaşadıklarını 
vurgulayan Süel, şunları söyledi: 
“Vodafone olarak, Dijital Dönüşüm 
vizyonumuzla, işletmelerin 
telekomünikasyon ve teknoloji 
ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca 
çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. 
İşletmelerin ‘dijital iş ortağı’ olarak tek 
çatı altında sunduğumuz çözümlerle, 
dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için 
kolay ve erişilebilir kılmayı 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda 
geliştirdiğimiz Yarına Hazırım 
Platformu ve Vodafone Dijitalleşme 
Endeksi ile işletmelerin dijital 
olgunluğunu ölçüyor ve dijital yol 
haritalarını çiziyoruz. Yarına Hazırım 
Platformu ile 2,5 yılda toplam 44 bin 
işletmenin Dijitalleşme Endeksi’ni 
hesaplayarak ihtiyaçlarını tespit ettik 
ve dijital yol haritalarını çizdik. Bu 
süreçte %48’den %53’e çıkardığımız 
Türkiye Dijitalleşme Endeksi’ni %75’e 
çıkarmak için çalışıyoruz. Dünyaya 
örnek olan bu projemizi dünyanın en 
önemli teknoloji fuarlarından 
Bakutel’de tanıtmaktan mutluluk 
duyuyoruz.” 

VODAFONE, BAKUTEL 2016’DA “YARINA HAZIRIM” İLE ŞİRKETLERE ÖRNEK OLDU

Vodafone Türkiye, 2016-2017 mali yarıyılında güçlü büyümesini devam ettirdi. 
Şirket, mali yılın ilk yarısında servis gelirlerini %17,5 artırarak son 7 yıldır 

kesintisiz olarak çift haneli büyüdü.

VODAFONE ABONELERİNİN VERİ 
KULLANIMI %116 ARTTI

V
odafone Türkiye istikrar-
lı büyümesini 2016-2017 
mali yılının ilk yarısında 
da sürdürdü. Nisan-Eylül 
2016 dönemine ait ilk ya-

rıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, 
servis gelirini geçen yılın aynı döne-
mine göre %17,5 artırdı. Son 7 yıldır 
kesintisiz olarak çift haneli büyüyen 
Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri 
2016-2017 mali yılının ilk yarısında 
4 milyar TL’ye ulaştı. Böylece Voda-
fone Türkiye, 2016-2017 mali yılın-
da bir önceki yılın aynı dönemine 
göre toplam servis gelirlerini en faz-
la artıran operatör oldu.

Şirketin, 2016-2017 mali yılının ilk 
yarısında Faiz, Amortisman ve Ver-
gi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın 
aynı dönemine göre %30 artışla bu-
güne kadarki en yüksek yarıyıl sevi-
yesi olan 1,1 milyar TL’ye yükseldi. 
Böylece Vodafone Türkiye, 2016-
2017 mali yılında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre Faiz, Amortis-
man ve Vergi Öncesi Kâr’ını (FAVÖK) 
en fazla artıran operatör oldu. 

Abone sayısında rekor 
Vodafone Türkiye'nin toplam abone 
sayısı, geçen yılın aynı dönemine 
göre 1 milyon net abone artışı ile 

rekor seviye olan 22,6 milyona yük-
seldi. Şirketin faturalı abone sayısı 
2016-2017 mali yılının ilk yarısında 
10,4 milyona çıkarak toplam abone 
bazının %46’sına ulaştı. Vodafone 
Red tarifeleri, faturalı abone bazın-
daki büyümenin lokomotifi oldu.

4.5G ile veri gelirlerinde rekor
Vodafone Türkiye’nin abone ba-
zındaki akıllı cihaz penetrasyonu, 
2016-2017 mali yılının ilk yarısın-
da geçen yılın aynı dönemine göre 
17 puan artışla %70’lik seviyeye 
yükseldi. 1 Nisan 2016’da lanse 
edilen 4.5G’nin etkisiyle Vodafone 

Vodafone Türkiye, 
yarıyıl servis gelirini 
4 milyar TL’ye, abone 
sayısını 22,6 milyona 
çıkardı. Vodafone 
Türkiye; yarıyıl servis 
gelirleri, abone sayısı, 
FAVÖK gibi önemli 
finansal kalemlerde 
tarihinde elde ettiği en 
yüksek seviyelere ulaştı.
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rin en büyük yardımcısı haline gel-
di. Vitamin hizmetimizle ülkemizin 
dört bir yanındaki öğrencilere üc-
retsiz online eğitim içeriği sağlaya-
rak, eğitimde fırsat eşitliğinin sağ-
lanmasına destek oluyoruz. Bugün 
Vitamin, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar 
tüm Milli Eğitim müfredatını kapsı-
yor. Öğrenciler evlerinden ücretsiz 
bir şekilde Vitamin’e erişebiliyor-
lar. Çok yakın bir zamanda Vitamin 
içeriğine okul öncesi eğitimi de ek-
leyeceğiz ve böylelikle öğrenciler 
okul öncesinden üniversiteye kadar 
olan eğitim müfredatının tamamına 
Vitamin’den ulaşabilecek.” dedi. 
FATİH Projesi kapsamında geliştiri-
len Vitamin servisine, dijital uçuru-
mu kapatmak ve böylece fırsat eşit-
liği sağlamak amacıyla çok büyük 

önem verdiklerini belirten Doany 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Te-
lekom olarak 176 yıllık köklerimiz 
ve deneyimimizle ülkemizdeki diji-
tal uçurumu azaltmak ve bu sayede 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için 
çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdü-
rüyoruz. Güçlü ve sağlam altyapımız 
ile eğitimin dijitalleşmesi, böylece 
teknolojinin gücüyle eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması ve yayılması 
konusunda Bakanlığımız ile her za-
man iş birliği içerisindeyiz. Bu kap-
samda güvenli ve hızlı interneti şehir 
merkezlerindeki okullardan, en ücra 
köy okullarına kadar götürerek yeni 
nesil eğitim-öğretim imkânlarından 
tüm öğretmen ve öğrencilerin ya-
rarlanmaları için çalışıyoruz. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde 

yürütülen ve tüm dünyada örnek 
gösterilen FATİH Projesi’nde en ba-
şından itibaren yer almaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz.” 

40 bin okulda 600 bin sınıfa güvenli 
ve hızlı internet altyapısı 
“Türk Telekom olarak, dijital uçurumu 
kapatarak, ülkemizin her köşesin-
deki çocuklarımıza ve gençlerimize 
eğitimde fırsat eşitliği yaratabilmek 
için teknolojinin tüm imkânlarını se-
ferber ediyoruz. Bu kapsamda Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı 40 bin okul-
da 600 bin sınıfa güvenli genişbant 
hizmeti ve 4 bin okulda da fiber altya-
pımız ile yüksek hızlı ve güvenli VPN 
hizmeti veriyoruz.” dedi.

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Paul Doany: 
“Türk Telekom olarak 

176 yıllık köklerimiz 
ve deneyimimizle 
ülkemizdeki dijital 
uçurumu azaltmak ve 
bu sayede eğitimde 
fırsat eşitliği sağlamak 
için çalışmalarımızı 
tüm hızıyla 
sürdürüyoruz.”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türk Telekom olarak ülkemizdeki tüm 
öğrencilere evlerinden ücretsiz bir şekilde Vitamin’e erişim sağlıyoruz.”

DOANY: EĞİTİMİN GELECEĞİNE 
TEKNOLOJİ YÖN VERECEK

M
illi Eğitim Bakanlığı Ye-
nilik ve Eğitim Teknolo-
jileri Genel Müdürlüğü 
önderliğinde, eğitimde 
FATİH Projesi’ne katkı 

sağlamak ve proje ile oluşan eko-
sistemi daha etkin kullanmak ama-
cıyla gerçekleşen FATİH Projesi 
Eğitim Teknolojileri Zirvesi bu yıl 
Ankara’da düzenlendi. 
Zirvede açıklama yapan Türk Tele-
kom CEO’su Dr. Paul Doany, eğitim-
de dijitalleşmenin özellikle fırsat 
eşitliği sağlama noktasındaki öne-

mine dikkat çekti. Doany “10 sene 
önce Milli Eğitim Bakanlığı ile ça-
lışmaya başladığımızda Türkiye’de 
sadece iki buçuk milyon bilgisayar 
vardı. Bir yandan Türk Telekom 
okullarının inşasına başlarken, di-
jital eğitim içeriği üzerinde çalış-
maya başladık ve Sebit'i satın aldık. 
O günden bugüne Türkiye dijital-
leşme yolunda çok yol kat etti ve 
Türk Telekom'un online eğitim içe-
riği Vitamin, şu anda tüm müfreda-
tı kapsayan, gurur duyduğumuz bir 
ürün.'' dedi.

Öğrenciler Vitamin’e evlerinden 
ücretsiz erişiyor
Türk Telekom olarak sınav için öğ-
renmeye değil, hayat boyu başarı 
için öğrenmeye destek olduklarını 
belirten Doany, “Okullarımıza ve 
öğrencilerimize sadece en ileri tek-
noloji altyapısını sağlamakla kal-
mıyor, aynı zamanda en büyük ihti-
yaçlarından biri olan online eğitim 
içeriği de sunuyoruz. Bu alanda ge-
liştirdiğimiz ‘Vitamin’, Türkiye’nin 
en büyük online eğitim destek hiz-
meti olarak öğretmen ve öğrencile-

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence 
teknolojileri şirketi Türk Telekom’un 
mobil hizmetine yönelik hayata geçirdiği 
kampanyası devam ediyor. Herkesi ‘Türk 
Telekom’un sunduğu ‘Yüksek Çekim 
Gücü’ne davet eden kampanyanın ikinci 
reklam serisinde de ünlü isimler rol 
alıyor. Selami Şahin, Bengü ve Zuhal 
Topal’ın rol aldığı filmlerde; Türk 
Telekom’un sunduğu yüksek ses 
kalitesi, cepten hızlı internet, iç - dış 
mekânlarda kapsama ve yüksek çekim 
gücü vurgulanıyor. Ünlü isimler, neden 
Türk Telekom’u tercih ettiklerini günlük 
yaşamlarından eğlenceli kesitlerle 
seyircilere anlatıyor. Türk Telekom, yeni 
reklam serisinde bir ilki de hayata 
geçiriyor. Selami Şahin’in yeni şarkısı 
‘Kolay Değil’ in bir bölümü ilk defa bu 
reklam filminde seyircilerle buluşuyor. 
Şarkının devamı ise ilk kez ve sadece 
Türk Telekom Müzik’te yer alacak.
Türk Telekom’un yüksek çekim gücünü 
öne çıkaran yeni reklam filmleri ile ilgili 
açıklamada bulunan Türk Telekom 
Bireysel Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Dursun; “Türk 
Telekom’un sunduğu üstün mobil 
deneyimini anlatmak üzere başlattığımız 

kampanyayı, aynı anda yayına giren üç 
reklam filmimizle devam ettiriyoruz. 
Filmlerimizde, yaptığımız araştırma 
sonuçlarından hareketle farklı müşteri 
segmentlerinin en beğendiği sanatçıları 
tercih ettik. Değerli sanatçılarımızın Türk 
Telekom’u tercih etme nedenlerini içten 
bir dille anlatmayı hedefledik.” dedi. 
Kampanya kapsamında, Türk Telekom’un 
mobil müşterisi olacaklara özel olarak 
sunduğu “Gel Dene” tarifesinin yanı sıra 
evde internet veya ev telefonu aboneliği 
olan müşterilerine, “Gel Dene” 
tarifelerinde ek indirim kazandıracak olan 
“Bizdensin Kampanyası” da devam ediyor.

TÜRK TELEKOM’UN YENİ REKLAMINDA ÜNLÜLER GEÇİDİ
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Türk Telekom 
Bireysel 
Pazarlama 
Genel Müdür 
Yardımcısı 
Hakan Dursun



ladı. Hu, “Bu teknolojiler, kimyasal 
tepkimeye benzer şekilde, ürün ve 
hizmetler için yepyeni uygulama-
lar oluşturmak için bir araya gelip 
entegre olacak ve tüm endüstrinin 
sayısal dönüşümünde sürükleyici 
bir güç olacaktır.” dedi. İlk gördük-
leri fırsatın video alanında olduğuna 
dikkat çeken Hu, “Video, medyada 
içerik aktarımında, sosyal ve profes-
yonel iletişimde, pazarlama gibi en 
popüler yöntem haline geldi. Video 
ve diğer görüntüler, mobil ağ trafiği-
nin yüzde 60’ını oluşturuyor. Eğlence 
videoları bu pazarın en büyük payını 
oluşturuyor ve bu da operatörlerin 
devreye girmesi için büyük bir alan 
açıyor. Endüstriyel uygulamalarda 
ise kamu güvenliği, trafik gözetimi 
ve lojistik alanlarında mobil video 
çözümleri fırsatlarla dolu. Video ile-
tişim dünyasında canlı video yayını 
büyük bir küresel olay haline dönüş-
tü.” diye konuştu.
Videonun ötesinde taşıyıcılar için 
ikinci büyük fırsatın ise ev pazarın-
da olduğuna dikkat çeken Hu, şöyle 
devam etti: “Günümüzde dünyada 
yaklaşık 2 milyar civarında hane bu-
lunmaktadır. Bunlardan 1.3 milyarı-
nın geniş bant bağlantısı, 300 milyo-
nunun ise 10Mbps’den daha düşük 
hızda bağlantısı vardır. Bu 1.6 milyar 
hane, kablosuz geniş bant için ideal 
bir pazardır. Bugüne kadar 100’den 
fazla telekom operatörü Huawei’in 
‘kablosuzdan x’e’ (WTTx) çözümlerini 
uyguladılar ve böylece 30 milyon ha-
neye ulaştılar. Geri ödeme süresinin, 
sabit geniş bant ağlardan çok daha 
kısa süreli olduğu kanıtlandı.”
Hu’nun tanımladığı üçüncü fırsat 
ise, patlama yapmanın eşiğinde olan 
dikey pazarlar… Sayısal dönüşümün 
sağlanmasında mobil şebekelerin 
anahtar konumda olduğunu belirten 
Hu, operatörleri, mobil iletişimde 
olanakları artıracak ve işbirliği ala-
nında yeni bir anlayış getirecek net 
fırsatların belirlenmesi yönünde 
teşvik etti. Hu, servis sağlayıcılar ve 
endüstri oyuncularının yeni ve kap-
samlı iş modellerine daha fazla uyum 
gösterebilmeleri için yakın bir işbir-

liği içinde çalışmaları gerektiğini 
vurguladı. Video, ev ve dikey pazar-
larda bu fırsatları yakalayabilmek 
için teknoloji odaklılıktan uygulama 
odaklılığa geçilmesi gerektiğini söy-
ledi.
Hu’ya göre böylesi bir evrim 3 anah-
tar faktöre bağlı: Bağlantı, mimari ve 
uygulamalara olanak verecek plat-
formlar şöyle:
 
1) Geliştirilmiş bağlantı
İnsanlar ve nesneler için milyonlar-
ca yeni uygulama arasında bağlantı 
kurabilmek için geleceğin şebekele-
rinin gelişmiş bağlantı, geliştirilmiş 
ağ performansı ve yeni hizmetler 
için yeni teknolojiye ihtiyacı vardır. 
Örneğin HD video uygulamalarında 
uçtan uca 50 milisaniyenin altında 
bir gecikme ve 10Mbps hızında bir 
ağ bağlantısı gerekmektedir.
Video hizmetlerine daha iyi bir des-
teğin ötesinde nesneler arasında 
bağlantı için geniş alan IoT teknolo-
jisi ve araçlararası bağlantı için hüc-

resel V2X teknolojisini şebekelerin 
devreye geçmesi gerekiyor.

2) Uçtan uca bulut mimarisi 
Gerçek bir esneklik sağlanabilmesi 
için uygulama merkezli bir şebeke-
nin uçtan uca bir bulut mimarisine 
ihtiyacı vardır. Huawei inovasyon, 
müşterilerinin şebeke performansı-
nı artırmak ve toplam maliyetlerini 
düşürmek amacıyla çekirdekten 
erişime kadar- özellikle de hava 
arayüzlerinde, mobil şebekenin ta-
mamen ‘’bulutlandırılmasına’’ odak-
lanmıştır. 

3) Uygulamalara olanak verecek 
platformlar (PaaS)
Uygulama odaklı şebekelerin uygu-
lamalara olanak verecek platformla-
ra ihtiyacı vardır. Böylesi platform-
lar, API, veri depolaması, veri analiz 
yeteneğini ve bulut idaresi hizmetle-
ri vererek şebeke kabiliyetlerini ar-
tıracak ve uygulama gelişiminin hız-
landırılmasına olanak sağlayacak.

Huawei Dönüşümlü CEO’su Ken Hu, Mobil Geniş Bant Araştırmaları için 
“X Lab” kurulduğunu duyurdu.

HUAWEI’DEN, UYGULAMA ODAKLI 
ÜÇ AYRI LABORATUVAR

/SEKTÖRDEN
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Hu: “Bu teknolojiler, kimyasal tepkimeye benzer 
şekilde, ürün ve hizmetler için yepyeni uygulamalar 

oluşturmak için bir araya gelip entegre olacak ve 
tüm endüstrinin sayısal dönüşümünde sürükleyici 

bir güç olacaktır.”
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B
in 500’ü aşkın telekom ve 
dikey endüstri lideri, analist 
ve medya mensubu, Hua-
wei, GSMA ve GTI tarafın-
dan ortaklaşa düzenlenen 

“7. Mobil Geniş Bant Forumu” için 
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Ma-
kuhari Messe Toplantı Merkezi’nde 
bir araya geldi.
Huawei Başkan Yardımcısı ve Dö-
nüşümlü CEO’su Ken Hu, video, ev 
kullanımı ve dikey pazarlarda tele-
kom operatörlerini bekleyen üç ayrı 
gelişim fırsatını konu alan açılış ko-

nuşmasında; operatörlere, uygulama 
merkezli ağlar oluşturma ve açık 
ekosistemler kurulmasına yardımcı 
olmaları çağrısında bulundu. Hu, bu 
çalışmaları desteklemek amacıyla, 
endüstride açık ekosistemlerin ha-
yata geçirilmesi, iş ve teknoloji ala-
nında inovasyonun teşvik edilmesi 
ve mobil uygulamalar için gelecek-
teki kullanım örneklerini ortaklaşa 
keşfetmek amacıyla operatör, tek-
noloji sağlayıcılar ve dikey endüstri 
ortaklarının biraraya gelecekleri 
yeni araştırma platformları görevini 

üstlenecek X laboratuvarlarının ku-
rulduğunu kamuoyuna duyurdu.
Hu, günlük yaşantımızdan iş dünyası 
ve toplumun işleyişine kadar çevre-
mizdeki herşeyi yeniden şekillendi-
ren mobil uygulamalar dünyasını ta-
nımladı. Hu, uygulamaların bu kadar 
hızlı gelişiminin ardında, aralarında 
her biri de yıldırım hızıyla gelişen 
mobil geniş bant ağlar, sensörler, 
insan-makine arayüzleri, bulut bi-
lişim, büyük veri ve AI olmak üzere 
kimi anahtar konumdaki kolaylaştı-
rıcı teknolojilerin olduğunu vurgu-



İletişim

Kuruluş yeri 
seçimi

Bobin

Nizam

Keyfiyet

Şebnem 

Engel 

Bir nota

Başka, öteki

Kötü karşıtı

Vuku

Hantal, 
vurdumduymaz

Mağara

Gereğinden çok 
yiyen

Bahçelerde 
çiçek dikmeye 
ayrılmış yer

Bir zaman dilimi

Ağrı ünlemi

Bidar

Baş, kafa 

Keçiboynuzu 
(esk.)

Parıldayan 
(erkek ismi) 

İki ile 
bölünemeyen sayı

Bir meslekte 
guru olan 

Beddua 

Eğitim 
Araştırmaları 
Birliği (ksc.)

Reçine (hlk.)

Resimde 
gördüğünüz, 

Türk Telekom’un 
CEO’su 

Sahip

Seyelan

Kira

Tenzih etmek 

Sodyumun 
simgesi 

Görünen, 
görünürdeki 

Teniste bir araç

Önerme (esk.)

Büyük erkek 
kardeş

Toplumda en 
küçük birlik 

Elektronik 
cihazlarda 
internete 

girmeye yarayan 
uygulamalar

Afet Acil Durumu 
Yönetimi 

Başkanlığı (ksc.)

Mantık

Temel

İyi, güzel

İşte! (hlk.)

İlave

Karakter

İthal kelimesinin 
genelde yanlış 

yazımı

Isıl

Türkiye’de büyük 
bir havacılık 

şirketi

Bir şeyin yapılması 
için tanınan süre 

Bir tür yapay 
mermer

Türk Lirası 
(ksc.)

Çok çalışan, 
aktif

İp iskelesi 

Bildik, tanıdık

Gerçek

Anma, söyleme

Yemek 

Boşluk, mesafe 

Neon elementinin 
simgesi   

Akasya, kitre, 
sütleğen gibi 

ağaçlardan elde 
edilen yapıştırıcı 
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