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Fiber gücü cebine geliyor

 Türk Telekom 
birleşiyor  

Avea, TTNET ve Türk Telekom markaları birleşiyor.
Her şey için tek telekom, Türk Telekom oluyor.
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SELFIE ÇUBUĞU 100 YILLIK 
BİR TEKNOLOJİ!
INSTAGRAM’DAN DİJİTAL SAATE, 
KULAKLIKLARDAN SELFIE 
ÇUBUKLARINA KADAR BİRÇOK 
TEKNOLOJİNİN EN AZ 100 YIL ÖNCE 
BULUNMUŞ OLMASI OLDUKÇA 
ŞAŞIRTICI…

Elimizden düşürmediğimiz son model cihazların, 
sevdiğimiz yeni uygulamaların aslında çok da ‘yeni’ 
olmadığını söylesek, ne kadar da şaşırırsınız değil 
mi? Ama aslında tam da böyle: Teknoloji yeni bir şey 
değil… 
Bu ay kapak haberimizde çok ilgi çekici bir konu 
bulunuyor. ‘Teknoloji yeni bir şey değil’ başlığı 
ile sunulan dosya haberde; sevdiğimiz cihazların, 
uygulamaların ve teknolojilerin bir kısmının, 
sandığımızın aksine son 20 yılda ortaya çıkmadığını 
göreceğiz. Instagram’dan dijital saate, kulaklıklardan 
selfie çubuklarına kadar birçok şeyin en az 100 yıl 
önce bulunmuş olması oldukça şaşırtıcı… 
Kapak haberimiz dışında, yeni girişimciler için 
sunduğumuz ‘Mobil trendleri bilen kazanacak’ 
haberimiz de yol haritası olacak. Yapılan son 
araştırmalara göre; müşteri deneyimine, işini mobil 
hale getirmeye, çok yönlü kanalların yanı sıra 
mobil ödemelere, programlama dilleri ve geliştirme 
araçlarına odaklanan markalar mobil dünyanın 
liderleri haline gelecek… Haberimizde detaylarını 
okuyabilirsiniz. 
Teknolojik ürünler hayatımızı giderek daha kolay 
hale getiriyor. Bunlardan bazılarını İnovasyon 
sayfamızda bulacaksınız. Kendi kendine bağlanan 
ayakkabı bağcıkları, siz evde yokken kapınızın 
önüne kimin gelip gittiğinden sizi anında haberdar 
eden güvenlik kameraları ya da otomobilinizi 
uzaktan sesle kontrol etmeye yarayan akıllı bileklik 
bunlardan bazıları… 
Ancak küçük bir kısmına burada değinebildiğimiz 
zengin içeriğimizle, ‘iyi okumalar’ diyerek sizleri baş 
başa bırakıyoruz. 
Hoşçakalın… 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Elektrikten suya tüm 
faturaları Cep Cüzdan’la
kolayca ödeyebilirsiniz
Vodafone

ÖDE

Fatura ödeme hizmetinden yararlanan abonelerimize hizmet bedeli olarak, fatura tutarının
%2’sine ilave 45 Kr yansıtılacaktır. Vodafone faturaları ödenirken işlem ücreti bulunmamaktadır.
Vodafone Cep Cüzdan uygulaması, Vodafone hatlı cep telefonu numarası ve banka kredi kartı veya Vodafone Cep Nakit Kart numarası eşleştirilmesi ile QR Kod ile temassız ödeme 
yapma, 100’den fazla kurum faturalarını ödeme, tüm mobil operatör abonelerine para gönderme, Vodafone abonelerinden para isteme, Vodafone Faturasız aboneleri için Cep Lira 
yükleme, Vodafone bireysel faturalı aboneleri için faturalarına yansıyacak şekilde paket satın alma, aboneye ait Cep Nakit Kart/Kartlarının bakiyesini görüntüleme ve kartlara ait işlem 
geçmişini sorgulama ve “Biriktir Gönder” hesabında para biriktirme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan servistir. Uygulama iOS işletim sistemli telefonlar için Apple Store, Android 
işletim sistemli telefonlar içinse Google Play’den indirilir. Uygulama ücretsizdir. Kurum listesinin değişiklik hakkı Türkiye Finans Katılım Bankası’nda saklıdır. Detaylı bilgi: vodafone.com.
tr/Servisler/Cep-Cuzdan.php

Uygulamayı indirmek için:

CUZDAN 9000

Vf_Cep Cuzdan 215x275.indd   1 21/10/15   16:41
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/İÇİNDEKİLER
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VAN GÖLÜ’NDE ULAŞIM HIZLANIYOR, KALİTE ARTIYOR
Van Gölü üzerinde Tatvan-Van arasında işletilen dört feribot, daha 
yüksek hızlı ve daha yüksek kapasiteli iki feribotla değiştiriliyor.

1612

MOBİL ALANDA LİDERLİĞİN İPUÇLARI
Global markalara mobil alanda liderliğin ipuçlarını sunan Digital 
Management Inc (DMI) şirketinin ‘2016’nın En Popüler 10 
Mobil Trendi’ araştırmasına göre şirketlerin en önemli önceliği 
‘müşteri odaklılık’ olmalı… 

TEKNOLOJİ YENI 
BIR ŞEY DEĞIL
Sevdiğiniz cihazlar, 
uygulamalar ve 
teknolojilerin bir 
kısmı, sanılanın 
aksine son 20 yılda 
ortaya çıkmadı. 
Instagram’dan dijital 
saate, kulaklıklardan 
selfie çubuklarına 
kadar birçok şey en 
az 100 yıl önce 
bulundu.

YENİ BİR SÜPER MADDE: GRAFEN
Grafenin kullanım alanları o kadar geniş ki; bilgisayarlardan cep 
telefonlarına, otomobillerden uçaklara, biyoteknolojilere kadar birçok 
alanda kullanılabiliyor. Açıkçası gelecekte üretilecek her elektronik 
cihazın bir parçası olacak gibi gözüküyor. 

ARACINIZI KARDA UZUN SÜRE KULLANMAYIN! 
Trafiği aksatıyor, buzlanmaya neden oluyor, yürümeyi 
zorlaştırıyor… Çocuklar için mutluluk kaynağı olan kar yağışı 
yetişkinler için hayatı felç etmesiyle meşhur. Ancak Türkiye’yi 
etkisi altına alan kar yağışının zorluğu sadece ulaşımla sınırlı değil.

ÜNLÜLERİN UÇAK KORKUSU
Onlar, sanat dünyasının yıldızları… Ancak gökyüzünde yıldızlara yakın 
olmak onları biraz ürkütüyor. İşleri dolayısıyla sık sık seyahat eden 
ünlüler arasında uçak korkusu yaşayanlar var. Kimi çareyi ilaçta kimi 
terapİde buluyor. Kimi ise yardımsız uçağa binemiyor. 

2220
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34

inovasyon otomotiv
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e-ticaret

DİJİTAL YAŞAMIMIZI GÜVENLİ HALE GETİREN BEŞ GELİŞME
Geçtiğimiz yıl birçok büyük siber güvenlik olayına rağmen oldukça 
dikkat çekici güzel gelişmeler de yaşandı.

ANKARA SERİN SEVER
Ankara ayazı her yıl olmasa bile birkaç yıla bir adından 
söz ettirecek ölçüde şehri yoklar, insanların bahar 
hasretini körüklemek şöyle dursun ayaz kıran bir kar 
bile mumla aranır hale gelir.

/İÇİNDEKİLER

38 44

KOBİ’LER İÇİN E-TİCARETTE 2016 HEDEFİ: 1 MİLYAR TL
KOBİ’lerin 2015 yılında önceki yıla oranla internet üzerinden 
satışları %60 büyüyerek 500 milyon TL seviyesini aştı. KOBİ’lerin 
e-ticaret ile aldıkları sipariş sayısı ise %45 artarak 2 milyonu geçti.

AKILLI TEKNOLOJİLER HAYATIMIZA FONKSİYONELLİK 
VE GÜVEN KATAN UYGULAMALAR
Gündelik yaşamlarımızı kolaylaştırmayı hedefleyen akıllı 
teknolojilere her geçen gün yenisi ekleniyor.

48

ASTON MARTIN RAPIDE S FARKI
İkonik İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin’in yeni lüks GT’si, 
performans ve lüksü bir arada yaşatmak için yeniden tasarlandı. 
Aston Martin Rapide S, dört kapılı lüks spor otomobil ünvanını 
kanıtlamak için geliyor.

54

GELECEKTE ÖDEMELER ‘TEMASSIZ’ OLACAK
Gençler alışverişin geleceğini hayal ederek 2020 itibariyle 
hayatımıza girmesi beklenen temassız giyilebilir ödeme 
çözümlerini tasarladı. 

36



RADYOYU EN ÇOK 25-44 YAŞ ARASI 
DİNLİYOR 
URYAD A.Ş. ve Nielsen tarafından her ay o ayın Aylık Dinleme 
Ölçümü Araştırmasına dâhil olan en az 7500 birey ile yapılan 
“Radyo Haftalık Erişim Oranları Araştırması”nın Kasım 2015 
sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre: Haftalık erişim 
Türkiye genelinde yüzde 68,2 oldu. Sosyo-Ekonomik Statü Grupları 
arasında AB Grubu yüzde 76,6 oranla en çok radyo dinleyen grup. 
Tüm SES gruplarında radyo dinleme haftalık erişim oranlarının 
yüzde 60’ın üzerinde olduğu gözlenmektedir. En çok radyo 
dinleyen yaş grupları yaklaşık yüzde 73 oranında erişim ile 25-34 
ve 35-44 yaş arası oldu. Kadınların haftalık radyo erişim oranı 
yüzde 64 iken bu oran erkeklerde yüzde 73 oldu.
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WİNDOWS 10, ŞİMDİ 200 MİLYONU 
AŞKIN CİHAZDA!
Bir milyardan fazla cihazda Windows 10 kullanımı hedefiyle yola 
çıkan Microsoft, bugün itibariyle dünyada aylık 200 milyondan 
fazla cihazda kullanılıyor. Windows 10, Windows 7’yi neredeyse 
%140, Windows 8’i de yaklaşık %400 oranında geçerek, şimdiye 
kadar ki tüm Windows versiyonlarından daha hızlı büyümeye 
devam ediyor.

TÜRK YATIRIMCILAR SİLİKON VADİSİ’NDEN 
DÜNYAYA AÇILACAK!
Silikon Vadisi merkezli olan ve dünyadaki 1500 girişim şirketine 
yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapan erken aşama yatırım fonu 
500 Startups’ın CEO’su Dave McClure, 5 Türk yatırımcıyı Silikon 
Vadisi’nde ağırlamak ve deneyimlerini paylaşmak istediklerini 
açıkladı. 500 Startups ve dünyanın en saygın eğitim kurumlarından 
Stanford Üniversitesi ortaklığıyla 8-19 Şubat tarihleri arasında Silikon 
Vadisi’nde düzenlenmesi planlanan “Venture Capital Unlocked: 
Secrets of Silicon Valley Investing” eğitimlerine dünya genelinden 
katılacak 10 özel yatırımcıdan 5’i bu sene Türkiye’den olacak.

/ HABER TURU

INSTAGRAM’IN EN’LERİ BELLİ OLDU
Akıllı telefon üreticilerinden HTC, Türkiye’de Instagram’da 
2015 yılı boyunca en çok paylaşılan ve beğenilen içerikleri 
araştırdı. “Instagram Türkiye 2015” başlıklı araştırma 
sonuçlarına göre Türkiye’de aile ve arkadaşları konu alan 
paylaşımlar açık ara zirveye oynuyor. Ancak takipçilerden 
paylaşım başına en az beğeniyi de yine söz konusu 
içerikler alıyor. Araştırma dâhilinde incelenen kategoriler 
içindeki popüler içeriklere bakıldığında en çok paylaşımın 
yapıldığı aile ve arkadaşlar alanında “anne” ilk sırayı, 
“kardeş” ikinci sırayı, “baba” ise üçüncü sırayı alıyor. Bir 
diğer popüler kategori olan gezi ve tatil içeriklerinde ise ilk 
üç sırayı “deniz”, “tatil” ve “sahil” oluşturuyor. Diğer popüler 
konular arasında ise yeme-içme kategorisinde “kahve”, 
selamlaşma kategorisinde ise “günaydın”, “iyi geceler” 
mesajları öne çıkıyor.

HAYVAN GİBİ HABER SİTESİ!
Türk basın tarihinde bir ilk! Ajan Brian isimli köpeğin genel 
yayın yönetmeni olduğu Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi 
www.ajanimo.com; “Satınalmayacak Sahipleneceksiniz” 
mottosuyla “hayvan gibi habercilik” yapmak üzere yayın 
hayatına başladı! Genel yayın yönetmenliğini Ajan Brian isimli 
köpeğin yaptığı www.ajanimo.com, hayvan bakış açısıyla 
yaptığı haberlerle 1 Ocak 2016’da yayın hayatına başladı.  

BMW, TOMTOM TRAFİK’İ SEÇTİ
TomTom (TOM2), lider otomobil üreticisi BMW’nin, Yeni 
Zelenda, Rusya ve Avustralya’da TomTom’un ödüllü trafik 
bilgilendirme sistemini seçtiğini duyurdu. TomTom Trafik 
dünyada 48 ülkede haritalı yolları kapsıyor ve trafik 
yoğunluğunun başladığı ve bittiği lokasyonlar ve olası 
gecikmeler gibi güncel trafik bilgisi sağlayan milyonlarca 
datayı birleştiriyor. 
TomTom Trafik Başkan Yardımıcıs Ralf-Peter Schaefer konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Bu işbirliği TomTom’un otomotiv 
sektöründeki yeni bir başarısıdır. TomTom trafik şimdi BMW 
sürücülerini olası trafik sıkışıklıklarından koruyacak ve günlük 
sürüş deneyiminin yükünü hafifletecek.”

CASPER, 25. YIL SÜRPRİZİ YAPTI  
C a s p e r ,  k u r u l u ş u n u n  2 5 ’ i n c i  y ı l ı n d a ,  t e k n o l o j i 
tutkunlarının karşısına çok özel bir sürpriz ile çıkıyor. 3 GB 
RAM, 8 çekirdekli işlemci, Android™ 5.1 Lollipop işletim 
sistemi ve 16 veya 32 GB depolama alanı seçenekleriyle 
iddialı akıllı telefonu Casper VIA M1’i özel fiyatıyla satışa 
sundu. Kavisli 5.2inch Full HD ekrana, 4.8 mm görünür; 
8.6 mm fiziksel inceliğe sahip, 8 çekirdek hızını, 3 GB 
bellekle taçlandıran akıllı telefon Casper VIA M1’e tüm 
satış kanallarından 25’inci yıla özel indirimli fiyatıyla 
sahip olabilirsiniz.

KIRIK KALP, KREDİ KARTI 
DÜŞMANI...
İngiltere’de 2000’den fazla kadının katıldığı bir 
araştırmada, duyguları değiştiğinde kadınların 
harcama alışkanlıklarındaki değişim incelendi. 
Araştırmaya göre, kadınlar en fazla alışverişi ayrılıkla 
biten bir ilişki sonrası yapıyor. Böyle günlerde alışveriş 
için harcanan paranın ortalaması yaklaşık 190 TL’yi 
bulabiliyor. Can sıkıntısı, bir arkadaşla çıkan tartışma, 
işyerinde kötü geçen bir gün sonrası AVM’lerde ya da 
internet sörfü sırasında yapılan alışverişler ise bütçede 
110-125 lira arasında gediğe yol açıyor.

şubat 2016 /11
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YANDEX, ARTIK ELFÇE ÇEVİRİ YAPIYOR
Yandex’in kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özelliklerinden Yandex.
Çeviri’ye yeni bir dil daha eklendi. Sindarin Elfçesi, Yandex.Çeviri’de yer 
alan 65. dil oldu. Hobbit, Silmarillion ve Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı 
J.R.R. Tolkien tarafından geliştirilen Elf dillerinden biri olan Sindarin 
Elfçesi, Yandex.Çeviri’de bulunan 64 dile çevrilebilecek. Kullanıcılar 
ayrıca bu dillerdeki metinleri Sindarin Elfçesine de çevirebilecekler.
J.R.R. Tolkien’in, kitaplarında yer alan Elf ırkı için tamamen kendisinin 
geliştirdiği bir dil olan Elfçe, dilbilgisi kuralları ve yaklaşık 25 bine 
ulaşan kelime sayısıyla en gelişmiş kurgu dillerden biri olarak 
gösteriliyor. Sindarin de Tolkien’in kitaplarında Elflerin büyük 
çoğunluğunun kullandığı dil olarak geçiyor. J.R.R. Tolkien’in doğum 
günü olan 3 Ocak tarihinde beta sürümüyle kullanıcılarla buluşan 
Elfçe çeviri özelliği ilk aşamada sadece Yandex.Çeviri’nin masaüstü 
versiyonunda yer alacak.

SOSYAL MEDYAYI EN ETKİLİ KULLANAN 
BELEDİYE BAŞKANI MENDERES TÜREL 
Dijital Araştırmalar Derneği’nin yaptığı, “Dijital Kent 2015 Yerel 
Yönetimler Dijital Varlık Reytingi” araştırma sonuçları açıklandı. 
Çalışmada, belediyeler ve belediye başkanlarının en detaylı 
dijital ve sosyal medya performansı analizi gerçekleştirildi. 
Di j i tal  Varl ık Reyt ingi ,  Türkiye’deki  belediye ve belediye 
başkanlarından oluşan 240 kullanıcının 68 kriter ışığında 
internet si tesi,  mobil  uygulama ve sosyal medyada etki , 
güncellik, etkileşim, içerik yönetimini ölçümledi, derecelendirdi, 
puanladı ve sıraladı. Buna göre, 2015’de dijital varlıkları en iyi 
kullanan il belediye başkanı 79,25 puan ve A-reyting ile Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel oldu.

SAMSUNG ELECTRONICS TÜRKİYE’NİN 
YENİ BAŞKANI DAEHYUN KIM
S a m s u n g ’ u n  İ t a l y a ,  M a c a r i s t a n  v e  A l m a n y a 
operasyonlarında önemli başarılara imza atan DaeHyun 
Kim, Samsung Electronics Türkiye Başkanı olarak 1 Ocak 2016 
tarihi itibarıyla görevine başladı. Samsung Electronics Türkiye 
Başkanı DaeHyun Kim, Aralık 2013’ten bu yana Samsung 
Electronics İtalya Başkanı olarak 550 çalışandan oluşan bir 
ekibi yönetiyordu. DaeHyun Kim, İtalya’nın; 2014 yılında ciro 
açısından Avrupa’da 4.sırada yer alarak Samsung’un önde 
gelen ülke pazarlarından biri haline gelmesinde önemli bir rol 
üst lendi.  Samsung Electronics İ talya’yı  farkl ı  ürün 
kategorilerinde pazar liderliğine taşıdı. Aynı zamanda devlet 
ve kamu sektörüyle yakın işbirliği ile kurumsal vatandaşlık 
faaliyetlerinin geliştirilmesine ağırlık verdi.

EURASIA RAIL 70 ÜLKEDEN 10 BİN 
ZİYARETÇİYİ BULUŞTURMAYA 
HAZIRLANIYOR! 
Avrasya bölgesin in tek ve dünyanın en büyük 3. 
demiryolu fuarı özelliğini taşıyan Eurasia Rail; 2016 yılında 
da demiryolu sektörü temsilcilerini bir araya getirecek. 
Fuarla eş zamanlı düzenlenecek konferans kapsamında; 
yerli ve uluslararası alanda kanaat lideri firma temsilcileri 
de bir araya gelecek. Şimdiden %90 doluluk oranı ve %50 
yabancı katılım oranına ulaşan Eurasia Rail’e İran, İtalya, 
Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Rusya Çin Halk 
Cumhuriyeti ve İspanya ülke olarak katılım gösterecek. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet 
Demiryolları, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ fuarın 
düzenlendiği ilk yıldan itibaren katılımcı olarak yer alıyor. 
Eurasia Rail; bu kurumların yanı sıra KOSGEB tarafından 
da destekleniyor. 

BEŞİKTAŞ, E-SPOR’A DESTEĞİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
Beşiktaş Spor Kulübü, günümüzde gençlerin yakından takip 
ettiği e-spora desteğini sürdürdüğünü açıkladı. League of 
Legends şampiyonlar ligine, bu yıl Beşiktaş Spor Kulübü, hızlı 
yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Oyunhizmetleri takımı ile 
katılacağını duyurdu. Oyunhizmetleri takımının yatırımcısı 
olan Mehmet Şükrü Çeken, Beşiktaş gibi büyük bir takım ile 
güçlerini birleştirmenin, takımları için büyük bir motivasyon 
olduğunu vurgulayarak, 2016 sezonunda şampiyonluk 
hedeflediklerini, takımdaki yıldız oyuncularına gelen tüm 
transfer tekliflerini geri çevirerek, yıldız oyuncularını 
kadrolarında tutmayı başardıklarını söyledi.

İNTERNET KULLANICILARIN YARISI ŞİFRELERİNİ 
BAŞKALARIYLA PAYLAŞIYOR 
Kaspersky Lab’ın son tüketici anketleri sonuçlarına göre, Türkiye’de 
internet kullanıcılarının yaklaşık yarısı (%44), şifrelerini başka biriyle 
paylaştıklarını ya da insanların görebilecekleri bir yerde bıraktıklarını 
kabul etti. Bu durum siber bilinç konusunda bir eksiklik olduğunu 
gösteriyor ve siber suçluların tüketicilerin kilitlerini kırarak çevrimiçi 
hayatlarının içine kolayca erişebilecekleri anlamına geliyor. 
Şifrelerin önemi sorulduğunda katılımcılar, güçlü şifrelerin daha çok 
en önemli buldukları çevrimiçi hizmetler için gerekli olduğunu 
düşündüklerini dile getirdiler. Yapılan çalışmalar, tüketicilere göre 
güçlü şifre gerektiren siteler çevrimiçi bankacılık (%51), e-posta (%46) 
ve sosyal medya siteleri (%42) olduğunu buldu.

YILBAŞI GECESİ HANGİ ŞARKILARI 
DİNLEDİK?
Dijital müzik platformu Spotify verilerine göre Türkiye’de 
yılbaşı partilerinin en popüler isimleri “Çalkala” şarkısı 
ile Demet Akalın ve “How Deep Is Your Love” şarkısı ile 
Calvin Harris oldu. Bu iki isim dinleme rakamlarına 
göre listede birinciliği paylaştı. 2015 yılı boyunca tüm 
dünyada en çok dinlenen şarkılardan olan Major 
Lazer’ın “Lean On (feat. MO & DJ Snake)” adlı parçası da 
gece yarısı en çok dinlenen şarkılar listesinde üçüncü 
sırada yer aldı.
İşte Spotify dinlenme rakamlarına göre 31 Aralık 
gecesinin en popüler 10 şarkısı:
1. Demet Akalın – Çalkala ve Calvin Harris - How Deep 
Is Your Love
3. Major Lazer - Lean On (feat. MO & DJ Snake)
4. Abba - Happy New Year
5. Justin Bieber – Sorry
6. Robin Schulz – Sugar (feat. Francesco Yates)
7. Europe – The Final Countdown
8. Adele – Hello ve The Weeknd – Can’t Feel My Face ve 
Drake – Hotline Bling

DÜNYANIN İLK AKILLI KAMPÜSÜ 
TÜRKİYE’DE” ICSG’DE
Üniversiteler bünyesinde oluşturulan Teknokentler önemini her geçen 
gün arttırıyor. Son dönemde ortaya konulan projeler açısından 
Hacettepe Teknokent Dünya’da bir ilke imza attı ve Dünyanın ilk Akıllı 
Kampüs projesini hayata geçirdi. 1,5 yıllık emeğin sonucu olan proje 
ile Hacettepe Teknokent böylelikle kendi enerjisini kendisi üreten bir 
eko sistem oluşturmayı başardı. Sistem ile birlikte binalar aynı 
zamanda kendi kendini temizliyor. Hatta pis su temiz su olarak 
ayrıştıran bahçe sulama suyu bile temin edilebiliyor. 
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TCDD, Van Gölü üzerinde Tatvan – Van arasında işle-
tilen feribotları yeniliyor. Türkiye-İran transit demir-
yolu hattının bağlantısını sağlamak üzere; Van Gölü 
üzerinde Tatvan-Van arasında işletilen dört feribot, 

daha yüksek hızlı ve daha yüksek kapasiteli iki feribotla 
değiştiriliyor. 

LİMAN SAHALARI DERİNLEŞTİRİLİYOR
Yüksek tonajlı feribotlar için liman sahalarına tarama yapı-
larak Van ve Tatvan liman sahalarının derinliği dört met-
reden sekiz metreye çıkarılacak. Bu kapsamda çalışmalar 
devam ediyor. Yeni feribotların hizmete girmesiyle Tatvan- 
Van arasındaki seyahat süresi 4 saat 30 dakikadan 3 saat 
30 dakikaya düşecek. 
Van Gölü üzerinde halen 9-10 vagon kapasiteli dört 
feribotla günde 1500 ton yük taşınırken 50 vagon 

kapasiteli iki feribottan ilkinin test sürüşlerine geçtiği-
miz aylarda başlandı. Her iki feribotun test sürüşlerinin 
tamamlanarak tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla 
birlikte Tatvan-Van hattında günde 12 bin ton yük taşı-
nabilecek ve hattın mevcut taşıma kapasitesi artırılmış 
olacak. 

YOLCU VE ARAÇ TAŞIYABİLECEK
237 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında imal edilecek 
feribotlar, yük vagonlarının yanı sıra yolcu aracı da taşı-
nabilecek şekilde imal edildi. Tatvan’da imal edilen iki adet 
feribotun test sürüşleri devam ediyor. Tarama işlemleri 
tamamlandığında hizmete sunulacak. Yeni feribotlar hiz-
mete girdiğinde, daha hızlı, daha rahat ve daha fazla yük ve 
yolcu taşınma imkânı sunulacak. Bölgenin kalkınmasına da 
büyük katkı sağlanacak. 

/TCDD

Van Gölü üzerinde Tatvan-Van arasında işletilen dört feribot, daha yüksek hızlı 
ve daha yüksek kapasiteli iki feribotla değiştiriliyor.

VAN GÖLÜ’NDE ULAŞIM HIZLANIYOR, 
KALİTE ARTIYOR
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Sevdiğiniz cihazlar, uygulamalar ve teknolojilerin bir kısmı, sanılanın aksine son 20 yılda 
ortaya çıkmadı. Instagram’dan dijital saate, kulaklıklardan selfie çubuklarına kadar 

birçok şey en az 100 yıl önce bulundu.

/KAPAK /KAPAK
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TEKNOLOJİ 
YENI BIR ŞEY DEĞIL!

Günümüzde 
teknoloji inovasyonundan 

geçilmiyor; her üretici, yeni ürünlerinin 
akıl almaz, harika, muhteşem özelliklerinden 
bahsediyor. Bunlara bakarak gelişmenin altın 

çağında olduğumuzu düşünmek mümkün... Ancak 
tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığınızda, bunun böyle 

olmadığını görmek de mümkün.
Bugün sevdiğimiz ve alıştığımız birçok şey aslında en 
az 100 yıldır hayatımızda olan bir şeylerin uzantısı ya 
da yeniden uygulanmış hâli. Şu anda tek avantajımız, 

altyapı ve teknoloji avantajıyla bunları çok daha 
etkili biçimde kullanıyor olmamız. Elbette bunun 

karşılığında, o zamanlar çok pahalı olabilecek 
şeyler için şu an ücret bile ödemiyor 

olmamız ya da onlara cüzî miktarlarla 
erişebilmemiz...

[ AYTUN ÇELEBİ]
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ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
Ne zaman: 1828
Kim tarafından: Anyos Jedlik
Geçtiğimiz yıl dünyada yaklaşık 500 bin 
adet elektrikli otomobil bulunuyordu. 
Bu dönüşüm Mitsubishi’nin 6 yıl önce 
i-MiEV’i ilk seri üretim elektrik motorlu 
taşıt olarak tanıtmasıyla başladı. Duvar 
prizine bağlanarak tek şarjla yaklaşık 160 
km menzile erişebiliyordu.
Ancak Electrobat adını taşıyan 
elektrikli taksiler 1912’de New York’ta 
kullanılıyordu. Aslına bakarsanız, 
1896 yılında, elektrik motoruna sahip 
otomobiller satılıyordu. Daha öncesinde 
de ABD’de üç tekerlekli, farlı ve şarj 
edilebilen bataryalı cihazlar 1886’da 
kullanılıyordu.  İngiltere’de ise parayla 
binilebilen bir çeşit minibüs 1883’te 
sokaklardaydı. 
Daha da geri gidersek, 1835’te Hollandalı 
profesörler Stratingh ve Becker’ın yaptığı 
otomobili bulacağız. Ancak elektrikli 
otomobili ilk bulan kişi Macar bir mucit 
olan Anyos Jedlik. Yaptığı ufak elektrikli 
motoru bir taşıta dönüştüren Jedlik, bunu 
yemek masası etrafında döndürerek 
servis taşıtı olarak kullanıyordu.

KULAKLIK
Ne zaman: 1910
Kim tarafından: Nathaniel 
Baldwin
Kalabalık yerlere gittiğinizde 
kulağında kulaklık olmayan birini 
görmek artık çok zor. Baldwin’in 
renkli, tenekeden yapılmış ve 
sol ile sağı ayrı işaretlenmiş 
kulaklıklarında, ayarlanabilir kafa 
bandı ve bugünküne benzer 
bir jak bağlantısı bulunuyor. 
Ne yazık ki 1958’de John 
Koss yapana kadar, kimse bu 
tasarımın patentini almamış.

INSTAGRAM
Ne zaman: 1843
Kim tarafından: Alexander Bain
Kısa bir süre önce Facebook 
tarafından 1 milyar dolara satın 
alınan mobil fotoğraf paylaşım 
uygulamasının ilk örneği, 
İskoçya’da küçük bir çiftlikte 
doğan Alexander Bain’e ait. 
1841 yılında elektrikli saati ve 
telgrafı icat eden Bain, iki yıl 
sonra doküman, görüntü ve 
fotoğrafların uzaktaki bir arşivde 
saklanması için gönderilmesini 
sağlayan bir makine yaptı. Tek 
kelimeye indirirseniz: Instagram. 
İlk denemelerinden birisinde 
de New York Herald’dan bir 
fotoğrafı bin mil ötedeki Chicago 
Times’a gönderdi.

DRONE
Ne zaman: 1907
Kim tarafından: Julius 
Neubronner
Son birkaç yıldır karşımıza çıkan 
kameralı drone’ların ilk örneğini 
ise Birinci Dünya Savaşı’nda 
bulmak mümkün. Eğitimli 
güvercinlerle müşterilerine 
ilaçlarını gönderen Julius 
Neubronner adlı eczacı, daha 
fazla para kazanmaya karar 
verince, alüminyum zırh 
giydirdiği güvercinlerine bir de 
belirli aralıklarla çekim yapan 
bir fotoğraf makinesi bağlamış. 
Daha sonra bu fotoğrafların 
çıktısını alarak, savaşta belirli 
bölgelerdeki düşman durumu 
görülebilmiş.
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EMOJİ
Ne zaman: 1648
Kim tarafından: Robert Herrick
Akıllı telefonlar ve Facebook ile 
herkesin hayatına giren emoji’ler, 
aslında çok eskilere dayanıyor. 
‘: )’ şeklinde yapılan gülücük 
işareti kendisine ilk kez İngiltere 
iç savaşı esnasındaki bir şiirde 
yer buldu. SELFIE ÇUBUĞU

Ne zaman: 1839
Kim tarafından: Robert 
Cornelius
Sanki dün çıkmış gibiler ama 
kendi fotoğraflarını çekmeden 
duramayanların çantalarının 
vazgeçilmez bir parçası 
oldular bile. Philadelphialı 
Robert Cornelius’un yaptığı 
çubuk, bugünkünden farksız. 
Elbette daha ağır bir fotoğraf 
makinesini taşıdığına şüphemiz 
yok. O zaman selfie çekmenin 
tek zorluğu ise, bir kare 
yakalayabilmek için en az bir 
dakika çubuğu sabit tutmak, bir 
de çektiğiniz fotoğrafı tab etmek 
gerekmesi.

DİJİTAL SAAT
Ne zaman: 1883
Kim tarafından: Josef Pallweber
İlk dijital cep saati, Avusturyalı 
bir mühendis olan Josef 
Pallweber tarafından bulundu. 
Eski tip kadran yerine kendi 
bulduğu bir mekanizmayı 
kullanan Pallweber, iki ekran ile 
saati ve dakikayı gösteriyordu. 
Bu mekanizma her ne kadar 
yenilikçi olsa da, popüler olması 
Pulsar’ın bir LED modelini 
1973’te çıkartınca gerçekleşti.

CEP TELEFONU
Ne zaman: 1908
Kim tarafından: Albert Jahnke
Bugün hayatımızın önemli bir 
parçası olan cep telefonlarının 
ilk örneği hakkındaki yaygın 
bilgi, ABD’li telekomünikasyon 
şirketi AT&T’nin 1949’da mobil 
telefon hizmetini sunmasıyla 
ortaya çıktığıdır. Ancak, Profesör 
Albert Jahnke, ilk kablosuz 
telefonu 1908 yılında icat etti. 
Önce dolandırıcılıktan kendisine 
dava açıldı, ancak Oakland’daki 
bir telefon şirketi sistemi satın 
almak isteyince, dava düştü. 
1918 yılında, kapalı bir devrede 
çalışsa da cep telefonuna benzer 
mobil cihazlar Alman ordusu 
tarafından kullanılıyordu.
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MOBİL CİHAZ VE OTOMOBİLLERİN ŞARJ DERDİNİ 
BİTİRECEK
Sadece işlemciler değil, elektronik cihazlarda kullanılan tüm 
bileşenlerin hızlanmasını sağlayacak. Bu arada grafen tozu-
nun kullanılması ile birlikte cihazların pil ömrü de artacak. 
Yani akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi belki de aylarca şarj 
etmeye gerek kalmadan kullanabileceksiniz. 
Batarya teknolojisine sağladığı bu katkı sadece akıllı tele-
fonlar ya da tabletlerde olmayacak, günümüzün popüler 
konularından birisi olan elektrikli otomobillerin de menzille-
rinin şimdikinin belki de 5 ilâ 10 katına çıkmasını sağlayacak.

TEKNOLOJİYİ DE BİYOMEDİKAL DÜNYAYI DA 
DEĞİŞTİRECEK
Yıllardır prototiplerini gördüğümüz, ancak sadece kavisli 
ekranlara eriştiğimiz bükülebilir elektronik cihazlar grafen 
ile hayalden gerçeğe dönüşebilir. Son derece esnek 
ve saydam yapısı ile grafen, ekranların kâğıt 
gibi katlanabilmesini sağlayabilir. Elbette 
sadece ekranlar değil, cihazlarımızın iç 
organı niteliğindeki devreler ve ana-
kartlar da bu özelliklere kavuşa-
bilir.
Esneklik ve mikroskobik kalınlı-
ğı, tüketici elektroniği cihazla-
rından fazlasını hayal etmemizi 
sağlıyor. Grafenden üretilen 
ufak makineler ve algılayıcı-
lar biyomedikal araştırmaları 
bambaşka bir boyuta taşıyabilir. 
Örneğin insan vücuduna yerleş-
tirilebilen minik robotlar ile vücuda 
zarar vermeden, hem zararlı yapılarla 
savaşılabilecek hem de vücut hakkında 
daha detaylı bilgilere erişilebilecek.

İnsanlar eldeki malzemelerle üretilebilen teknolojinin 
sınırlarını zorluyor. Diğer yandan, bilinenlerden etkili 
niteliklere sahip süper maddeler karşımıza çıkıyor. 500 
yıldır kurşun kalemde bulunan grafitten elde edilen 

grafen de Nobel Fizik Ödülü’ne konu olmuş bir malzeme 
olarak, birçok önemli gelişmenin müjdecisi…
Grafeni bu kadar önemli yapan, dünyanın en ince, en 
güçlü ve en iletken maddelerinden birisi olması. 1947 
yılından bu yana bilinse de, grafen gerçek anlamda 
ilk olarak 2004 yılında Manchester Üniversitesi’nde, 
Konstantin Novoselow ve Andre Geim tarafından yürü-
tülen çalışmalar sonrasında ortaya çıktı. Ancak son 
derece iddialı bir maddenin kabulü bilim dünyasında 
kolay olmadı. Nature dergisi, ikilinin çalışmalarını iki kez 
yayınlamayı reddetti. Ancak çalışmalarının peşini bırak-
mayan Novoselow ve Geim, 2010 yılında Nobel Fizik 
Ödülü’nü kazandı. 

ÇELİKTEN 100 KAT GÜÇLÜ BİR MALZEME
Grafitin en önemli özelliği, karbonla aynı atomları taşıması 
ancak dizilimlerinin farklılığı olarak gösterilebilir. Örneğin, 
elmas da grafit de, karbonun farklı biçimleri, ancak iki mad-
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DAHA HAFİF TAŞITLAR, DAHA SAĞLAM AYGITLAR
Plastik üzerine kaplanabilmesi sayesinde birçok elektro-

nik cihazın, otomobillerin, uçakların hatta uzay 
araçlarının çok hafif üretilebilmesini sağ-

layacak. Şeffaf güneş hücreleri üretile-
bilmesini mümkün kılacak, bu sayede 

binalardaki pencerelere uygulana-
rak elektrik üretilebilecek. Bu yeni 

tip hücreler şu an kullandığımız 
silikon hücrelere göre yüzde 25 
ilâ yüzde 60 arasında daha çok 
enerji yakalayabilecekler.
Çok sağlam bir madde oldu-
ğu için, tıp alanında protezlerde 

kullanılabilecek. Spor tarafına 
baktığımızda, çok daha sağ-

lam ekipmanların üretilebilmesini 
mümkün kılacak. Geçirgenliğinin çok 

az olması sayesinde, grafen ile kaplanan 
plastik bir kutuda yiyecekler uzun süre sak-

lanabilecek.

NE ZAMAN PRATİK UYGULAMALARLA HAYATIMIZA 
GİRECEK?
Grafen üzerine çeşitli çalışma grupları da kurulmuş durum-
da ve çalışmalar hızla devam ediyor. Örneğin Avrupa’da 
Graphene Flagship isimli bir girişim bulunuyor. Bu girişimin 
arkasında, Nokia, Alcatel Lucent, Philips, Ericsson, Basf gibi 
150’nin üzerinde irili ufaklı birçok şirket bulunuyor.
Avrupa Birliği’nin 2013’te onayladığı bir fon, grafenin elekt-
ronik alanında kullanımını desteklemeyi amaçlıyor. Şu anda 
Asya’daki birçok teknoloji şirketi de grafen üzerinde çalış-
malar yürütüyor. 
Elbette grafenin hayatımıza bu kadar hızlı girmesini bekle-
mek de çok mantıklı değil. Silikonun 19. yüzyılın ortasında 
bulunduğunu düşünürsek, hayatımıza girmesinin yaklaşık 
100 sene aldığını görüyoruz. Grafen de bu çalışmaların kap-
samı genişlediğinde ve çalışmalar hızlandığında, hayatımız-
da yerini bulacaktır.

denin doğası birbirinden oldukça farklı. Elmas son derece 
güçlüyken, grafit bir o kadar hassas. 
Atomları altıgen şeklinde dizilen grafen, grafitten yalıtıldığın-
da, mucizevi özellikler kazanıyor. Bir atom kalınlığında olması 
sebebiyle, bugüne dek keşfedilen ilk iki boyutlu madde ola-
rak da biliniyor. Ancak ince ve hassas olmasına bakmayın, 
bilinen evrendeki en güçlü malzemelerden birisi. 130 giga-
paskal dayanıklılığı ile çelikten 100 kat daha güçlü.

GRAFEN BİRÇOK FARKLI ALANDA MUCİZE YARATABİLİR
Kullanım alanları o kadar geniş ki bilgisayarlardan cep tele-
fonlarına, otomobillerden uçaklara, biyoteknolojilere kadar 
birçok alanda kullanılabiliyor. Açıkçası gelecekte üretilecek 
her elektronik cihazın bir parçası olacak gibi gözüküyor. 
Şu anda Samsung’dan IBM’e kadar birçok şirket, grafen 
üzerinde çalışmaya devam ediyor. Örneğin, IBM geçtiğimiz 
aylarda grafen tabanlı bir transistör tanıttı. 100 GHz işlem 
hızına sahip olan bu transistörden sonraki hedefleri ise 1 THz 
hıza erişmek. Dolayısıyla şu an kesin bir süre veremesek de, 
belki de 10 yıl içerisinde şu an telefonlarda, tabletlerde ve 
bilgisayarlarda kullanılanlardan 100 kat daha hızlı işlemciler 
ortaya çıkacak. 

Grafenin kullanım alanları o kadar geniş ki; bilgisayarlardan cep telefonlarına, 
otomobillerden uçaklara, biyoteknolojilere kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Açıkçası 

gelecekte üretilecek her elektronik cihazın bir parçası olacak gibi gözüküyor. 

YENİ BİR SÜPER MADDE: 
GRAFEN
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GRAFEN 
TOZUNUN KULLANILMASI 

İLE BİRLİKTE CİHAZLARIN PİL 
ÖMRÜ DE ARTACAK. YANİ AKILLI 

TELEFONUNUZU YA DA TABLETİNİZİ 
BELKİ DE AYLARCA ŞARJ ETMEYE 

GEREK KALMADAN 
KULLANABİLECEKSİNİZ.

Yarıiletkenler ve ekranlarda kullanılan 
malzemelerde grafene yer verildiğinde, 
bir kağıt gibi katlanabilen cihazlar 
yapmak mümkün olacak.

Grafen, yenilenebilir enerjide de çığır açacak. Güneş panellerinde kullanıldığında 
verimliliği en az %25 artırabiliyor.
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Son 7 yıldır Amerika’nın en hızlı büyüyen şirketleri 
arasında yer alan Digital Management Inc (DMI), 
işletme ve resmi kuruluşlara mobilite yoluyla orga-
nizasyonlarını yeniden yaratmaları sürecinde inova-

tif bir danışmanlık hizmeti sunuyor. Unilever, H&M, Ikea, 
Budweiser, ESPN, Coca-Cola, BBC ve Nike gibi global 
markalara kurumsal mobilite, Büyük Veri analitikleri, stra-
tejik danışmanlık, uygulama geliştirme ve sanal güvenlik 
konularında farklı projeler geliştiren DMI, ‘2016’nın 10 
Mobil Trendi’ araştırmasıyla, yeni dönemde mobil alan-
da liderlik hedefleyen şirketlere farklı bir yol haritası 
sunuyor. Gelir yaratma, müşteri memnuniyeti ve mobil 
yatırımcılar açısından organizasyonlar üzerinde dinamik 
bir etki yaratacak konulara odaklanan bu araştırmadan 
çıkarılacak en önemli sonuç ise 2016’da müşteri odaklılığa 
yatırım yapan markaların yükseliş göstereceği…

ÖNCELİĞİNİZ MÜŞTERİ DENEYİMİ Mİ?
Birçok organizasyon için ilk adım, müşterinin yolculuk hari-
tasını çıkarmak. Bu; müşterinizin, şirketinizin adını ilk duydu-
ğu andan, satın alma kararını verdiği ana, hizmet/ürünü aldı-
ğı, teslimat sonrası geri beslemelerin yapıldığı ve müşterinin 
ürünü iade ettiği ana kadar müşterinin temas ettiği nokta-
ları, etkileşimleri ve araçları açıklamak için çapraz fonksiyon-
lara sahip bir ekibi bir araya getirmekle başlar. ‘Müşteri’ler 
hem dâhili hem de harici kullanıcılar olarak karşımıza çıkıyor. 
Bundan sonraki süreçte devam ettiğiniz projeleri tanım-
lamanız, geliştirmeniz gereken ilk adımları belirlemeniz ve 
faaliyet gösterdiğiniz alanda hizmet veren diğer markalarla 
bir kıyaslama yapmanız, öncelikleri ve fizibiliteyi esas alarak 
bir yol planı çizmeniz gerekiyor. Müşterilerinizi sürekli olarak 
dinleyin. İlerlemenizi net destek puanı ve müşteri memnuni-
yeti gibi ana performans göstergeleri ile değerlendirin.
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2016’nın en popüler 10 mobil trendine geçmeden önce 2015’e 
damgasını vuran süreçlere bir göz atalım… 2015’te en çok 
kurumsal uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, gizlilik araçları, 
backend as a service (BaaS araçları), kullanıcı testleri, küçük 
verilere karşılık büyük veriler, güvenlik amaçlı mobil uygula-
malar ve mobil sağlık uygulamalarına yönelik önemli geliş-
meler yaşandı. DMI’ın ‘2016’nın 10 Mobil Trendi’ araştırmasına 
göre bu yıl müşteri deneyimine öncelik veren, işini mobil hale 
getirmenin yanı sıra yeniden yaratan, gizlilik ve güvenlik konu-
larını yönetim kurulu gündemlerine sokan, nesnelerin inter-
neti ile gerçek çözümler üreten, çok yönlü kanallar ve mobil 
ödemelerde ilerleme kaydeden, ortaklıklar aracılığıyla yenilik-
lerini hızlandıran, programlama dilleri ve geliştirme araçlarına 
odaklanan, değişen mobil reklam formatlarını analiz eden, 
eyleme dönüştürülen verileri gözlemleyen ve aşırı bulut kul-
lanımına yönelen marka ve şirketler açık ara öne çıkacak. 

İŞİNİZİ MOBİL HALE GETİRİRKEN YENİDEN YARATIN
Sadece sahip olduğunuz şeyi mobil hale getirmeyin. Daha 
da büyük bir fırsat olarak, işinizi mobilite aracılığıyla dönüş-
türme fırsatını değerlendirin. Ürünleri, süreçleri ve iş model-
lerini yeniden keşfetmek için, her birinin temelinde yatan 
ana itici unsura bakın. Örneğin; müşteri deneyimi ve dav-
ranışındaki değişiklikler, kalite ve güvenilirlik, fiyatlandır-
ma ve sunulan seçenekler, dağıtım-kanallar, üretkenlik ve 
verimlilik açısından gelişmeleri de değerlendirin. Sorun ve 
fırsatları tanımlamak için başlangıç noktası olarak müşteri 
deneyimine öncelik verin. 

YÖNETİM KURULUNUZDA GİZLİLİK VE GÜVENLİLİK 
KONULARI KONUŞULSUN
Hack’leneceğinizi varsayarak planınızı buna göre yapın. 
Şirketinizdeki en zeki kişileri bir araya getirerek riski analiz 

Global markalara mobil alanda liderliğin ipuçlarını sunan Digital Management Inc 
(DMI) şirketinin ‘2016’nın En Popüler 10 Mobil Trendi’ araştırmasına göre şirketlerin 

en önemli önceliği ‘müşteri odaklılık’ olmalı… 

SADECE SAHİP 
OLDUĞUNUZ ŞEYİ 

MOBİL HALE GETİRMEYİN. 
DAHA DA BÜYÜK BİR FIRSAT 

OLARAK, İŞİNİZİ MOBİLİTE 
ARACILIĞIYLA DÖNÜŞTÜRME 

FIRSATINI 
DEĞERLENDİRİN.

MOBİL ALANDA 
LİDERLİĞİN İPUÇLARI

şubat 2016 /25

[ SELİN AKGÜN]



26 / www.baglantinoktasi.com.tr şubat 2016 /27

bu onlara bir avantaj sağlıyor. Ancak yaygınlaşmış olan yeni 
araçlarla ilgili yeterli deneyimi elde etmeye ve insanları bu 
alanda eğitmeye özen göstermeniz gerekiyor. Yeni prog-
ramlama dilleri ve araçları, hız ve maliyet açısından kısa süreli 
avantajlar sağlayabilir ancak bunların uzun vadeli etkilerini 
de değerlendirdiğinizden emin olmalısınız. 

DEĞİŞEN MOBİL REKLAM FORMATLARININ 
FARKINDA OLUN
Eğer bir reklamcıysanız, medya alıcılarını-
zın, meydana gelen değişiklikleri anla-
dığından ve benimsediğinden emin 
olmanız gerekiyor. İnsanlara bir şey 
satmak yerine güzel içerikler veya 
programlar sunabilir, bunları yer 
ve içeriğin farkında olan bir for-
matta hazırlayabilir, etkileşime 
teşvik edebilir, miktar yerine kali-
teye odaklanabilir ve her cihaz için 
boyutun doğru olduğundan emin 
olmaya çalışabilirsiniz. En yeni ve iyi 
uygulamaları takip edin. Reklama har-
cadığınız miktarı ve yatırımın getirisini, iyi 
bir özellik platformu üzerinden incelemeye 
alın.

EYLEME DÖNÜŞTÜRÜLEN VERİLERİ NE KADAR 
KULLANIYORSUNUZ?
Analitikler ve Büyük Veri araçları; segment oluşturmak, 

edin ve bir plan hazırlayın. Sistemlerinizi test etmeleri için 
şirket dışı denetçiler görevlendirin. Aynı zamanda açıkları 
bulmak için ‘güvenlik hack günleri’ düzenleyerek çalışan-
larınızı ve ortaklarınızı da sürece dâhil edin. Müşteri veri ve 
gizlilik yaklaşımını tanımlayın. Hangi verileri istiyorsunuz? 
Kullanıcılarınız ya da müşterilerinizin, sosyal medyadan giriş 
yapmasına izin veriyor musunuz? Müşteri verilerini nasıl 
koruyorsunuz? Bu soruların yanıtlarına odaklanın.

NESNELERİN İNTERNETİ İLE GERÇEK 
ÇÖZÜMLERE ODAKLANIN
Başarılı olmak için yenilikleri keşfeden 
taraf olmanız gerekmiyor. Nesnelerin 
interneti için IT çözümü yerine çöz-
meniz gereken sorunlarla başlayın. 
En önemli fırsatlara öncelik verin 
ve bunları küçük pilot ortamlarda 
test etmek için hızlı prototip oluş-
turma süreçlerini kullanın. Test edin 
ve neye ihtiyacınız olduğunu bulduk-
tan sonra, ölçeklenebilir en iyi çözümü 
bulun. Mevcut ürün, hizmet ve iş model-
lerinin, nesnelerin interneti ve giyilebilir 
ürünlerin kapsamını belirlerken sizi sınırlandır-
masına izin vermeyin.

RADARINIZDA ÇOK YÖNLÜ KANALLAR VE MOBİL 
ÖDEMELER OLMALI
Çok yönlü kanalların, her perakendeci için bir iş alanı olması 

trendleri analiz etmek, çoklu kanal satış ve kampanyalarının 
etkilerini ölçmek ve iş ile ilgili akıllı geri beslemeler yapmak 
açısından mükemmel bir performansa sahip. Ancak bir son-
raki adım; verilerin, yapay zeka ve güzel algoritmaları kulla-
nan makine esaslı optimizasyon yoluyla kullanıldığı uygula-
maları deneyimlemek ve daha sonra bunları pazarlamaktır. 
Bu konuda erken harekete geçen kurum ve markaların tak-
tiksel ve stratejik alanlarda karar verme süreçlerinin kalitesi 

ve hızı artacak. 

AŞIRI BULUT KULLANIMI SÖZ KONUSU 
MU?

Uygulamalarınızın bugün hız, güve-
nilirlik ve pil tüketimi açısından nasıl 
bir performans sergilediğini analiz 
edin. Performansı iyileştirmek için 
kullandığınız yazılım geliştirme kit-
lerini optimum hale getirmeyi ve 

değiştirmeyi deneyin. API ve yazılım 
geliştirme kitlerinin bir araya getiril-

mesi, 2016’nın en önemli konusu ola-
cak. Program geliştiricilerin, kullandıkları 

farklı bulut hizmeti sayısını ve bunların per-
formans, güvenilirlik, hizmet maliyeti ve hiz-

met güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirmeye 
başlamaları gerekiyor. Program geliştiricilerin mevcut 
yazılım geliştirme kitlerini kullanmak yerine kendi yazılım 
geliştirme kitlerini yazmalarına izin veren API’lerle çalışan 
hizmetleri seçmeleri çok daha akıllıca bir tercih olacak. 

ve tüm online işlerde, müşterinin merkeze yerleştirilmesi 
gerekiyor. Müşteriler, tüm kanallar üzerinden, müşterinin 
tek bir pencereden görüntülendiği, tek bir ses duymak 
isterler. Kanallar ve etkileşim noktaları genelinde müşterile-
rinizin isteklerinin ne olduğunu anlamaya çalışarak başlayın. 
Mobil kullanıcılar için ödeme sürecine ilişkin deneyimi göz-
den geçirin, mümkünse adımları azaltın ve müşteri mem-

nuniyetini sağlamıyorsa, eski ödeme tedarikçinizi, mobil 
tedarikçi ile değiştirin.

YENİLİKLERİNİZİ FARKLI 
ORTAKLIKLAR ARACILIĞIYLA 

HIZLANDIRIN
Organizasyonunuzun sahip oldu-
ğu verileri, online hizmet ve bece-
rileri kullanarak başkalarının neler 
yapabileceğini düşünün. Sizin de 
faydalanabileceğiniz bir ürün veya 

hizmet geliştirebilirler mi? Yenilikleri 
daha hızlı bir şekilde geliştirebilirler 

mi? Gerçekte ne yapıyorsunuz, buna 
bakın. Temelde yatan iş modelini ve alt-

yapıyı inceleyin.

FARKLI PROGRAMLAMA DİLLERİ VE GELİŞTİRME 
ARAÇLARINA AÇIK OLUN
En son trendlerin hemen üzerine atlamayın ama gelişmele-
rin gerisinde de kalmayın. Birçok program geliştiricisi, aşina 
oldukları dil ve araçlara bağlı kalmayı tercih ediyor çünkü 

HACK’LENECEĞİNİZİ 
VARSAYARAK PLANINIZI 

BUNA GÖRE YAPIN. 
ŞİRKETİNİZDEKİ EN ZEKİ 

KİŞİLERİ BİR ARAYA GETİREREK 
RİSKİ ANALİZ EDİN VE BİR 

PLAN HAZIRLAYIN.

EĞER BİR 
REKLAMCIYSANIZ, 

MEDYA ALICILARINIZIN, 
MEYDANA GELEN 

DEĞİŞİKLİKLERİ ANLADIĞINDAN 
VE BENİMSEDİĞİNDEN EMİN 

OLMANIZ GEREKİYOR.
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Trafiği aksatıyor, buzlanmaya neden oluyor, yürümeyi zorlaştırıyor… Çocuklar için 
mutluluk kaynağı olan kar yağışı yetişkinler için hayatı felç etmesiyle meşhur. Ancak 

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışının zorluğu sadece ulaşımla sınırlı değil.

/SAĞLIK

[ BERİL ŞEN ]

Eskilerin deyimiyle ‘kar yağsa da havadaki mikroplar 
kırılsa’ sözü kimilerine göre karın yağması için en 
iyi temennilerden. Üstelik bu söz bilimsel olarak da 
kanıtlanmış durumda. Ancak kışın gelmesiyle artan 

ve Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı bazı hastalıklara 
çareyken bazı hastalıkların da ortaya çıkma sebebi. Karın 
yağmasıyla havadaki mikroplar kırılıyor kırılmasına; ama hiç 
duymadığımız bazı hastalıkları da tetikleyebiliyor. 
Bunlardan biri fotokeratit. Yani ‘kar körlüğü’ ya da diğer 
adıyla ‘beyaz körlüğü.’ Toplumda çok bilinmiyor ancak kar 
yağışıyla birlikte bu hastalığa yakalananlar azımsanmaya-
cak kadar fazla. Dünya Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Ebru 
Toprak Ün, kar körlüğünün gözde ağrı, batma, yanma, aşırı 
sulanma, ışıktan rahatsızlık duyma ve görme bozuklu-
ğu gibi şikâyetlere neden olduğunu belirtiyor. Karla kaplı 
alanlarda uzun süre yürüyen, karda uzun müddet araç 
kullanan ya da kış sporlarıyla ilgilenen kişilerde hastalığın 
sık karşılaşıldığını söylüyor. Ayrıca hastalığa parlak yapay 
ışık kaynağı olan solaryum ve fotoğraf makinesi ışıklarının 
da sebep olabileceğine dikkat çekiyor. 

de, gözünün içerisinde kum tanesi varmış hissi yaratıyor 
ve gözlerde sürekli sulanmayla birlikte devam ediyor. Kar 
körlüğünün yoğun hasar yaratmadığı vakalarda şikâyetler 
birkaç gün içerisinde geçiyor. Tedavi edilmediği takdirde ise 
gözde yarattığı ağrılar rahatsız edici boyutlara ulaşabiliyor. 
Dr. Ün, kar körlüğüne dair belirtilerle karşılaşıldığında mutla-
ka bir göz hekimine başvurularak gözde oluşan hasar tespit 
edilmeli ve geç kalmadan tedaviye başlanmalı, diyor.  

GÖRME NOKTASINI ETKİLİYOR
Kar körlüğünün neden olduğu ağrı ve batma hissinin yanı 
sıra gözün makula adı verilen görme noktasını ve ışığa 
duyarlı görme hücrelerini de etkilediğini söyleyen Op. Dr. 
Ebru Toprak Ün, bu durumun renk kontrastının kaybolma-
sına ve çevrenin sadece beyaz renk olarak görülmesine 
neden olduğunu belirtiyor. Etkilenme süresinin kar yoğun-
luğuna ve ortamda geçirilen süreyle doğrudan ilişki oldu-
ğunu vurgulayan Ün, hastalığın nadiren de olsa ışınlara aşırı 
maruz kalınması sebebiyle görme noktasında kalıcı hasarlar 
oluşturabileceğini belirtiyor. 

HASTALIĞA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI? 
Kar körlüğüne karşı alınacak en etkin önlem ultraviyole 
gözlük kullanmak. O yüzden kışın bir kenara bırakılan göz-
lüklerin araç içerisinde mutlaka bulunması gerekiyor. 
Gözlük olmadığı zamanlarda ise gözün karla temas 
etmesini önlemek için mümkün olduğunca koyu 
renklere bakmak gerekiyor. Üstelik sarı nokta, 
göz kuruluğu ve göz alerjisi olan hastalar-
la birlikte açık renk gözlü olanlar kardan 
çok daha çabuk etkilenebileceğinden 
onların daha fazla dikkat etmesi 
gerekli.  

ARACINIZI KARDA UZUN SÜRE 
KULLANMAYIN! 

KARLI HAVALARDA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIN!
Uzmanlar, deniz seviyesinden yükseldikçe ultraviyole ışın-
larının etkisi arttığı için kayak merkezlerinde çok daha fazla 
dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Güneşten gelen 
ultraviyole ışınlarının karlı ve buzlu zeminlerden yansıyarak 
göze zarar verdiğine dikkat çeken Op. Dr. Ebru Toprak Ün 
göz sağlığı için kış mevsiminde de güneş gözlüğü kullan-
manın önemini vurguluyor. Ün, kayak yapanları, sürekli 
seyahat edenleri ve uzun yol şoförlerini bu hastalığa karşı 
uyararak şunları söylüyor: “Güneş gözlüğü ya da koruyucu 
gözlük kullanmadan uzun süre karlı ve buzlu zeminle-
re bakmak, karda uzun süre araç kullanmak, korneada 
güneş yanığı oluşturarak kar körlüğüne sebep olabiliyor. 
Bu nedenle göz sağlığını tehlikeye atmamak için kış mev-
siminde de güneş gözlüğü kullanmaya özen gösterilmeli.” 

HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR? 
Kar körlüğü gözde kuruluk hissiyle ilk belirtilerini veriyor. 
Göz, 8 ila 12 saat içerisinde ışığa karşı aşırı hassasiyet 
göstermeye başlıyor. Bu hassasiyet zaman ilerledikçe kişi-

GÖZLERİ KESİNLİKLE OVUŞTURMAYIN
Kar körlüğü tedavisinde oluşan kuruluk sebebiyle yoğun 
gözyaşı tedavisi uygulandığını belirten Op. Dr. Ebru Toprak 
Ün, “Kar körlüğünde göz pansumanla kapatılabilir ya da göz 
kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak 
gözleri ovuşturmaktan kesinlikle uzak durulmalıdır. Hastalık 
nedeniyle gözde oluşan kuruluk, göz kapağı ve gözün birbi-
rine aşırı sürtünmesi dokularına hasar verebilir.” uyarısında 
bulunuyor. 
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KAR KÖRLÜĞÜ; GÖZDE 
AĞRI, BATMA, YANMA, 
AŞIRI SULANMA, IŞIKTAN 
RAHATSIZLIK DUYMA VE 
GÖRME BOZUKLUĞU 
GİBİ ŞİKÂYETLERE NEDEN 
OLUYOR
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/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

ÜNLÜLERİN
ONLAR, SANAT DÜNYASININ YILDIZLARI… ANCAK GÖKYÜZÜNDE 

YILDIZLARA YAKIN OLMAK ONLARI BİRAZ ÜRKÜTÜYOR. İŞLERİ 
DOLAYISIYLA SIK SIK SEYAHAT EDEN ÜNLÜLER ARASINDA UÇAK 
KORKUSU YAŞAYANLAR VAR. KİMİ ÇAREYİ İLAÇTA KİMİ TERAPİDE 

BULUYOR. KİMİ İSE YARDIMSIZ UÇAĞA BİNEMİYOR. 

UÇAK KORKUSU

[ BERİL ŞEN]

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden birisiydi Kemal 
Sunal. Yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda 
daima kara taşıtlarını tercih etti. Uçak ve deniz taşıt-
larından korktuğunu her defasında dile getirdi. Çeşitli 
festivallere, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen 
sanatçı, uçak fobisini yıllarca yenemedi. 
Kemal Sunal, bundan 15 yıl önce 3 Temmuz 2000 tari-
hinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon 
uçağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümüne 

bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu söylendi ancak 
uçak korkusunun kalp krizini tetiklediğine de dikkat 
çekilmişti. Sunal’ın hikâyesi herkesi üzdüğü kadar uçağa 
binmekten hiç hoşlanmayan ünlü isimleri de tedirgin etti. 
Konserler, festivaller, film, dizi çekimleri derken sık sık 
seyahat eden ünlülerin çoğunda da bu korku mevcut. 
Üstelik sayıları da azımsanmayacak kadar fazla. Kimi 
çareyi ilaç almakta kimisi ise terapide bulmuş. İşte ünlü 
isimlerin uçak korkusu ve yenme çabaları.

EMRAH
Şarkıcı Emrah’ın en 

büyük fobisi uçak... Sanatçı 
eğer uçakla bir yere seyahat 

edecekse, iki gün önceden 
korkusu başlıyor. Emrah çareyi 

maneviyatta bulanlardan... 
İninceye kadar dua okuyan 

Emrah, uçak korkusunu 
duayla yenmeye 

çalışıyor.

ECE GÜRSEL
Podyumların ünlü 

mankeni Ece Gürsel’in asıl 
korkusu yükseklik. Yüksekten 
korktuğu için beraberinde de 

uçak korkusu geliyor. Bu 
yüzden sakinleştirici almadan 

asla uçağa 
binemeyenlerden...  
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HANDE YENER
Hande Yener uçaktan değil; 

ama yükseklikten 
korkanlardan. Yener, uçakta 

türbülansa girilince 
fenalaşıyor ve çareyi şarkı 

mırıldanmakta 
buluyor. 

BERGÜZAR KOREL
Ünlü sinema sanatçısı uçağa 

binmekten aşırı derecede 
korkanlardan. Üstelik bu endişesini 

yenemeyenlerden... Korel’in uçak fobisi 
uzak yolculuklarda daha da artıyor. 

Özellikle Amerika yolculuklarında izin 
isteyip kokpite pilotların yanına giden 

sanatçı, ‘artık pilot ve hostesler 
benim bu durumuma alıştı, 

aslında orada da fena 
oluyorum’ diyor.

İBRAHİM TATLISES
İbrahim Tatlıses uçak 

havadayken panikleyenlerden... 
Uçak sallanırsa heyecanlanıp, ‘ne 

oluyor, düşüyor muyuz, ölüyor muyuz’ 
diye bağırarak stres atıyor. Ayrıca ünlü 
türkücü Tatlıses’in buluta giren pilota, 
‘yahu neden bulutun içine dalıyorsun, 

etrafından dolaşsan olmaz mı’ 
dediği de rivayetler arasında.  

SEZEN AKSU
New York’ta ve Londra’da 

ev sahibi olan Sezen Aksu’nun 
uçak yolculuklarından çok 

korktuğunu bilmeyen yok. Sezen Aksu 
bundan 5 yıl önce de Atatürk 

Havalimanı’nda bindiği İstanbul-Londra 
uçağından son anda inmiş ve herkesi 
şaşırtmıştı. Ünlü sanatçı uçağa bindiği 

anda gerildiğini, avuçlarının 
terlediğini belirterek korkusunu 

dile getiriyor. 

şubat 2016 /33



ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

34 / www.baglantinoktasi.com.tr

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

VOLKAN KONAK
Ünlü türkücü Volkan Konak 

uçaktan en çok korkan ünlüler 
arasında. Konak, bu fobisi 

sebebiyle çareyi başka bir ulaşım 
aracında bulmuş. Karadenizli 
sanatçı her yere, özel olarak 

yaptırdığı karavanıyla 
gidiyor. 

NEFİSE KARATAY
Nefise Karatay uçak korkusunu 

bir nebze hafifletmiş. Uçağa 
binmesi kaçınılmazsa mutlaka yanına 

bir arkadaşını alıyor. Sürekli onunla 
sohbet edip, unutmaya çalışan ünlü 

model, ‘o demir yığını nasıl 
havalanıyor, hâlâ anlamış değilim. 

Ancak eskiye göre korkularım 
daha da azaldı’ diyor. 

LEVENT YÜKSEL
Uçak fobisi yaşayan ünlü isimlerden 
biri de Levent Yüksel. Onun ayrı bir 

özelliği de var. Kendisi aynı zamanda bröveli 
pilot… Bir uçuşunda yağmur bulutlarının 

içinden geçerken korku dolu anlar yaşadığını 
belirten Yüksel, ‘çok sallantılı korkunç bir 

uçuştu. O günden sonra fobim oluştu. Artık 
yolcu koltuğunda oturamıyorum, o 
pencereden bakmak çok ürkütücü 
geliyor. Sadece kokpite girdiğimde 

rahatlıyorum’ diyor. 

UÇUŞ KORKUSU NEDİR? 
Tıbbi literatürdeki ismi aviofobidir. Kaçma, havalanma, 
uçma, dehşet, telaşlı korku, panik olarak tarif edilebilir. 
Korku gerçek bir tehlike ile karşılaşıldığında ortaya çıkan 
gerçekçi bir duygudur. Fobinin ise gerçekçi olmayan ve 
belirli bir baskı sonucunda açığa çıkan bir duygu olduğunu 
söyleyebiliriz.
Ancak uçuş korkusu (aviofobi) yükseklik korkusu (akrofo-
bi) ile karıştırılmamalıdır. Yükseklik korkusu, yüksek yerler-
den korkma olarak tanımlanır. Sıklıkla uçma korkusu ile 
karıştırılır. Ancak akrofobi uçma korkusundan çok daha 
genel bir korkudur. Fobinin derecesine bağlı olarak, akrofo-
bik bir kişi bir binanın yüksek katlarında olmaktan merdiven 
tırmanmaya kadar yükseklikle ilgili birçok şeyden korkabilir.
Korku insanda bir dereceye kadar var olması gereken bir 
duygudur. Bizi bazı tehlikelerden korur. Ancak bazı korkular 
şiddetli olabilir ve hayatımızı kısıtlayabilir. Bunlardan biri de 
uçuş korkusudur. Özellikle sık seyahat etmesi gereken iş 
adamları, ünlüler, bilim insanları için çok kısıtlayıcıdır. Bu 
yüzden iş görüşmelerine gidemeyen, çok kazançlı işleri 
kaybeden binlerce iş adamı vardır. İş adamlarının haricinde 
dünyayı gezmek, dolaşmak isteyen ama sırf uçak korku-
sundan gidemeyen bireyler de vardır. Dolayısıyla uçakla 
seyahatin yaygınlaştığı günümüzde uçuş korkusu yaşam 
kalitesini azaltan bir korku haline gelmiştir. Ancak uçuşun 
sanıldığı kadar tehlikeli olmadığını bilmek gerekir. İstatistik-
lere göre uçuşla ölme riski dört buçuk milyonda bir, yürür-
ken ise iki buçuk milyonda bir! 

BEYAZIT ÖZTÜRK
Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk 

de ayağını yerden kesmek 
istemeyenlerden. Beyaz, ‘denizi 

de sevmiyorum, yüzme de 
bilmiyorum. Onun için ayağımı 

yerden kesmem’ diyor. 
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Ankara ayazı her yıl olmasa bile birkaç yıla bir adından söz ettirecek ölçüde 
şehri yoklar, insanların bahar hasretini körüklemek şöyle dursun ayaz kıran bir 

kar bile mumla aranır hale gelir.

ANKARA SERİN SEVER

“Ankara ayazı” diye cins bir soğuğu olmasına rağmen 
başkentin, inanırız ki başkent bu kendi soğuğundan 
bile hazzetmez. Nasıl hazzetsin, sokaklar tenhalaşır, 
insanlar sarınır bürünür, rüzgâr sadece insanları değil, 

kedileri köpekleri, kumruları, güvercinleri bile neşesiz kılar, 
Allah’ım bir kar yağsa da havanın feri kesilse diye şehrin 
taşı da kuşu da duaya başlar, özetle ayaz sadece ahali için 
değil, binalarıyla ve mekânlarıyla şehir için çekilmez bir 
şeydir. Hele yüksek semtlerde bu ayaz daha bir çekilmez 
hale gelir; en az beş derece fark eden soğukluk sadece 
insanın değil, çalı çırpının, ağacın çöpün bile kanına işler, 

Ayazın zıddı olarak şehrin kuru sıcağa tutulduğu yaz 
günleri de olur ancak rutubet olmadığından sıcak 
soğuğa göre daha bir çekilir hava durumudur. 
En azından sokakta kalanların, bankama-
tiklere sığınan kimsesizlerin, köprü altı 
ahalisinin, kuşların, kedilerin, köpek-
lerin derdini çekmek zorunda kal-
mayız. 
Nasreddin Hoca merhumun bahar 
fıkrasını hatırlatıp, boş konuşu-
yorsun birader diye fakiri payla-
maya kalkmayın lütfen; hem yeri 
gelmişken fıkrayı ben hatırlatayım, 
Hoca’ya yazın bunaltan sıcağından 
kışın donduran soğuğundan şikâyet 
edenlere merhum, bahara kimsenin bir 
diyeceği var mı demiş ya, kim bahara/
serinliğe bir şey diyebilir.
Elbette her şehir serin sever, ne var ki başkent biraz 
daha serin sever, güney illeri gibi insan ilişkileri sıcak ve 
canlı değildir, biraz daha resmidir, bu resmiyet serinliğe 
tekabül eder; binalar, işyerleri, resmi daireler doğal bir 

ayaz çekilmezdir. Zaman zaman kuşların dallardan, 
çatılardan donup düştüğü olur, nihayetinde “Leylek Dondu 
Ben Donmadım” adında hatırat bile yazılmıştır. Askerliğini 
yedek subay olarak Ankara’da yapan sevgili Hasan Kaya’nın 
bir ayazdan güvercin kurtarma macerası vardır ki, Allah 
bilir tek sevabı bu olsa bile cennetin kapılarını aralamaya 
yetecek kıymettedir.
Ayaz’a takılıp kalmayalım; Ankara ayazı her yıl olmasa bile bir-
kaç yıla bir adından söz ettirecek ölçüde şehri yoklar, insanla-
rın bahar hasretini körüklemek şöyle dursun ayaz kıran bir kar 
bile mumla aranır hale gelir. 

serinlik haritası sunar. Ankara serin sever derken kastı-
mız biraz da bu resmiyettir ve burada ayaz, serinli-

ğin ihlali anlamına gelmektedir; bu cümleden 
sıcağa söz söylemek de elbette içimizden 

gelmez.
Ne yani, Ankara başkent olmadan 

önce de serin severdi, boş konu-
şuyorsun diyenlere deriz ki, biz 
yaşadığımızı ve gördüğümüzü 
söyleriz; eski zamanlarda Ankara 
şehir mektuplarını yazan varsa 
okumak ve kendimizi tashih 

etmek boynumuzun borcudur.
Serinlik deyip geçmeyin; hem soba, 

kalorifer, kombi, ısıtıcı gibi dertlerden 
kurtulmanın, hem de vantilatör, serin-

letici, ne bileyim klima gibi diğer dertlerden 
azat olmanın yolu serinlikten geçmektedir.

Ha bir de, sıcak da olsa, soğuk da olsa, iklimin pek değiş-
ken halini, tabiri caizse bir ayarda durmayan laubali edasını 
başkentin sevmemesi kadar doğal ne olabilir.
Biz de serin serin konuşuyoruz işte…

/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI

[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]

ELBETTE 
HER ŞEHİR SERİN 
SEVER, NE VAR Kİ 

BAŞKENT BİRAZ DAHA SERİN 
SEVER. GÜNEY İLLERİ GİBİ İNSAN 

İLİŞKİLERİ SICAK VE CANLI 
DEĞİLDİR, BİRAZ DAHA 
RESMİDİR. BU RESMİYET 

SERİNLİĞE TEKABÜL 
EDER.
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AVRUPA 2019’DA TEMASSIZ ÖDEME KABUL EDECEK
Tüketicilerin her zamankinden daha hızlı, kolay ve güvenli bir 
şekilde ödeme yapma beklentileri ve 2019 yılında Avrupa’da 
tüm POS terminallerinin temassız ödeme kabul edecek 
olması bu çözümlerin tasarlanmasında önemli rol oynadı. 
Bu kapsamda 3 farklı giyilebilir ödeme konsepti ortaya çıktı: 
Dijital ortamda kullanılabilen bozuk para, bileğe takılan ve 
elin bir hareketiyle ödemelerin gerçekleşmesini sağlayan 
cihaz ve sosyal medya ve ödeme teknolojilerinin entegre 
olduğu bir yaka iğnesi. Tasarım konseptleri şöyle: 

SMALL CHANGE (BOZUK PARA)
Small Change, bozuk para ile yapılan alışverişler için tasar-
landı. Bir saat gibi kola takılıyor ve bozuk para kullanılan 
işlemlerde temassız ve hızlı ödeme yapılmasını sağlıyor. 
Böylece cebinizde ağırlık yapan bozuk paralar tek bir giyi-

Hayatımızdaki tüm rutinlere akıllı teknolojilerin eli 
değiyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan alış-
veriş konusunda da durum farklı değil. Önümüzdeki 
yıllarda, ödemelerimizi giyilebilir ödeme teknolojileri 

gerçekleştireceğiz. Peki, bu çözümler nasıl olacak? 
Visa Europe, sorunun cevabını bulmak ve giyilebilir ödeme 
çözümlerinin geleceğinin tasarlanması amacıyla University 
of Arts London bünyesindeki Sanat ve Tasarım Enstitüsü 
Central Saint Martins ile işbirliği yaptı. Bu işbirliği çerçeve-
sinde endüstriyel tasarım yüksek lisans bölümü öğrenci ve 
mezunları, alışverişin geleceğini hayal ederek 2020 itibariyle 
hayatımıza girebilecek temassız giyilebilir ödeme çözümle-
rinin tasarım ve fonksiyonları ile ilgili 3 farklı konsept tasar-
ladı. Tasarım konseptlerinin giyilebilir ödeme teknolojilerinin 
geleceği hakkında fikir sunmak ve ilham vermek üzere 
paylaşıldığı ve ticari bir amaç güdülmediği açıklandı. 
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lebilir cihaza yükleniyor. Binlerce yıllık parayı fiziksel ola-
rak elinde tutma alışkanlığının bir uzantısı olarak ekranında 
e-mürekkep teknolojisi kullanılan ve bozuk para şeklinde-
ki üst parça, kullanıcının hesabında kalan veya ödeyeceği 
tutarı kolayca gösteriyor. Cihaz, bankaya bağlanarak gün-
cellemelerin yapılmasını sağlarken, üst parça gerektiğinde 
bileklikten ayrılarak özel tasarlanan hesap sümeni, kumbara 
gibi cihazlarda ödeme yapmak için kullanılabiliyor.  Smart 
Change, gençlerin harçlıklarını biriktirmesine yardımcı bir 
araç olarak da kullanılabiliyor. 

BUDGETEER (BÜTÇELEYİCİ)
Budgeteer bileğe takılan bir giyilebilir ödeme cihazı. Ödeme 
noktasında bileğin basit bir hareketiyle ödeme işleminin 
kolayca yapılmasını sağlıyor. Budgeteer, elin 3 farklı hare-
keti ile ödemeleri iş, kişisel ve ev harcamaları şeklinde üç 
kategoriye ayırabiliyor ve hesap ekstresinde farklı renklerde 
gösteriliyor. Böylece bütçe yönetimini kolaylaştırıyor.

THREAD (YAKA İĞNESİ)
“Artırılmış gerçeklik” uygulaması olan ve yaka iğnesi şek-
linde takılan Thread ise Bluetooth bağlantısı ile kullanıcılarını 
tanınabilir birer marka elçisine dönüştürüyor. Belirli marka ve 
mağazalarda kullanılmak üzere tasarlanan Thread’i takanlar, 
birbirlerini telefon kamerası aracılığıyla belirleyebiliyor ve 
satın aldıkları ürünleri takip edip puan verebiliyor. Yüksek 
puan alan marka, kıyafeti veya ürünü giyen kişiye indirim, 
VIP bilet, özel gösterim gibi hediyeler sunuyor. Tüketiciler 
sevdiği marka ile özel bir ilişki kuruyor.
Parmak damarlarını tarayan bir sensöre de sahip olan 
Thread, biyometrik doğrulama sistemi ile güvenli ödeme 
yapmayı da mümkün kılıyor. Yaka iğnesinin şekli ve görün-
tüsü ise her marka veya mağazaya göre tasarlanabiliyor. 

Tasarım çalışmaları hakkında görüşlerini ifade eden Visa 
Europe Temassız Ödemelerden Sorumlu Başkan Nick 
Mackie şöyle konuştu: “Visa Europe’un inovasyon gücü ve 
tecrübesi insanı merkez alan tasarımlarla birleşince ortaya 
herkesin ödeme yapmak için kullanmak isteyeceği kon-
septler çıktı. Visa olarak, temassız teknolojilerin 2020 yılı 
itibariyle pek çok giyilebilir cihazda standart bir özellik ola-
cağına inanıyoruz. Giyilebilir cihazlarda ödeme özelliği, dijital 
saatlerdeki alarm kadar yaygın ve normal bir fonksiyon 
olarak hayatımıza girecek. Özellikle teknolojinin yakın takip-
çisi olan Y kuşağı açısından popülaritesi gün geçtikçe artan 
giyilebilir ödemeler alanında büyük potansiyel olduğunu 
görüyoruz. Giyilebilir ödeme çözümleri temassız teknolo-
jisinin hız ve kolaylığını daha da geliştirirken, bu cihazların 
kullanıcıların üzerinde olması ödemelerin kusursuz ve son 
derece güvenli bir şekilde yapılmasını da sağlayacak.”

Gençler alışverişin geleceğini hayal ederek 2020 itibariyle hayatımıza girmesi 
beklenen temassız giyilebilir ödeme çözümlerini tasarladı. 

GELECEKTE ÖDEMELER 
‘TEMASSIZ’ OLACAK
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TASARIMCILAR:
Giyilebilir ödeme yöntemlerine yönelik üç tasarım konsep-
ti, Central Saint Martins’de, CSM Akademik ve Tasarım 
Uygulayıcısı Silas Grant yönetiminde; Gareth Ladley (MA 
Endüstriyel Tasarım Mezunu 2015), Marina Mellado (MA 
Endüstriyel Tasarım Öğrencisi), Marta Monge (MA Endüst-
riyel Tasarım Mezunu 2015), Maxime Moreaux (MA Endüst-
riyel Tasarım Öğrencisi) ve Bronka de Sage (MA Endüstriyel 
Tasarım Öğrencisi) tarafından geliştirildi. 
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2015 yılı siber güvenlik açısından her şeyiyle oldukça 
ilginç bir yıl oldu. Birçok büyük siber güvenlik olayına 
rağmen oldukça dikkat çekici güzel gelişmeler de 
yaşandı. İnternet ve veri güvenliğinde küresel çözüm 

sağlayıcı Trend Micro, 2015 yılında çok daha güvenli bir dijital 
yaşam sürmemizi sağlayan gelişmeleri sıraladı.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMLERİ
Gelişmiş ödeme sistemleri ve nakitsiz ödeme uygulamaları 
yaygınlaştıkça dolandırıcılık faaliyetleri de azalmaya başladı. 
Yasal düzenlemelerin de yönlendirmesiyle özellikle ekim ayın-
dan itibaren birçok işletme ve kullanıcı çipli EMV kredi kartlar ve 
buna uygun POS cihazları kullanmaya başladı. Bu sayede kayıp 
ve çalıntı kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda ciddi oranda 
azalma görüldü.
2013 yılında POS Ram Scraper zararlı yazılımları nede-
niyle ABD’li perakende devi Target tarihin en büyük 
veri sızıntılarından birisiyle karşı karşıya kalmıştı. 
Bu gibi olaylardan sonra genişleyen EMV 
özellikli kartların kullanımı ise gelişmiş 
kimlik doğrulama sistemi sayesinde 
siber suçluların kredi kartlarını taklit 
etmesini ve bilgileri çalmasına karşı 
en başarılı güvenlik önlemlerin-
den birisi olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu sayede özel günlerde alışveriş 
yapmak isteyen kullanıcılar gönül 
rahatlığıyla kredi kartlarını kulla-
nabiliyorlar.

WİNDOWS 10 VE GÜVENLİ 
İNTERNET TARAYICISI MİCROSOFT 
EDGE
Internet Explorer, siber suçluların açıklarını 
kullanmak için en fazla tercih ettiği platformların başında 
geliyor. Geçtiğimiz yıl ise bu platform üzerinden 200’den 
fazla bozuk bellek güvenlik zafiyeti keşfedildi ve çeşitli 
yamalarla düzeltildi. Yeni işletim sistemi Windows 10’un 
kullanıcılarla buluşmasıyla birlikte Internet Explorer’ın 
yerine tamamen yeni ve birçok başarılı geliştirmeler 
içeren Microsoft Edge kullanıma sunuldu. Bu yeni tarayıcı 
ile ortaya çıkan en önemli yenilik ise Internet Explorer’ın 
önemli sorunlarından da birisi olan kullanım sonrası olu-
şan güvenlik açıklarını, gereksiz içerikleri işaretleyerek ve 
temizleyerek kapatan MemGC özelliği oldu. Bu yenilik ile 
birlikte internet tarayıcısı geliştiricilerinin önünde kulla-
nıcılara web tabanlı tehditlere karşı çok daha güvenli bir 
kullanım sunabilecekleri bir yol açıldı.

MR. ROBOT
Mr. Robot birçok izleyici ve eleştirmen tarafından 2015’in 
en etkileyici TV dizisi olarak tanımlanıyor. Dizideki olaylar 
ve çizilen siber suçlu profilleri ise bugüne kadar kar-
şılaştıklarımız arasında en gerçekçi anlatımı sunuyor. 
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Hollywood tarafından çekilen birçok hacker ve siber suçlu 
filmi ve dizisinden farklı olarak siber suçluların bu işi nasıl 
yaptığını ve bu faaliyetleri yüzünden başlarına nelerin 
gelebileceğini de anlatan Mr. Robot, aynı zamanda veri 
güvenliği çemberinin en zayıf halkalarını da gözler önüne 
sererek herkesi bilinçlendiriyor. Dizinin senaryosunu 
yazan ve yöneten Sam Esmaill siber suçluların neden 
olduğu zararları ve bunlarla nasıl mücadele edildiğini gös-
termekte oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. Özellikle Soysal 
Mühendislik gibi hacker yöntemlerinin nasıl uygulandığı 
en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. 2015 yılında yayınla-
nan Mr. Robot genel olarak siber güvenlik üzerine yaptığı 
bilinçlendirmeyle herkese faydası dokunacak eğlenceli ve 
bilgilendirici bir iş yapıyor.  

SİBER SUÇA KARŞI İŞBİRLİĞİ
2015 yılında güvenlik şirketleri, özel şirketler ve yasal 

kurumlar arasında siber suça karşı ciddi işbirlik-
leri yapılmaya başlandı. Bu ortak girişimler 

birçok siber suçlunun yakalanarak yargı 
önüne çıkmasını sağladı. Bu işbirliğinin 

oldukça etkili olduğunu gören taraf-
lar ise siber suçlara karşı çıkarılacak 

kanunları ortak bir bilinçle hazır-
lama yoluna yöneldi. Bu sayede 
teknoloji kullanımı kısıtlanmadan 
en etkili yasaların hazırlanabilme-
si için önemli bir adım atılmış oldu.

Yakın zaman önce özel şirketler 
siber güvenlik alanındaki ihtiyaçla-

rını kendi çözümleri kapsamında hal-
letme eğilimindeydiler. Yasal kurumlar 

ise siber suçla mücadele edecek donanıma 
sahip değildi. Günümüzde ise güvenlik şirketle-

ri, özel şirketler ve devlet kurumları siber suça karşı ortak 
bir mücadele vermeye başladılar. 

VERİ KORUMA KANUNLARI
2015 yılında çıkarılan ve uygulanmaya başlanan yeni 
veri koruma kanunları şirketler ve müşterilerinin siber 
saldırılardan korunabilmeleri için birçok yeni standart ve 
uygulama getirilmesini sağladı. Bu yıl çıkarılan Avrupa 
Birliği Veri Koruma Kanunu, 28 üye ülkede uygulanmaya 
başlandı. Bu yasa kapsamında kişisel veri kavramının 
tarifi ve veri sızıntılarına karşı uygulanacak yaptırımlar 
başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Bu kanunun 
getirdiği en önemli uygulamalardan birisi ise veri sızıntısı 
yaşayan şirketlerin olaydan sonra en geç 24 saat içinde 
bunu kamuya duyurma zorunluluğu oldu. Bu sayede bir-
çok müşteri ve kullanıcı kendi verilerini koruyabilmek için 
çok daha proaktif önlemler alma imkânına sahip oldular. 
Bu kanunla birlikte durumdan hızlı bir şekilde haberdar 
olan taraflar artık verileri çalınıp satılmadan önce hareke-
te geçebilecekler.

Geçtiğimiz yıl birçok büyük siber güvenlik 
olayına rağmen oldukça dikkat çekici güzel 

gelişmeler de yaşandı.

DİJİTAL YAŞAMIMIZI 
GÜVENLİ HALE GETİREN 

BEŞ GELİŞME

YENİ VERİ 
KORUMA KANUNLARI 

ŞİRKETLER VE MÜŞTERİLERİNİN 
SİBER SALDIRILARDAN 

KORUNABİLMELERİ İÇİN BİRÇOK 
YENİ STANDART VE 

UYGULAMA GETİRİLMESİNİ 
SAĞLADI.
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SİNEMADA DA ÖRNEKLERİ VAR
Maillardet’nin otomatı, daha sonra Martin Scorsese’nin çek-
tiği Hugo adlı filme ve bu filmin uyarlandığı Brian Selznick 
kitabına (The Invention of Hugo Cabret) konu olmuştu.
Günümüzde ise çok daha farklı cihazlarla karşılaşmak, hatta 
bunların bu işleri nasıl yaptığını merak etmek mümkün... 
Örneğin, Google’da yapacağınız ‘müzik çalan robotlar’ ara-
ması sizi birçok farklı örneğe götürebilir. Ancak, bunların her 
biri farklı yöntemlerle çalışan robotlar olacaktır. 
Aralık 2015 sayımızda yer verdiğimiz “Oyunlar 
bizden ne öğrendi ve bize ne öğretebilir-
ler?”  adlı yazımızda prosedürel üretimle 
ortaya çıkartılan müzikten bahset-
miştik. Bu yazıda; bir sanatçının 
yaratacağı bir matematik formü-
lünü kullanarak, insandan çok 
daha hızlı hesaplamalar yapa-
bilmenin, buna göre bir patern 
içinde (sürekli değişerek) müzik 
üretmenin ya da var olan müziği 
belirli değişkenlere (bir bilgisa-
yar oyununun karşısındaki kişinin 
oyundaki haline ya da kameradan 
mimiklerini okuyarak ruh halini tah-
min ederek) göre değiştirmenin mümkün 
olduğundan bahsetmiştik.
Bu durum sadece müzik değil, tüm üretim yapan robot-
larda kullanılabilen bir teknik. Ancak bu yazıda daha çok 
işin içine biraz yapay zekâyı ve büyük verilere dayanarak 
elde edilebilecek çıkarımlara erişme olanağını da dâhil eden 
örneklere gidelim.

22 KOLLU DAVULCU, 78 PARMAKLI GİTARİST
Tokyo Üniversitesi’nin robot müzik grubu, otomatlar açısın-
dan çok iyi bir örnek olsa da, sanata katkısının belki sadece 
müziği icra edebilmek olduğunu söyleyebiliriz. Hatta robot 
gitaristin 78 parmaklı oluşundan, davulcunun 22 kollu olu-
şundan etkilenebiliriz ama orada durmakta fayda var, çünkü 
her ne kadar iyi çalıyor olsalar da, bizim bir müzisyenden 
beklediğimiz birçok özelliği taşımıyorlar. Örneğin şarkı bes-
teleyemiyor, emprovizasyon yapamıyorlar. 
Bu çalışma öncekileri tekrar etmekten çok, müziğin hangi 
niteliklerinin nasıl değiştirilebileceğini ve robot müzisyenler 
olacaksa (olmayacağını iddia etmek dünyanın düz olduğunu 
iddia etmekten farksız bir duruma geldi), bunların müzik 
yapabilmesi için diğer şartların nasıl etkileneceğini bulmak 
amacı taşıyor.
Diğer yandan işin yapay zekâyla ciddi bir bağlantısı var ve 
burada doğru örnek Bot Poet (botpoet.com, Robot şair) 
olabilir. Şiiri kullanarak meşhur Turing Testi’ni yapmak iste-
yen iki araştırmacının projesi, veri tabanındaki şiirlerin yapı-
larını inceleyerek, uydurma benzerlerini yaratıyor ve siteyi 
ziyaret edenlerin oynayabileceği bir oyunla, bunları ayırt 
edip edemediklerini kayıt ediyor. 

Yapay zekânın tek başına işlerlik kazanmadığını, ken-
disini idame ettirecek bir örneğinin olmadığını biliyo-
ruz. Ancak robotların, büyük verilerden çıkarımları 
başta olmak üzere, birçok farklı yöntemle sanat form-

larında çalıştığını da görüyoruz. Resim, heykel, müzik ve şiir 
üreten robotlar, sanata katkı sağlayabilirler mi? İnsansız bir 
sanat üretimi mümkün olabilir mi?
Aslında robotların sanatla buluşması sadece bu çağda ger-
çekleşmiş bir olay değil. Bunun ilk örneklerini kendi kendine 
işlem yapabilen, önceden belirlenmiş işlem dizilerine ya da 
yönergelere yanıt verebilen Automaton adlı (ilk otomasyon 
sistemi sayılabilir) makineyi düşünebiliriz. Robot kelimesinin 
ortaya çıkmasından yüzyıllar önce örnekleri ortaya çıkan 
Automaton (Otomat), insanların uzun süre kendi çalışabilen 
makineleri bu şekilde adlandırmasına sebep olmuştu.

KENDİ İŞİNİ KENDİSİ GÖREN OTOMATLAR
Otomatların gelişmesi, belirli saatlerde yuvası olan saa-
tin içinden çıkıp öten guguklu saatler gibi o zamanki 
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SONRAKİ ADIM: EMPROVİZASYON YAPABİLMEK
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok teknolojik geliş-
me amaçlı proje üreten Savunma Bakanlığı İleri Araştırma 
Projeleri Ajansı (DARPA), MUSICA ile bir caz solosunda 
insan partnerlere yanıt verebilecek emprovizasyonu ortaya 
çıkartmayı hedefliyor. 
Bunun için birçok caz solosuna erişebilen MUSICA, aynı 
zamanda insanların bir başka dil (müziğin dili) kullanarak 
birbiriyle anlaşabilmesini de anlamayı hedefliyor. MUSICA, 

hafızasındaki sololardaki ritim, ton, armoni ve belirli 
müzikal değerleri ayırt edebiliyor.

The Big Draw adlı bir proje ise, kamera görün-
tüsüne bakarak kişilerin portresini çizen 

bir robot kolu içeriyor. Patrick Tresset 
adlı bir sanatçının projesi olan The Big 
Draw’da, ortaya Paul adlı bir makine 
çıkmış. Tresset, Paul’ün düzgün çizim 
yapabilecek noktaya gelebilmesi için 
altı yıl çalışmış. Ancak bu çalışma 
daha çok Tresset’in çizim tekniklerini 

uygulayan bir robotla sonuçlandığın-
dan, yine tam olarak bir sanat üretimin-

den bahsetmek doğru değil. 
Muhtemelen böyle bir şeyden çok yakın 

zamanda bahsedemeyeceğiz, ancak bu robot-
lar, insanın böyle şeyleri nasıl üretebildiği konusunda 

bugüne kadar sahip olduğumuzdan daha bilimsel sonuç-
lara varmamızı, dolayısıyla biraz daha kendimizi tanımamızı 
sağlayacak ki, bu da eşsiz bir bilgi anlamına geliyor. Yapay 
zekânın da paralel gelişimiyle, ancak o zaman insandan ya 
da hazır bir partnerden bağımsız şekilde sanat üretebilen 
robotlardan bahsedebiliriz.

en ileri örneklerin gelişmesine sebep oldu. 19. yüzyılda 
Japonya’da çay taşıma ve servis etme mekanizmasına 
sahip bir robot üretildi. Resimde görebileceğiniz Karakuri 
kuklası, önündeki tepsiye çay konulduğunda ilerlemeye 
başlıyor. Belirlenen mesafeyi gidip, kafasını eğerek çayı 
servis ediyor. Tepsiden alındığında ise ilk konumuna geri 
dönüyor. 
Aynı esnada batılı ülkelerde ise çok daha farklı bir otomat 
üretilmesi ilgi çekici; İsviçre’de yaşayan Henri Maillardet adlı 
bir mekaniğin kendi adını verdiği makine, şiir yazıp resim 
yapabiliyor. Maillardet Otomatı adlı makine, bilgisayardaki 
geçici bellekler (RAM) gibi bir sistem kullanması açısından 
da önem taşıyor. 
Makine örneğin bir şiiri kâğıda yazacak el hareketlerini 
akılda tutuyor. Daha sonra bu verileri, sadece okunabilir 
bellek (ROM) gibi kullanarak daha sonra erişmekte kulla-
nıyor. Makine yedi görsel için gereken verileri, yani yaklaşık 
299 bin noktayı saklayabiliyor. Bu da takribî 300 KB alana 
tekabül ediyor.

Resim, heykel, müzik ve şiir üreten robotlar, sanata katkı sağlayabilirler mi? 
İnsansız bir sanat üretimi mümkün olabilir mi?

ROBOTLARIN 
SANATLA 

BULUŞMASININ İLK 
ÖRNEĞİ; KENDİ KENDİNE 

İŞLEM YAPABİLEN, ÖNCEDEN 
BELİRLENMİŞ İŞLEM DİZİLERİNE 
YA DA YÖNERGELERE YANIT 

VEREBİLEN AUTOMATON 
ADLI MAKİNEDİR.

ROBOTLAR SANAT ESERİ 
ÜRETEBİLİR Mİ?

İsveçli mekanik Henri 
Maillardet’in 18. yüzyılda 
yaptığı bu otomat, dört 
adet resim çizip üç adet 
şiiri yazabiliyor. Cihaz hâlen 
Philadelphia’da Franklin 
Enstitüsü Bilim Müzesi’nde 
sergileniyor.
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dileri ve aileleriyle ilgili özel paylaşım yapmamaları gerekti-
ğini anlatın. İnternetteki diğer kişilerin mahremiyetine say-
gılı olmalarını öğütleyin. Ödevlerinde kullandıkları görsel ve 
bilgilerin kaynağını belirterek başkalarının haklarına saygılı 
olması gerektiğini anlatın.

FİKREN HAZIR OLMADIKLARI İÇERİKLERE 
BAKMAMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEYİN
İnternette şiddet, cinsellik, alkol ve uyuşturucu maddeler 
başta olmak üzere online ortamda müdahale edilebile-
cek çok fazla kategori mevcut. Çocuklarınızın yaşlarına 
uygun ve anlayabilecekleri bilgilere erişimlerine izin verin. 
Çocukları en çok etkileyen şey fikren henüz hazır olma-
dıkları bir içerikle karşılaşmalarıdır.

YASAKLAMAYIN AMA SINIRLARI BELİRLEYİN
Yasaklar her zaman çok çekicidir. Çocuklar her 
zaman kendilerine söylenenin tam tersini 
yapmaya çalışır. Bu nedenle onları negatif 
bildirimlerle değil, olumlu mesaj ve bilgi-
lerle, pozitif yönde teşvik edin. Onlara 
yasaklar koymayın, internetin kendi-
lerine sağladığı kolaylıkları ve inter-
netten ne şekilde doğru ve etkin 
yararlanabileceklerini gösterin. 
Çocuklarınıza ziyaret edebilecekleri 
ve edemeyecekleri siteleri öğretin. 
Bazı sitelere girmenin neden uygun-
suz olduğunu anlatın. Çocuklarınızın 
sevdiği zararsız siteleri yer imlerine kay-
dederek dikkatlerini o yöne kaydırın.

ALTERNATİFLER ÜRETİN
Çocukların aklında, ‘bu siteyi ziyaret etmeyeceksem ya da bu 
uygulamayı kullanmayacaksam, bunun yerine neyi kullanabi-
lirim?’ sorusu vardır. Alternatifler yaratarak çocukların merak 
duygusunu dizginleyip, onları doğru kaynaklara yönlendire-
bilirsiniz. Görmemeleri gereken bir içerikle ilgili internet site-
sini doğrudan yasaklamak yerine, onları farklı alternatiflere, 
doğru ve kendileri için uygun sitelere yönlendirin.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte birçok 
çocuk soluğu internet ve bilgisayarın başında alıyor. 
Peki, çocukların teknolojiyi ve özellikle de interneti 
verimli ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için aile-

lerin neler yapması gerekiyor?
Günümüzde 12-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 93’ü 
çevrimiçi durumda. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet-
lerle birlikte internetin çocuklarımıza sayısız faydası olmak-
la birlikte kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken bazı 
önemli noktalar da mevcut. Özellikle okulların tatile girdi-
ği dönemlerde evlerdeki ya da internet kafelerdeki bilgi-
sayarları kullanan çocukların sayısı büyük oranda artıyor. 
Çocuklarımızın teknolojinin nimetlerinden en fazla fayda-
yı sağlayabilmesi için ailelerin dikkat etmesi gereken bazı 
önemli noktalar bulunuyor. İnternet ve veri güvenliğinde 26 
yıllık tecrübesiyle küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro, tüm 
ailelere çocuklarının kaliteli bir dijital yaşam sürdürebilmesi 
için gerekli olan püf noktalarını açıklıyor. 
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MOBİL UYGULAMALARLA İLGİLİ BİLİNÇLENDİRİN
Birçok kullanıcı, mobil dünyadaki tehlikelerin halen bilin-
cinde değil. Tehlikenin sadece mobil olmayan dünyada, 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarda olduğunu düşünüyor, 
cep telefonunu sürekli yanında taşıdığı için güvenli ve 
kontrol altında olduğunu sanıyor. Oysa bugün dünyada 
2,7 milyon mobil zararlı ve yüksek riskli uygulama bulu-
nuyor. Bu tehlikelere karşı çocuklara mobil cihazlarını nasıl 
güvenli bir şekilde kullanacaklarını öğretin. Mobil uygu-
lamaların kullanıcı izinlerini kontrol ederek ve mobil veri 
güvenliği yazılımı kullanarak veri sızıntısı olmasına engel 
olun. Bunun yanında örneğin Temple Run, Candy Crush 
gibi popüler mobil oyun ve uygulamaların taklitlerine 
karşı dikkatli olun.

GİZLİLİK AYARLARINI KONTROL EDİN
Çocuğunuzun internette ne kadar kişisel bilgi 

paylaştığını görmek için sosyal ağlardaki 
profillerini ve bu bilgilerin açık ortamda 

ne kadar görünebilir olduğunu gizli-
lik ayarları kısmından kontrol edin. 

Gizlilik kontrol yazılımlarıyla sosyal 
ağlar üzerindeki gizlilik ayarlarını 
takip ederek ne kadar kişisel bilgi 
paylaştığını kontrol edin.

VERİ GÜVENLİĞİ PROGRAMLARI 
VE EBEVEYN KONTROL 

MEKANİZMASI KULLANIN
Çocuğunuzun kullandığı cihazın güvenli 

olduğundan, güvenilir güvenlik ve anti-
virüs yazılımları kullandığınızdan emin olun. 

Bunu internete bağlanabilen her cihaz için yapın. Birçok 
web tarayıcısı, kendi içinde hazır gelen filtreleme sistemi-
ne sahiptir. Bu filtreleri aktif hale getirerek çocuğunuzun 
girdiği sitelerin uygun yaş aralığına hitap ettiğinden emin 
olun. Ayrıca ebeveynler için web trafiği izleme yazılımları 
kullanın. Bu sayede çocuğunuzun girdiği sitelerdeki ve 
kullandığı cihazlarda gerçekleşen aktivitelerini gözlemle-
me şansı elde edebilirsiniz.

AÇIK BİR İLETİŞİM GELİŞTİRİN 
Çocuklara her şeyin sebebini açıklayın. Çocuklar bir şeyin 
kötü olduğunu, bir şeyi yapmamaları gerektiğini bilirler. 
Bilmedikleri, bunun neden kötü olduğu, bunu neden yap-
mamaları gerektiğidir. Onları ‘çünkü’ kelimesiyle başlayan 
açıklamalara alıştırın. Çocuğunuz yanlışlıkla görülmemesi 
gereken bir içeriğe ulaştığında, onu bununla ilgili bilgilendirin 
ve ona verebileceği zararları mantıklı bir şekilde anlatın.

MAHREMİYET VE BAŞKALARININ HAKLARINA SAYGIYI 
ÖĞRETİN
Çocukların mahremiyet algısı yoktur. İnternetteki tuzaklara 
düşmelerinin en önemli nedeni de, internette hangi bilgi-
leri paylaşacaklarını bilmemeleridir. Yüz yüze konuşulan 
her şeyin online ortamda da söyleyebileceğini düşünürler. 
Onları internette gerçek hayatta tanıdığı kişileri arkadaş 
olarak eklemesi yönünde motive edin. İnternette özellikle 
tanımadıkları kişilerle bilgi alışverişinde bulunmamaları, ken-

12-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 93’ü çevrimiçi durumda. İnternetin 
çocuklarımıza sayısız faydası olmakla birlikte kullanım sırasında dikkat edilmesi 

gereken bazı önemli noktalar da mevcut.

ÇOCUKLARIN 
MAHREMİYET ALGISI 

YOKTUR. İNTERNETTEKİ 
TUZAKLARA DÜŞMELERİNİN EN 
ÖNEMLİ NEDENİ DE, İNTERNETTE 

HANGİ BİLGİLERİ 
PAYLAŞACAKLARINI 

BİLMEMELERİDİR.

ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYİ NASIL DAHA 
GÜVENLİ KULLANABİLİR?

45 YAŞ ÜSTÜ KULLANICILAR DA SIBER TEHDITLERI FARK EDEMIYOR
Çocukların dışında 45 yaş üstü kullanıcılar da siber tehditleri fark edemiyor. 45 ve 
üzeri yaşlardaki tüketiciler genç internet kullanıcılarına kıyasla bilgi paylaşımı konu-
sunda daha dikkatli. Fakat onlar bir dolandırıcılık numarasını veya açık bir siber tehdi-
di görmek için yeterli bilgiye sahip olamayabiliyor. Kaspersky Lab Baş Güvenlik 
Araştırmacısı David Emm şunları söyledi: “Olgun internet kullanıcılarının çevrimiçinde 
kendi kişisel bilgileriyle daha az risk alacağı açıkken; bir tehditle karşılaştıklarında 
bunu tanıma ve üstesinden gelme konusunda daha az bilgili oldukları da görülmekte-
dir. Güçlü bir dijital koruma içgüdüsünün yerini hiçbir şey tutamaz. Her yaştan kulla-
nıcının çevrimiçinde dikkatli ve uyanık olması ve İnterneti ne sıklıkla ne için kullanıyor 
olduklarından bağımsız olarak potansiyel tehditlerin farkında olmaları önemlidir. 
İnsanlar ayrıca, dosya indirirken ve yüklerken ve çevrimiçinde haberleşirken kendile-
rine tam bir koruma sağlayacak bir güvenlik çözümüne sahip olmalıdır.” 
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İnternet üzerinden alışveriş anlamı-
na gelen e-ticaret (elektronik tica-
ret) sektörü hem dünyada hem de 
Türkiye’de hızla büyümeye devam 

ediyor. E-ticaret alanında faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin 2015 performanslarını değerlen-
diren IdeaSoft’un 2015 yılında Türkiye’de 
e-ticarette gelinen noktayı ortaya koyan 
araştırmasına göre, KOBİ’lerin 2015 yılın-
da önceki yıla oranla internet üzerinden 
satışları %60 büyüyerek 500 milyon TL 
seviyesini aştı. KOBİ’lerin e-ticaret ile 
aldıkları sipariş sayısı ise %45 artarak 2 
milyonu geçti. 
E-ticaret yazılımları alanında Türkiye’de 
hizmet veren IdeaSoft, e-ticaret yapan 
KOBİ’lerin 2015 yılında gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerden elde edilen verileri analiz etti. 
IdeaSoft’un hizmet verdiği 5 bin 300’ün 
üzerinde KOBİ üzerinde yapılan araştırma-
da, 2015 yılında Türkiye’de e-ticaret paza-

%16,1 ile İç Anadolu ve %13,2 ile Ege Bölgesi 
takip etti. Günlük ortalama 45 binden fazla 
ürünün satıldığının belirlendiği araştırmada 
e-ticaret sektöründe ayda 400 binden fazla 
yeni ürünün de satışa sunulduğu tespit edildi.

MOBİL SİPARİŞLER %420 ARTTI 
Akıllı telefonların yaygınlaşması ve mobil 
e-ticaret uygulamalarının öneminin artması, 
verilen siparişlerde mobil cihazların daha sık 
kullanılır olmasını da sağladı. Araştırmada, 
2015 yılında mobil cihazlardan gelen sipariş 
sayısının %420 arttığı ortaya çıktı. E-ticarete 
olan ilgi doğal olarak KOBİ’lerin sahip oldu-
ğu e-ticaret sitelerinin ziyaretçi sayılarını da 
olumlu yönde etkiledi. KOBİ’lerin e-ticaret 
sitelerinin ziyaretçi sayısı 2015’te %35 ora-
nında artarken, mobilde bu artış %125 ora-
nında gerçekleşti.

SEPET ORTALAMASI 245 TL
IdeaSoft, 2015’in değerlendirildiği araştır-
mada sepet ortalamasını da analiz etti. 45 
farklı sektörden 5 bin 300’den fazla KOBİ’nin 
e-ticaret sitesi incelendiğinde, 2015 yılında 
sepet ortalamasının 245 TL olduğu ortaya 
çıktı. Bu da geçtiğimiz seneye oranla %10’luk 
bir artış anlamına geliyor. Türkiye’de internet-
ten alışveriş yapanların taksit alışkanlıklarına 
bakıldığında ise 100 TL altındaki siparişlerin 
%24’ünde taksit tercihi yapılırken, 100 TL’nin 
üzerindeki siparişlerde taksit tercih oranının 
%55 olduğu bilgisi elde edildi.

E-TİCARETTE KREDİ KARTINDAN 
VAZGEÇMİYORUZ
Müşterilerin ödeme tercihi seçeneklerini de 
analiz eden IdeaSoft, Türkiye’de kullanıcıların 
e-ticarette büyük oranda kredi kartını ter-
cih ettiği sonucunu elde etti. Yapılan analizde 
%71,5 oranla kredi kartlı ödeme açık ara ilk 
sırada yer alırken, %11,3 oranla kapıda öde-
menin ikinci, %11,1 oranla havale ve EFT’nin ise 
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rının hızlı büyümesinin devam ettiğini orta-
ya koydu. Araştırma sonucunda Türkiye’de 
2015 yılında KOBİ’lerin internet üzerinden 
satışlarını bir önceki seneye göre %60 
oranında artırarak, toplamda 500 milyon 
TL’yi aşan bir seviyeye ulaştıkları belirlendi. 
E-ticarete her geçen gün daha çok alışan 
Türkiye’de 2015 yılında KOBİ’lerin e-ticaret 
alanında müşteri sayısı, mevcut müşteriler 
ve potansiyel müşteri adayları ile birlikte 3 
milyon kişiyi geçti.

KOBİ’LERİN E-TİCARET SİPARİŞLERİ %45 
ORANINDA ARTTI
IdeaSoft’un yaptığı detaylı analizlerde dikkat 
çeken bir diğer veri ise sipariş adetlerinde-
ki artış oldu. Satışlarla doğru orantılı olarak, 
e-ticaretle uğraşan KOBİ’lere verilen sipariş 
adedi %45 oranında artarak 2 milyonu aştı. 
Türkiye geneline bakıldığında tüm siparişlerin 
%42,9’u Marmara Bölgesi’nden gelirken, onu 

en çok tercih edilen üçüncü ödeme yöntemi 
olduğu belirlendi. Kredi kartı kullanım tercihle-
rine bakıldığında ise ilk sırada %23,8 ile Bonus 
yer alırken, onu %20 ile World Card ve %15,2 
ile Maximum’un takip ettiği görüldü.

HEDEF 1 MİLYAR TL
E-ticaret sektörüne ilişkin yapılan araştır-
mayı değerlendiren IdeaSoft Genel Müdürü 
Seyhun Özkara, Türkiye’nin, e-ticarete 
her geçen gün daha da ısındığını söyledi. 
Tüketicilerin, profesyonel altyapılara sahip 
e-ticaret sitelerine güvenlerinin artmasıyla 
ve KOBİ’lerin e-ticareti yeni ve önemli bir 
gelir kaynağı olarak görmesiyle Türkiye’de 
e-ticaret sektörünün büyümesinin 2016 
yılında da devam edeceğine dikkat çeken 
Seyhun Özkara şunları söyledi: “2015’te 
KOBİ’ler e-ticaret üzerinden 500 milyon 
TL’yi aşan bir satış yaptı, 2016 yılında hede-
fimiz bunu 1 milyar TL’ye ulaştırmak. Bu 
hedefe ulaşmak için KOBİ’lerimize e-ticaret 
alanında gereken tüm desteği sunmaya 
devam edeceğiz. 2015’te 6300’den fazla 
kişiye ücretsiz e-ticaret eğitimi verdik. 
Müşteri memnuniyet oranımız %92’ye 
ulaştı. IdeaSoft olarak 2016 boyunca da 
sunacağımız eğitimler ve seminerlerle satış 
ve dijital pazarlama alanında KOBİ’lerimizi 
bilgilendirmeye ağırlık vereceğiz.”

KOBİ’lerin 2015 yılında önceki yıla oranla internet üzerinden satışları %60 
büyüyerek 500 milyon TL seviyesini aştı. KOBİ’lerin e-ticaret ile aldıkları 

sipariş sayısı ise %45 artarak 2 milyonu geçti.

KOBİ’LER İÇİN E-TİCARETTE 2016 HEDEFİ: 
1 MİLYAR TL

2015 YILINDA KOBİ’LERİN 
E-TİCARET ALANINDA MÜŞTERİ 
SAYISI, MEVCUT MÜŞTERİLER 
VE POTANSİYEL MÜŞTERİ 
ADAYLARI İLE BİRLİKTE 3 
MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ.
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Blackeye, ‘akıllı telefon fotoğrafçılığını’ bir adım ileri götürmek için 
2013 yılında fotoğraf ve ekstrem spor meraklısı üç arkadaş tarafın-
dan Finlandiya’da kuruldu. Ülkemizde yeni yeni raflardaki yerini 
alan Blackeye lensler, model çeşitliliği ve pazarlama anlamında 
doğru bir konumlandırma yapmış gibi gözüküyor. Nitekim Blacke-
ye lensler, klips aparatı sayesinde tüm akıllı telefonlarla rahatça 
kullanılabiliyor. Ayrıca manzara fotoğrafları gibi geniş açılı çekim-
ler yapmayı sevenler için Wide Angle lensler, yemek fotoğrafı gibi 
daha yakın çekim yapmayı sevenler için  Macro 20X ve Tele 3X 
lensler ve daha derin kareler yakalamayı sevenler için balıkgözü 
tabir edilen Fisheye ve Full-Frame Fisheye lensler olmak üzere 5 
farklı model konumlandırılmış. Sürekli eklenen yeni resimler ve 10 
binden fazla takipçisiyle Blackeye, Instagram hesabı üzerinden 
kendi komünitesini yaratmış durumda…

CES dâhilindeki Techcrunch Hardware Battlefield yarışmasında tanıtımı 
yapılan Glance Clock, duvar saati kavramını kökten değiştirmek istiyor. 
Singapur merkezli Glance, geniş ekranıyla saati göstermekten çok daha 
fazlasını sunuyor. 12 inç çapında yuvarlak bir ekrana sahip olan saat; 
e-posta, takvim ve Uber aracının ulaşma vakti gibi birçok bildirimi göste-
rebiliyor. Glance’in pil ömrü 3-6 ay arasında kullanıma göre değişiyor. 
Glance’in kurucusu Anton Zriashchev, geliştirdikleri akıllı duvar saatinin, 
akıllı kol saati gibi olduğunu ve birçok uygulamayla zenginleştirilebilece-
ğini ifade ediyor. Glance şu anda 129 dolardan ön siparişe açılmış 
durumda ve pazara 179 dolar gibi bir fiyattan çıkmayı planlıyor.

Gündelik yaşamlarımızı kolaylaştırmayı 
hedefleyen akıllı teknolojilere her geçen 
gün yenisi ekleniyor.

AKILLI TEKNOLOJİLER 
HAYATIMIZA FONKSİYONELLİK VE GÜVEN 
KATAN UYGULAMALAR

[ SELİN AKGÜN ]
BLACKEYE LENSLERİYLE 
FOTOĞRAFÇILIĞIN TADINI ÇIKARIN

SIRA AKILLI DUVAR SAATİNDE

Yeni nesil teknolojiler hayatımızı her açıdan kolaylaştıracak, 
güvenli kılacak ve heyecan katacak inovasyonlara imza atıyor. 
Eğer fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu son derece kapsamlı 
bir fotoğraf makinesi almak zorunda olduğunuz anlamına 
gelmiyor. Çünkü akıllı telefonunuzla eşleşecek özel lensler, 
size arzu ettiğiniz kalitede çekim yapabilme fırsatı sunacak. 
Ayakkabılarınızın bağcığı kendi kendine bağlanacak, siz evde 
yokken kapınızın önüne kimin gelip gittiğinden anında haberdar 
olacak ya da otomobilinizi akıllı bir bileklik aracılığıyla uzaktan 
sesle kontrol edebileceksiniz…  
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Aksesuar üreticisi Razer, Nabu Watch adını verdiği akıllı saatini CES 
2016’da tanıttı. Saatin en önemli özelliği ise sağlık odaklı bilgilerinizi takip 
edebilmesi… Daha önce Razer Nabu ismiyle bileklikler çıkaran Razer’ın 
akıllı saati genişçe bir kasaya sahip ve Casio markasının meşhur 
G-Shock modellerini andırıyor. 128X16 boyunlarında OLED ekrana sahip 
olan Nabu Watch’ın içinde birden fazla ekranı var. Size sağlık bilgilerini 
sağlayan, akıllı saatin AppStore ve Android’deki uygulamasıyla kendini 
eşleyerek çalışan, adımlarınızı ve sağlığınızı takip eden bu ekranın şarjı 
7 gün dayanıyor. Bu noktada Nabu Watch değişik bir strateji izlemiş. 
Çünkü saatin diğer dijital göstergeleri bildiğimiz saat piliyle çalışıyor ve 
ömrü de 12 ay. Böylece eğer saatinizi şarj etmeni unutsanız bile saati 
kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Nabu Watch bu tarzıyla şarj süre-
leri konusunda sınıfı geçmeyi başarıyor. Cihaz, bir USB kablosu aracılı-
ğıyla şarj edilebiliyor. Razer Nabu Watch attığınız adım sayısını, seyahat 
ettiğiniz mesafeyi, yaktığınız kaloriyi size sunuyor. 

RAZER, AKSESUARDAN AKILLI SAAT 
PAZARINA ADIM ATTI 

Evinizin güvenliğini artırmak için geliştirilen teknolojilere bir yenisi daha 
eklendi: Doorbot… Doorbot, kapınızın önünde olup biteni eş zamanlı 
olarak akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden izleme imkânı sunan 
akıllı bir diyafon. Evde olmasanız da kapınıza gelen ziyaretçileri görme-
nizi ve onlarla konuşmanızı sağlıyor. Üzerinde bir mikrofon, bir hopar-
lör ve bir de gece görüş kamerası yer alan diyafon, kötü hava 
koşullarından etkilenmiyor ve günün her saatinde yüksek kalitede 

Çinli drone üreticisi Ehang, insansız hava araçları olarak andığımız 
bu klasik drone modelleri dışında, yolcu taşıyabilen bir drone tanıttı. 
Ehang 184 adı ile tanıtılan drone modeli, tek kişilik yolcu taşıma kapa-
sitesine sahip. Bugün alıştığımız drone görüntüsünden bir farkı olma-
yan bu drone’un üzerinde bir kabin yer alıyor. Yere paralel uzanan 
dört pervane ise drone’u uçuruyor ve gücünü de tamamen elektrikten 
alıyor. Tam şarjı 2 saat süren elektrikli drone, deniz seviyesinde uçu-
rulduğunda 23 dakika havada kalabiliyor. Ehang’ın ürettiği ve insan 
taşımacılığı için kullanılabilecek bu drone, özellikle güvenlik ve otopi-
lot özellikleriyle ön plana çıkartılmaya çalışılmış. Ehang 184 modelinin 
taşıyabildiği kişi sayısı şimdilik 1 kişi ile sınırlı. Bu da teknik özelliklerde 

SİZ EVDE YOKKEN KAPINIZIN ÖNÜNDE OLUP BİTEN HER ŞEYDEN HABERDAR OLACAKSINIZ

BU DRONE YOLCU TAŞIYACAK

video çekebiliyor. Çektiğiniz videoları, iOS veya Android işletim sistemine 
sahip akıllı telefonunuza veya tabletinize yüklediğiniz uygulamasına, 
internet üzerinden gönderdiği için kablosuz internete ihtiyaç duyuyor. 
Kurulması hayli basit olan cihazın kendisinin güvenliğini sağlamak için 
montaj sırasında ürüne özgü bir güvenlik vidası kullanılıyor. Nerede olur-
sanız olun, kapınıza gelen ziyaretçilerinizi takip ederek onlarla iletişime 
geçmenizi sağlayan bu cihazın satış fiyatı ise 199 dolar. 

maksimum 100 kilogram bir ağırlık olarak belirtiliyor. Maksimum irtifası 
yerden 3.5 kilometre yükseklik olacak olan Ehang 184, 300 ile 500 
metre arasında düşük irtifada uçabilmek için programlanacak. İnsanlı 
drone’un maksimum hızı ise 100 km/h olarak açıklandı. Bu drone’a ait 
bir diğer önemli detay ise drone’da bulunan kişi sadece yolcu konu-
munda olacak, pilot değil. Yani içerideki kişi drone’u kumanda edeme-
yecek. Ehang’ın kurucu ortaklarından olan ve şirkette CFO koltuğunda 
oturan Shang Hsiao, Ehang 184’ün fiyatının 200-300 bin dolar arasında 
olabileceğini belirtti. Çin’in Guangzhou şehrinde testlerine devam edi-
len ve bugüne dek 100’den fazla uçuş gerçekleştiren Ehang 184’ün 
piyasaya ne zaman sürüleceği ise henüz belli değil. 
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Volvo, Microsoft ile daha önce HoloLens vesilesiyle başladığı iş birliği-
ne yeni alanlar eklemeye devam ediyor. Volvo tarafından CES 
2016’da duyurulan yeni özellikle birlikte bundan böyle Volvo otomo-
biller, Microsoft’un akıllı bilekliği Microsoft Band 2 üzerinden sesle 
kontrol edilebiliyor olacak. 250 dolarlık satış fiyatıyla satışa çıkan Mic-
rosoft Band 2’deki  Volvo on Call uygulaması, Volvo aracınızı kontrol 
edebilmenizi sağlayacak. Microsoft Band 2 aracılığıyla, otomobilleri 
ile konuşabilecek olan sürücüler sesle komut özelliği sayesinde oto-

BMW’nin motosiklet birimi Motorrad, CES 2016’da yeni nesil akıllı kaskını 
tanıttı. Bu kask sayesinde sürücüler gözü önünde belirecek bir ekrandan 
sürüşe dair bilgileri görebiliyor. Head-up Display (HUD) adı verilen bu özel-
lik sayesinde sürücü, motor ve yol durumuyla ilgili verileri kaskı üstünden 
üstelik gözünü de yoldan ayırmadan izleyebiliyor. İlk açıklamalar gösteri-
yor ki kask, göz üstündeki göstergeleriyle motorun hızı, yakıt durumu ve 
navigasyonuyla ilgili bilgileri aktaracak. Bunun yanı sıra yoldaki tabelaları 

VOLVO ARAÇLAR MICROSOFT BAND 2 BİLEKLİKLER ARACILIĞIYLA KONTROL EDİLECEK 

BMW MOTORRAD’IN YENİ NESİL KASKI

mobillerine uzaktan komut verebilecek. Bu komutlar arasında navigas-
yonu ayarlamak, klimayı açmak, kapıları kilitlemek, aracın farlarını 
yakmak ve kornayı çalmak mevcut. Konuyla ilgili açıklama yapan Volvo 
araç grubun  elektrik ve elektronikten sorumlu VP’si Thomas M. Müller, 
sesle kontrolün sadece bir başlangıç olduğunu ve dijital asistanlık fonk-
siyonlarına yenilerinin ekleneceğini de belirtti. Bu entegrasyonun, 
2016’nın bahar aylarında devreye alınmış ve son model Volvo araçlar-
da kullanılabiliyor olması beklenecek.

okuyabilen ve V2V (vehicle-to-vehicle) adlı sistemle entegrasyon sayesinde 
yol tehlikelerinin araçlar arası paylaşılması özelliğine de sahip olacak. BMW 
tarafından konsept model olarak tanıtılan kaskın gerçek bir ürün olarak piya-
saya çıkabilmesi için birkaç yıla daha ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar bu 
tarz ürünlere oldukça meraklı. Çünkü bu ürünler aynı zamanda güvenliği de 
sağlıyor. Motorcular yol bilgisi almak için kasklarını çıkarmak ya da elindeki 
telefona bakmak gibi tehlikeli hareketlerden kaçınmış oluyor.  
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Otomobil girişimi Future Faraday, CES 2016’da ilk konsept otomobili 
FFZERO1‘in tanıtımını gerçekleştirdi. Tamamen elektrikli bir model olan 
FFZERO1, 1000 beygir gücünde bir spor otomobil olarak tasarlanmış. Her 
bir teker için güç üreten 4 motora sahip. FFZERO1’in 0’dan 100 kilometre 
hıza 3 saniyenin altında çıkacağı belirtiliyor. FFZERO1 tek kişilik bir otomo-
bil olarak tasarlanmış ve direksiyonuna bir akıllı telefon yerleştirilebiliyor. 
Gerek araç içi göstergeler, gerek sürücünün 45 derecelik açı ile oturduğu 
koltuk tasarımı gerekse de direksiyon simidi sürücüye bir F1 pilotu hissi-

Kanada merkezli bir teknoloji şirketi, bağcığı kendi kendine bağlanabilen 
akıllı ayakkabı Powerlace P-One’ı geliştirdi. Powerlace P-One herhangi 
bir motor, pil ya da elektronik düzeneğe ihtiyaç duymayan, yalnızca 
vücut ağırlığı ile harekete geçen bir mekanizmadan meydana geliyor. 
Kullanıcı ayağını ayakkabının içine soktuğu anda ayakkabının tabanında 
topuk kısmında yer alan ve basınçla etkileşerek bağcık mekanizmasına 
doğrudan güç ileten düzenek sayesinde, bağcık harekete geçiyor ve 

Glenn Reid, 1 yılı Next’te 5 yılı da Apple’da olmak üzere 6 yıl Steve Jobs ile 
çalışmış bir isim. Şimdilerde çamaşır yıkama işini baştan şekillendirmek 
diğer bir ifadeyle Tesla’nın otomobiller için yaptığını, çamaşır yıkama 
makineleri için yapmak istiyor. iPhoto ve iMovie’nin ilk sürümlerini geliş-
tiren Reid, çamaşır yıkama makinelerin karmaşık olduğunu söylüyor. 
CES 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıttığı Marathon Laundry ile de 
bu işe Apple/Silikon Vadisi yaklaşımıyla eğildiğini gösteriyor. Reid, 
Marathon Laundry adlı şirketiyle internet bağlantılı bir çamaşır yıkama 
ve kurutma makinesi geliştiriyor. Hâlihazırda geliştirilme süreci devam 
eden makine, yıkama alışkanlıklarınızı öğreniyor ve size yıkama önerile-
rinde bulunabiliyor. Gelişmiş elektronik devre ve sensör sistemi bu 
konuda ulaşılabilecek sınırları zorluyor. Zira sensörler arasında bir 
kamera bile yer alıyor. Tesla’nın kendi araçlarındaki sürüş bilgilerini top-
laması gibi veriye odaklamanın önemine değinen Reid, çamaşırların 
yüzde 90’a uygun bir su sıcaklığı bulmayı hedefliyor. Marathon, elbette 
enerji verimliliğini de ön planda tutuyor. Çamaşırlarınızı gece en iyi vakit-
te yıkama görevini üstleniyor. Şu anda bin 199 dolar fiyat etiketiyle ön 
siparişe açık olan Marathon çamaşır makinesi, eğer bir aksilik olmazsa 
2016 yılı ortasında ilk müşterilerine ulaşacak

FUTURE FARADAY, ELEKTRİKLİ FFZERO1 KONSEPT MODELİYLE ÖNE ÇIKIYOR

KENDİ KENDİNE BAĞLANAN AYAKKABI  

APPLE YAKLAŞIMIYLA AKILLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

yatı yaratacak. Tabii bu hissiyatı yaratmada tek kişilik kabin tasarımının da 
etkisi oldukça yüksek... Future Faraday, FFZERO1‘i birkaç yıl içerisinde üretim 
bandına çıkarmayı amaçlıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre Las Vegas’ın 
kuzeyinde bir fabrika kurulması için 1 milyar dolarlık anlaşmaya şimdiden 
imza atılmış ve birkaç hafta içinde inşaat için temel atılacak. Future 
Faraday‘in oldukça nitelikli bir iş gücü de var. Tasarım ekibine liderlik eden 
kişi Richard Kim aynı zamanda BMW’nin i8 ve i3 konsept modellerini yara-
tan kişi. 

ayakkabının üzerinden yavaşça ayak bileğini sarmaya başlıyor. Kullanıcı, 
bağcığın açılmasını istediği zaman da ağırlığını ayakkabının arka kısmın-
daki küçük kola veriyor. Geleceğe dönüş filminin karakterlerinden Mart 
McFly’ın kendi kendine bağlanan akıllı ayakkabılarından ilham alan ekip, 
kırılmaya ve aşınmaya karşı maksimum direnç sağlamak için bağcığın 
yapısında fiber teknolojili ağır malzemeler kullanmış. Akıllı ayakkabı 179 
dolardan satışa sunuluyor.

şubat 2016 /55



56 / www.baglantinoktasi.com.tr

Kaputunun altında yeni nesil AM 11 6.0 Litre V12 
motor bulunan Rapide S, bir önceki nesil motora 
kıyasla yüzde 12’lik artışla, 6,750 devirde 558 
beygir güç üretiyor. Motorun torku ise 5000 

devirde 620 Nm’ye yükseltildi. Daha düşük devirlerde; 
rölanti ve 4,000 devir arasında 40 Nm, 2,500 devirde 
50 Nm artış sağlandı. Artan güç ve tork sonucunda 
dört kapılı bir spor otomobile yakışan daha yumuşak bir 
performans elde edildi. Artırılan performansla birlikte yeni 
Rapide S, 0-100 km’ye hızlanmasını sadece 4.9 saniyede 
tamamlarken, 305 km maksimum hıza ulaşıyor. Yüksek 
güç ve torkta meydana gelen ciddi artışlara rağmen, CO2 
emisyonları 355 g/km’den yüzde 7 düşüşle 332 g/km’ye 
düşerken yakıt ekonomisi resmi AB birleşik döngüsünde 
19.9 mpg’de kaldı. 

sağlayarak virajlarda daha dengeli ve stabil bir sürüş sağlıyor. 
Patent bekleyen, özgün bir ‘kilit’ yapısı sunan tasarım, ızgara-
nın darbe sırasında geriye doğru kaymasını sağlarken orta ve 
dış çene takviyeleri ekstra sağlamlık sunuyor. Kilit yapı sis-
temi, bacak darbe mevzuatlarına uyum sağlarken, ön kanat 
geçitlerindeki bölmeler, kafa kalıbı yönetmeliğine uygunluğun 
yanı sıra yolcu ve sürücü güvenliğini de artırıyor. 

BİRİNCİ SINIF KABİN
Yeni Rapide S ayrıca lüks veya spor odaklı seçeneklerle, 
alıcıların otomobillerinin tarzlarını yansıtmasına yardımcı olu-
yor. Otomobilin içinde derin ve zengin bir parlaklık katan 
yeni piano siyah iç döşeme, kapı tutacaklarından, aktarma 
tüneline kadar en ince detaylarda bile lüksü yansıtıyor. Çift 
renkli oluklu kırmızı ve siyah deri seçenekleri Aston Martin’in 

DAHA FAZLA YOL TUTUŞ
Yenilenen ön tasarımı ve daha keskin bagaj kıvrımı ile bir-
leştirilen yeni Rapide S’in, aerodinamik ve görsel yeniliklerle 
birlikte sportif yapısı da güçlendirildi. Başarılı tasarımı ile yeni 
Rapide S, çok daha keskin bir sürüş sunarken sürücü tepki-
lerine çok daha hızlı yanıt veriyor. Rapide modeline göre 19 
mm alçaltılan motor pozisyonu sayesinde ağırlık merkezi yere 
daha yakın hale getirilen Rapide S, yüksek hızlarda yere daha 
sağlam tutunuyor. Aston Martin mühendisleri tarafından, 
Dinamik Denge Kontrolünde de (DSC) yapılan iyileştirmelerle 
olumsuz yol koşullarında daha güvenli bir sürüş sunuyor.  
Aston Martin’in yüksek teknoloji ürünü Adaptif Sönümleme 
Sisteminin (ADS) en son Gen4 yinelemesiyle birlikte;  ‘nor-
mal’, ‘spor’ ve ‘yol’ gibi 3 farklı sürüş modu sunuyor. Bu deği-
şiklikler aynı zamanda, ön uç yatışında somut bir iyileşme 

tarzını istediğiniz gibi yaşamanıza olanak sağlıyor. Bronz ya 
da gri renk seçenekli tavan döşemeleri ise lüksü tamamlayan 
son dokunuşlar arasında. Orta konsolda bulunan detaylar, 
modern ama geleneklerine bağlı bir Aston Martin’den bek-
lendiği gibi el işçiliği kalitesini yansıtıyor. Geliştirilen izolasyon 
yapısıyla birlikte eşsiz bir yalıtım sağlanırken, geliştirilen ses 
sistemi de eşsiz bir müzik deneyimi yaşatıyor. Arka koltuklar 
istenildiğinde yatırılarak geniş yükleme alanı sunarken, opsi-
yonel olarak sunulan geri görüş kamerası, kablosuz kulaklıklı 
çift ekranlı arka koltuk eğlence sistemi, uzaktan kontrollü ve 
altı diskli DVD değiştiricilerle dört kapılı lüks otomobil algı-
sını güçlendiriyor. Spor ve lüks otomobil alanında edindiği 
bilgi birikimini Aston Martin gücüyle birleştiren D&D Motorlu 
Araçlar, Aston Martin’in bütün modellerini Yeniköy’deki show-
roomunda spor otomobil tutkunlarına ulaştırıyor. 

İkonik İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin’in yeni lüks GT’si, performans ve lüksü bir 
arada yaşatmak için yeniden tasarlandı. Aston Martin Rapide S, dört kapılı lüks spor 
otomobil unvanını kanıtlamak için geliyor.

ASTON MARTIN

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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LEXUS’UN SIRA DIŞI MODELLERİ YENİ GS VE RC ŞİMDİ TÜRKİYE’DEMAZDA RX-VISION EN GÜZEL KONSEPT SEÇİLDİ
Bu yılın Mart ayından itibaren Türkiye pazarına girecek 
olan premium segmentin dikkat çekici markası Lexus, 
heyecan verici modelleriyle farkını ortaya koymaya devam 

ediyor. Lexus’un yenilenen sedan modeli GS ve yeni spor 
modeli RC, 80 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla İstanbul’daki 
Lexus showroomu’nda yerini almaya hazırlanıyor. Türkiye’de 
satışına başlanacak 6 Lexus modeli arasında yer alacak olan 
RC ve GS ile birlikte, premium segmentte kendini kanıtlamış 
IS, NX, RX ile LS modelleri de beğenilere sunulacak. Lexus’un 
Türkiye’de satılmaya başlamasıyla birlikte hem hizmet 
hem de ürün anlamında müşterilerin çok farklı bir deneyim 
yaşayacaklarını söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış 
A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Global premium marka olan 

Lexus, Türkiye’de uzun zamandır bekleniyordu. Bu markanın 
her modeli kendine has ve sınıfında fark yaratacak özelliklere 
sahip. Lexus modelleri lüks özellikleri, tasarımı, performansı 
ve hibrit versiyonlarıyla bu segmentte bir boşluğu dolduruyor. 
Bu yüzden ürün gamımıza sonuna kadar güveniyoruz. Yeni 
GS ve RC modelleri ise markanın sportif, lüks ve konfor odaklı 
yanlarını kusursuz biçimde temsil ediyor. Sedan ve coupe 
pazarlarında fark yaratacak iki modelle birlikte Türkiye 
pazarında güçlü bir konumda olacağımızı düşünüyoruz” dedi. 
Yeni RC 200t’nin hem süspansiyonları hem de elektrik destekli 
direksiyon sistemi, sportif bir iki kapılı coupe’den beklendiği gibi 
üstün sürüş dinamikleri, hassas direksiyon tepkileri ve yüksek 
yol tutuşu getiriyor.

Rotary motorlu muhteşem spor otomobil Mazda 
RX-VISION, 31. Uluslararası Otomobil Festivali’nde ‘Yılın En 
Güzel Konsept Otomobili’ ödülünü aldı. Firmanın uluslararası 

tasarım şefi Ikuo Maeda, Mazda’nın Avrupa tasarım direktörü 
Kevin Rica, Mazda Kuzey Amerika’daki meslektaşı Julien 
Montousse ve Mazda tasarımcısı Norihito Iwao ile birlikte Salı 
akşamı ödülü kabul etti.  RX-VISION bu yıl Bentley Exp10 Speed 
6, Peugeot Fractal ve Porsche Mission E ile birlikte aday gösterildi. 
Mazda’nın konsepti ise podyumu Porsche ile paylaştı. Kasım 
ayındaki 2015 Tokyo Otomobil Fuar’ında tanıtılan RX-VISION, 
Mazda’nın rekabetçi ruhunu ortaya koyuyor. Firmanın son 
konsept aracı, KODO- Hareketin Ruhu felsefesinin çarpıcı bir 
sunumu.  Pürüzsüz bir şekilde akan orantısı performansını 

sergilerken, Mazda’nın zengin önden motorlu, arkadan itişli spor 
aracı mirasına da bir saygı göstergesi niteliğinde. Rotary aktarma 
organının kompaktlığı, kaportanın da daha alçak olması gibi bir 
çok karakteristik özelliğe imkan tanıyor. Markanın takipçileri, bu 
konseptin üretime girmesini dört gözle bekliyor.
RX-VISION, 31 Ocak’a kadar Paris’teki Hotel National des 
Invalides’te gerçekleştirilen Uluslararası Otomobil Festivali’nin 
konsept otomobil sergisinde görüntülenecek. Bunun yanında 
konsept ödülü de saf tasarım yaratıcılığı ve yükselişte olan 
trendlere sahip bir aracın oldu. Ödül, bu yıllık etkinlikteki motor 
sporları, mimari, moda ve tasarım dallarında uzmanlar ve 
meraklılardan oluşan bir jüri tarafından seçilen dört büyük 
ödülden biri.

HYUNDAI YENİ I20 WRC, SEZONA PODYUMLA BAŞLADI
Hyundai sahipleri, 16 Ocak 2016’ya kadar geçerli olacak 
Kış Servis Kampanyası ile araçlarını zorlu kış koşullarına 
avantajlı olarak hazırlayacak. Hyundai Yetkili Servisleri 

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

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

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

KIA X-MEN FİLMİNDEN İLHAM ALARAK ‘KIA X-CAR’ ARACINI ÜRETTİ 
X-Men’den ilham alınarak özel bir Sportage modeli 
üreten KIA, araca 2. nesil X-Car adını verdi. Ünlü 
tenisçi Rafael Nadal’ın yer aldığı heyecan verici bir 

reklam filmiyle tanıtılan 2. nesil X-Car, Mayıs ayında 
vizyona girecek ‘X-Men: Apocalypse’yi ve KIA’nın 2016 
Avusturalya Açık Tenis Turnuvası’na verdiği desteği 
tanıtmak amacıyla üretildi. Satışa sürülmeyecek olan 2. 
nesil X-Car, Avusturalya Açık başta olmak üzere çeşitli 
büyük organizasyonlarda sergilenecek. X-Men filminin 

karakterlerinden Mystique’ten ilham alan 2. nesil KIA 
X-Car, kılıktan kılığa girme özelliğiyle bilinen karakterin 
görüntüsü ve özel güçlerine dair detayları bünyesinde 
barındırıyor. Tanıtım filminde Rafael Nadal’ın, X-Men’in en 
büyük düşmanı Apocalypse ile karşı karşıya gelmek üzere 
sürdüğü Sportage kılık değiştirerek standart şeklinden, 
yarış tekerlekleri ve lastikleri olan, üzerinde kırmızı ve sarı 
renkler ile gölgelendirilen özel üretim, mat ve parlak mavi 
tonlarında bir kasaya dönüşüyor.
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Vodafone, Türkiye’de ilk kez uygulama geliştirme imkânı sunan 
“Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu”nu hayata geçirdi. 

Ukrayna’yı pilot ülke olarak tanımlayan Turkcell, ülkedeki iştiraki life:)’ı teknoloji 
altyapısından sonra marka yüzüyle de yeniden yapılandırıyor. Operatör artık müşterilerinin 
karşısına Turkcell’in mavi-sarı renkleri ve lifecell markasıyla çıkacak. 

VODAFONE’DAN NESNELERİ 
KONUŞTURMAK İÇİN BÜYÜK HAMLE

TURKCELL’İN UKRAYNA’DAKİ İŞTİRAKİ 
LIFE :) ARTIK LIFECELL

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Türkiye’nin Dijital Dönüşümüne lider-
lik etme vizyonuyla faaliyetlerini sür-
düren Vodafone, nisan ayında hizmete 

girecek 4.5G teknolojisine yönelik hazırlık 
çalışmaları kapsamında önemli bir inovas-
yona daha imza attı. 4.5G ile birlikte haya-
tımızda daha geniş yer tutacak Makineler 
Arası İletişim (M2M) servislerinde oyunun 
kurallarını uygulama geliştirme, büyük veri 
analizi, raporlama ve uçtan uca hizmet anla-
yışıyla değiştirmeye hazırlanan Vodafone, 
Türkiye’de ilk kez uygulama geliştirme 
imkânı sunan “Nesnelerin İnterneti (Internet 
of Things-IoT) Platformu”nu hayata geçir-
di. İçinde SIM kart bulunan veya SIM kart 
bulunmayıp WiFi, lisanssız radyo frekansı gibi 
farklı telsiz iletişim teknolojilerini destekle-
yen tüm cihazlar, Vodafone’un yeni platfor-
munda hayat bulacak. Böylece, enerjiden 
otomotive, sağlıktan tarıma, finanstan pera-
kendeye her sektörde bağlantılı servisleri 
herhangi bir altyapı yatırımına ihtiyaç duy-
madan hızla geliştirmek mümkün olacak. 
Geliştirilen M2M servisleri, Vodafone Türkiye 
Bulut Teknolojileri Üssü’nde güvenli bir şekil-
de saklanabilecek.

NESNELERİN İNTERNETİ 19 TRİLYON 
DOLARLIK EKONOMİ YARATACAK
İletişimde yeni bir çağın habercisi olan 4.5G 
teknolojisinin genişbant hizmetlerinde hız, 
kapasite ve kalite artışını beraberinde getire-
ceğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söy-

Bölgesel güç olma hedefi doğrultusun-
da, faaliyette bulunduğu ülkelerde konu-
munu daha da güçlendirmeye odakla-

nan Turkcell, uluslararası operasyonları için 
pilot ülke Ukrayna’da marka değişimine gidi-
yor. Turkcell’in Ukrayna’daki iştiraki life:), 3G+ 
ile açtığı yeni dönem ve Turkcell’in marka 
bütünleşmesi stratejisi kapsamında, artık 
Ukrayna’ya lifecell markası altında hizmet 
verecek. 

UKRAYNA’DA 3G’Lİ İLETİŞİM LİFECELL’İN 
MAVİ-SARI RENKLERİNE BOYANACAK
Turkcell Ukrayna’ya inancını, 3G ihalesi süre-
cinde yaptığı lisans yatırımıyla göstermiş, 
sonrasında life:)’ın Ukrayna’yı 3G ile tanış-
tırması sürecine büyük destek olmuştu. 
Temmuz ayında yerel ortağının %44,96 his-
sesini satın alarak life:)’ın %100 sahibi olan 
Turkcell, Ukrayna’yı uluslararası büyüme 
hedeflerinin kaldıraç ülkesi olarak konumladı; 
uluslararası marka bütünleşmesine de bu 
ülkeden başladı. 
Marka değişimi kapsamında ülkede çapında 
91 şehirde 184 münhasır mağaza, lifecell 
logosu ve Turkcell’in de ana renkleri olan sarı 
ve mavi renklerle donatılacak. Buna ilave-
ten, 144 satış noktası lifecell markası altın-
da hizmet verecek. lifecell’in doğuş sürecini 
Ukrayna’da düzenlenen marka lansma-
nı toplantısında Ukrayna ve Türk basınına 
anlatan lifecell Genel Müdürü Burak Ersoy 
şöyle konuştu: “3G+ ve Turkcell’in %100 

ledi: “4.5G sayesinde bağlantılı hayatın her 
an her yerde çok hızlı ve kesintisiz akacağı bir 
geleceğe adım atacağız. Özellikle nesnelerin 
internetinin gelişimiyle birlikte her sektörde 
geleneksel iş yapış şekil ve süreçleri kökten 
değişecek. Nesnelerin interneti tüm dünya-
da 10 yılda 19 trilyon dolarlık bir ekonomiye 
hayat verecek. Bağlantı ekonomisi, bu süre-
de dünyanın Gayri Safi Milli Hasılası’nı tam iki 
katına çıkarabilecek potansiyele sahip bulu-
nuyor. Nesnelerin internetinin Türkiye’de 
de özel sektörde yaklaşık 170 milyar dolar, 
kamu sektöründe ise 23 milyar dolar değer 
yaratması bekleniyor. Kamu kuruluşları, 
sanayi, internet bağlantılı araçlar, sağlık hiz-
metleri ve tüketici ürünleri, nesnelerin inter-
neti yatırımlarında öncelikli alanlar olacak.”

İŞ VE UYGULAMA GELİŞTİRMEDE ÇIĞIR 
AÇACAK
“Vodafone Türkiye Nesnelerin İnterneti 
Platformu”, ileri düzey uygulama geliştir-
me yetenekleri sayesinde, standart tekno-
loji geliştirme süreçlerinden çok daha kısa 
sürede, uçtan uca cihazlarla iletişim halinde 
olan ve tamamen bilgi güvenliği standart-
larına uygun bir çözüm geliştirme arayüzü 
sunuyor. Tüm mobil teknoloji standartlarıyla 
uyumlu esnek cihaz desteğiyle, web tabanlı 
veya mobil cihazlara uygun uygulama geliş-
tirme imkânı verirken, tamamen ölçekle-
nebilir yapısı sayesinde de farklı ölçek ve 
miktarda cihazın oluşturduğu veri trafiğini 
destekliyor. 

desteği ile başlayan yeni dönemin işareti 
olan bu değişim, life:)’ın yenilikçi ve enerjik 
yapısının Turkcell’in teknoloji liderliği ve tec-
rübesiyle birleşmesini en iyi biçimde yan-
sıtıyor. Lifecell markasının ortaya çıkması, 
sadece görsel bir farklılaşma ile sınırlı değil. 
Ukrayna’ya 3G’yi getiren ilk GSM operatörü 
olarak ortaya koyduğumuz teknolojik lider-
liği, hem marka duruşumuz, hem ürün ve 
servislerimiz, hem de sunduğumuz müş-
teri deneyimi ile yukarı taşıyacağız. Bunu 
yaparken de, Turkcell’in tecrübesinden ve 
desteğinden her geçen gün daha fazla fay-
dalanacağız.” 

3G’DE İLKLERLE BAŞLAYAN DÖNEM, 
BAŞARI HİKÂYESİYLE DEVAM EDİYOR
Ukrayna pazarına olan inancını 3G ihalesin-
de en büyük yatırımı yaparak ortaya koyan 
şirket 2015’in Şubat ayı sonunda yapılan 
bu ihalede, 118,4 milyon dolar ile yatırıma 
en elverişli frekansı almaya hak kazmıştı. 
İhalenin ardından life:) 3G’yi 3 ayda rakiple-
rinden önce devreye sokmayı başardı.
Şirket, 3G’yi, Turkcell’in dünya çapında bir ilk 
olarak sunduğu ve 63,3 Mpbs’a kadar hıza 
imkân veren üç taşıyıcı teknolojisi ve 3G+ 
markasıyla Ukrayna’ya taşıdı. 6 ay gibi kısa 
bir süre içinde 13,8 milyon müşterisinin 2 
milyonunu 3G+’li yaptı. Bu hizmetten fayda-
lanabilecek her iki müşteriden biri aktif 3G 
kullanıcısı haline geldi. Şebekedeki veri trafi-
ği, Mayıs ayından bu yana %50 arttı.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA 
KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 
ENGİN AKSOY: “4.5G 
SAYESİNDE BAĞLANTILI HAYATIN 
HER AN HER YERDE ÇOK HIZLI VE 
KESİNTİSİZ AKACAĞI BİR 
GELECEĞE ADIM ATACAĞIZ.”

LIFECELL GENEL MÜDÜRÜ 
BURAK ERSOY: “TURKCELL’İN 

DESTEĞİ İLE BAŞLAYAN BU 
DEĞİŞİM, LİFE:)’IN YENİLİKÇİ VE 

ENERJİK YAPISININ TURKCELL’İN 
TEKNOLOJİ LİDERLİĞİYLE 

BİRLEŞMESİNİ YANSITIYOR.”
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Türk Telekom, Avea ve TTNET, güçlerini “Türk Telekom” tek markası altında 
birleştirdi. Yeni logosu ve yenilenen marka kimliği ile “Türk Telekom” iletişim ve 

eğlence dünyasına yepyeni bir soluk getirecek.

“TEK TELEKOM, TÜRK TELEKOM” ÇAĞI BAŞLIYOR
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Türk Telekom; dünya trendleri, müşteri 
ihtiyaçları ve gelecek vizyonu doğrul-
tusunda; Avea, TTNET ve Türk Telekom 

markalarıyla sunduğu ürün ve hizmetlerini 
“Türk Telekom” tek markası altında birleşti-
rerek yine bir ilke imza attı. 
Mobil, internet, ev telefonu ve TV hizmetleri-
ni tek noktadan sunarak sektörün en büyük 
“Dörtlü Oyuncusu” konumunda olan Türk 
Telekom; Türkiye’nin en büyük marka birleş-
mesini; yeniliği, dinamizmi ve müşteri odaklılığı 
temsil eden yeni logosu ve marka kimliği ile 
taçlandırdı. Türk Telekom müşterileri, artık tüm 
hizmetlere, “Türk Telekom” tek markasıyla; tek 
bir mağazadan, tek çağrı merkezi numarasıyla 
ve tek internet sitesi üzerinden erişebilecek.

TÜRK TELEKOM TEK MARKA ÇATISI 
ALTINDA “BİR” VE “DAHA GÜÇLÜ”
“Tek Telekom, Türk Telekom” söylemi ile ifade 
edilen yeni dönemde, Türk Telekom’un 206 
bin kilometreye ulaşan, Türkiye’nin 81 ilindeki 
fiber ağı; dünya standartlarında, en güçlü, 
en hızlı ve en yüksek kapasitede iletişim 
ve eğlence hizmetlerinin, hem mobil hem 
de sabit ağlar üzerinden verilmesini müm-
kün kılacak. Türkiye’nin büyüme ivmesini 
de dikkate alarak belirlenen yeni yapılanma, 
gelecek dönemde Türk Telekom’un; ülkenin 
ve bölgenin dijital üssü olma vizyonunu da 

içeriyor. Tüm iletişim ve eğlence hizmetle-
rinin “Türk Telekom” tek markası altında bir 
araya gelmesi ile Türkiye’de yeni bir dönem 
başlıyor. Yeni dönemin imzası niteliğindeki 
yeni logo ve marka kimliği; yenilikçi olma, 
dinamizm, müşteri odaklılık, çeşitlilik gibi 
değerleri temsil ediyor. 

TÜM YENİ NESİL MOBİL TEKNOLOJİLERDE 
LİDERLİK VİZYONU
Markalarının güçlerini tek marka altında bir-
leştiren Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve 
sahip olduğu frekanslarla sadece 4.5G’nin 
değil; tüm yeni nesil mobil teknolojilerin de lide-
ri olacak. Türk Telekom’un 5G’nin yol haritasını 
çıkarmak üzere oluşturulan uluslararası kon-
sorsiyuma Türkiye’den davet edilen tek şirket 
olması ve 5G ile ilgili yapmış olduğu patent baş-
vuruları, Türk Telekom’un öncülük vizyonunun 
en somut kanıtı olarak gösteriliyor. 

FİBERİN GÜCÜYLE TV YAYINCILIĞI
Türk Telekom’un güçlü fiber altyapısıyla 
Türkiye’deki TV yayıncılığında da köklü deği-
şime yol açacak. Türk Telekom; Türkiye’nin 
en zengin TV içeriğinin sağlayıcısı olarak 
müşterilerine 4K teknolojisini sunacak. Türk 
Telekom müşterileri, “UEFA Şampiyonlar Ligi 
ve UEFA Avrupa Ligi” maçlarını 3 yıl boyunca 
4K formatında izleme imkânını yakalayacak.

DÜNYAYA ÖRNEK MARKA BİRLEŞMESİ
Türk Telekom; marka birleşmesini; işgücünde 
hiçbir kesintiye gitmeden, servislerde her-
hangi bir aksama yaşamadan ve dünyada-
ki benzerlerinden çok daha kısa bir sürede 
başarıyla tamamladı. Bu birleşme Türkiye’de 
iletişim ve eğlence alanında köklü değişimle-
re yol açacak. Bu sayede Türk Telekom; artık 
çok daha fazla hareket halinde olan müşteri-
lerine, diledikleri yerden dünyaya bağlanma 
imkânını, birden fazla cihaz ve hizmet kana-
lıyla sunabilecek.

“TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU DİJİTAL 
ORTAK TÜRK TELEKOM’DUR”
Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, tüm ileti-
şim ve eğlence hizmetlerinin “Türk Telekom” 
markası altında toplanması ile ilgili şöyle 
konuştu: “Mobil, internet, ev telefonu ve 
TV hizmetlerimizi ‘Türk Telekom’ 
tek markası altında bir araya 
getirerek yeni bir dönem 
başlatıyoruz. Yenilikçi 
olma, dinamizm, müş-
teri odaklılık, çeşitlilik 
gibi değerleri temsil 
eden yeni logomuz-
la taçlandırdığımız 
bu yeni dönemde, 
tüm Türkiye’ye yayıl-
mış fiber altyapımızın 
gücü, hem mobil hem 
sabit alandaki hizmetle-
rimizde kendini gösterecek.” 
Türk Telekom’un güçlü fiber alt-
yapısıyla Türkiye’deki TV yayıncılığında da 
köklü değişime yol açacağını vurgulayan 
Aslan, “Türkiye’nin en zengin TV içeriği-
nin sağlayıcısı olarak müşterilerimize 4K 
teknolojisini de sunacağız. Müşterilerimiz, 
3 yıl boyunca yayın haklarına sahip oldu-
ğumuz ‘UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA 
Avrupa Ligi’ maçlarını 4K formatında izleme 
imkânına yakalayacaklar.” dedi.
Birleşmenin getirdiği yeniliklere değinen 
Aslan; Türk Telekom’un sunduğu yeni dün-
yayı şu sözlerle tanımladı: “Türk Telekom 
tek markasıyla müşterilerimize sunduğu-
muz yeni dünya; ilkleri ve enleri barın-
dırıyor. Tek marka altında birleşmek; en 
yüksek kapasite, en yüksek hız, en yük-
sek servis kalitesi, en geniş ürün portföyü, 
tek noktadan hizmet, tek çağrı merke-
zi ve tek internet sitesi anlamına geliyor. 

Müşterilerimiz hizmetlerimizle ilgili bütün 
işlemlerini, tek bir çağrı merkezi numara-
sını arayarak veya internet üzerinden tek 
bir paneli kullanarak yapabilecekler. Bunun 
yanında bütün satış sonrası destek hiz-
metleri de tek bir noktadan sunulacak. 
Müşterilerimize ayrıca, hizmetleri kişisel-
leştirme konusunda da önemli avantaj-
lar sağlayacağız. Avantajlı ‘Çoklu hizmet 
paketlerimiz” ile müşterilerimiz ihtiyaçları-
na en uygun hizmetleri seçmenin ayrıcalı-
ğını yaşayacaklar.”
Marka birleşmesini; işgücünde hiçbir kesin-
tiye gitmeden, servislerde herhangi bir 
aksama yaşamadan ve dünyadaki benzer-
lerinden çok daha kısa bir sürede başarıyla 
tamamladıklarına dikkat çeken Aslan; bu 
birleşmenin Türkiye’de iletişim ve eğlence 

alanında köklü değişimlere yol açacağını 
ifade etti. Bu sayede, artık çok 

daha fazla hareket halinde 
olan müşterilerine dile-

dikleri yerden dünyaya 
bağlanma imkânını, 

birden fazla cihaz 
ve hizmet kanalıy-
la sunabileceklerini 
vurguladı.
Türkiye’nin gele-

cekte bölgesi için 
önemli bir finans-

enerji-ulaşım üssü 
haline geleceğini ve bu 

mega dönüşüme eşlik ede-
rek onun taşıyıcısı olacak bir 

dijital ortağa ihtiyaç duyulacağını ifade 
eden Rami Aslan, “Türkiye’nin ihtiyaç duy-
duğu dijital ortak Türk Telekom’dur.” dedi. 
Aslan şöyle devam etti: “Rakamlarımız 
söylediklerimizi kanıtlıyor. Türkiye’nin 81 
iline yayılan, 206 bin kilometrelik fiber 
ağımız; süper hızlı, süper verimli yüksek 
kapasiteli bağlantı sağlıyor. Son on yılda 
altyapımıza 20 milyar lira yatırım yaparak 
platformumuzu geleceğe hazırladık. 34 
bin kişilik nitelikli personelimiz Türkiye’ye 
hizmet vermeye hazır. 37 milyon müş-
teriyle Türkiye’nin en büyük entegre ile-
tişim ve eğlence markasıyız. Etkileyici 
olan sadece sahip olduğumuz rakamsal 
büyüklükler değil. Aynı zamanda değişime 
liderlik edecek cesaret ve vizyona da sahi-
biz. Bugünden itibaren ‘Tek Telekom, Türk 
Telekom’ çağı başlıyor.”

TÜRK TELEKOM 
CEO’SU RAMİ ASLAN: 
““TÜRK TELEKOM TEK 

MARKASIYLA 
MÜŞTERİLERİMİZE 

SUNDUĞUMUZ YENİ 
DÜNYA; İLKLERİ VE ENLERİ 

BARINDIRIYOR.”

Rami Aslan 
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Huawei, 2015’te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %70 oranında büyüme 
gerçekleştirdi. Huawei bu performans sonucunda, 20 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

HUAWEI 108 MİLYON AKILLI TELEFON 
SEVKİYATI İLE REKOR KIRDI

Huawei, Las Vegas’ta gerçekleştirilen 
CES 2016 Teknoloji Fuarı kapsamında, 
Tüketici Ürün Grubu’ndaki dikkat çekici 

büyüme rakamlarını açıkladı ve bir önce-
ki yılın aynı dönemi ile karşılaştırarak, gün-
cel verileri katılımcılarla paylaştı. Buna göre; 
Huawei’nin 2015 yılı karı 20 milyar doların 
üzerine çıkarak, 2014’e kıyasla %70 oranında 
arttı. Huawei 2015’te 108 milyon akıllı telefon 
sevkiyatına da imza atarak, hem geçen yılın 
aynı dönemine göre bu alanda %44’lük bir 
büyüme sağladı. 
Huawei, Çin’in en büyük akıllı telefon markası 
olmasının yanı sıra, küresel pazarlarda da 
büyümesini sürdürüyor.  
Huawei, gerçekleştirdiği 108 milyon akıllı 
telefon sevkiyatıyla, zorlu rekabet koşulları 
içinde pazar payı açısından dünyadaki ilk 3 
üretici firma arasında yer almayı başardı. Ek 
olarak Huawei, Mart ayından bu yana pazara 

sunduğu iki önemli ürün P8 ve Mate S ile 
yüksek pazar paylarına sahip oldu. Evinde 
elde ettiği önemli deneyimle Huawei, küresel 
pazarlardaki etkinliğini de artırmayı sürdür-
dü. Huawei, İspanya, İtalya, Belçika, İsviçre, 
Portekiz ve birçok Batı Avrupa ülkesinde, 
400 – 500 Euro bandındaki üst düzey akıllı 
telefonlar özelinde, pazardaki akıllı telefon 
markaları arasında, ilk 3 şirket içinde yer aldı. 

MARKA BİLİNİRLİĞİNİ ARTIRDI
Huawei 2014 yılında 94’üncü sırada yer aldığı 
Interbrand Top 100 Global Marka sıralama-
sında, 2015’te 88’inci sıraya yükseldi. BrandZ 
100 listesinde ise Huawei, en değerli mar-
kalar sıralamasında 70’inci sırada yer aldı. 
Dünyanın en popüler araştırma şirketlerin-
den IPSOS, Huawei’nin 2014 yılında %65 olan 
marka bilinirliği oranının, 2015’te %75 oranına 
yükseldiğini açıkladı. Buna göre geçtiğimiz 

yıl tüketicilerin %75’inden fazlası, Huawei’nin 
akıllı telefonları hakkında bilgi sahibi oldu.
Huawei’nin marka bilinirliği, Avrupa ülke-
lerinde de geçen yıla oranla önemli ölçüde 
arttı. Araştırma verilerine göre bu oranlar, 
Portekiz’de %87, İtalya’da %82, İspanya’da 
%79, Hollanda’da %73, Almanya’da %68 
seviyesine yükseldi. Ek olarak Huawei’nin 
marka bilinirliği, küresel pazarlarda Net 
Tavsiye Skoru özelinde %47 seviyesine ula-
şarak, global sıralamada üçüncülüğe yük-
seldi.  

ÜRÜNLER İLGİ GÖRDÜ
Huawei’nin P8, Mate 7, Mate S ve Nexus 
6P gibi ürünleri de 2015’te büyük ilgi gördü. 
Global pazarda P8 sevkiyatı 4,5 milyon 
adede ulaştı. Ürün, İsveç’in en popüler tek-
noloji portallarından Ljud & Bild tarafından; 
“En Çok Tavsiye Edilen Ürün”, Danimarka 
Tech Test portalı tarafından “Beyaz Altın”, 
Norveç Dinside sitesi tarafından ise yine “En 
Çok Tavsiye Edilen Ürün” ödüllerine layık 
görüldü.  
2015’te 7 milyondan fazla Mate 7 sevki-
yatı gerçekleştirilirken bu ürün de Android 
Authority, GSM Arena ve Tom’s Guide gibi 
popüler teknoloji yayınları tarafından “IFA 
2014’ün En İyisi” ödülüne layık görüldü. 
Mate S sevkiyatı ise 4 ay içinde, 48 Asya ve 
Avrupa ülkesinde 800.000 seviyesine ulaş-
tı. Bu ürün de aralarında Global Technology 
Media GIGA ve AndroidPIT yayınları tarafın-
dan verilen “IFA 2015’in En İyisi” ödülünün de 
bulunduğu, 9 global ödülün sahibi oldu.
 
AR-GE’YE DAHA ÇOK ODAKLANDI 
Huawei’nin dikkat çekici ürünleri, büyük 
ölçekli bir inovasyon ve Ar-Ge yatırımının 
sonucu. Huawei, aralarında; Çin, Almanya, 
İsveç, Rusya ve Hindistan’ın da yer aldığı, 
dünya çapında 16 Ar-Ge Merkezi’ne sahip. 
Huawei, 2014 yılında yıllık karının 14,2’sini 
Ar-Ge’ye ayırırken, bugüne kadar 76.687 
patentin sahibi oldu ve bu patentlerin 
18.000’ini Huawei ürünleri kanalıyla kullanı-
cıların hizmetine sundu.
Huawei, tamamen kendi geliştirdiği ileri tek-
noloji örneklerini de dünya genelindeki kulla-
nıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Huawei 
3 yıldan bu yana, toplam 98 milyon dolarlık 
yatırımla, Fransa’daki laboratuvarında özel 
bir ekiple birlikte geliştirdiği, ilk görüntü 
işlemcisini Mate 8 modelinde kullandı. Bu 
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teknoloji ile kullanıcılar, Mate 8 ile yaptıkları 
çekimlerde, daha hızlı odaklanma, daha ber-
rak görseller ve daha gerçekçi renkler elde 
edecekler. 

ÖNEMLİ İŞ ORTAKLIKLARI 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Huawei CES 2016 kapsamında dünyanın 
önde gelen markalarıyla önemli iş ortaklıkla-
rına imza attı. Geçtiğimiz yıl tanıtımı gerçek-
leştirilen Huawei Watch, oldukça ilgi gören bir 
ürün olarak akıllarda kalmıştı. Huawei bu yıl 
bu akıllı saatin SWAROVSKI ZIRCONIA taş-
larıyla bezenmiş yeni bir versiyonunu, lüks 
segmentte “Kadınlar için Huawei Watch” 
mottosuyla sundu. Swarovski’nin ışık ve stil 
konusundaki ustalığını, üstün teknolojisiyle 
birleştiren Huawei, bu kategoride farklı ürün-
ler sunmaya devam edecek.
Huawei dünyanın önde gelen profesyonel 
ses sistemi markalarından Harman Kardon’la 
güçlerini birleştirerek, yeni 10 inç’lik M2 
model tablette, ses kalitesi alanında önemli 
bir adım attı. Google işbirliği ile kullanıcılara 
sunulan Huawei Nexus 6P ise kullanıcılara 
bugüne kadarki en şık ve işlevsel Nexus 
deneyimini yaşattı. 
Huawei otomotiv pazarında da sektörün 
önemli üreticilerinden GM, Volkswagen, 
Peugeot, Citroen gibi markalarla işbirliğine 
giderek, 4G teknolojisinin geleceğin otomo-
billerinde kullanımı için önemli proje ve yatı-
rımlara imza attı. 
Akıllı ev pazarında da adından söz ettiren 
Huawei, “Huawei Lite OS” entegre akıllı cihaz 
standart protokolü çerçevesinde, Haier, 
Midea, Skyworth ve Broadlink gibi 60’tan 
fazla iş ortağı ile bu alanda da faaliyetlerini 
sürdürüyor.
Huawei, moda ve teknolojiyi bir araya getiren 
iş ortaklıklarına da imza attı. Milano Moda 
Haftası boyunca, Vogue dergisi işbirliği ile 
dünyanın önde gelen moda fotoğrafçıların-
dan Mario Testino ve top modeller Karlie 
Kloss ile Sean O’Pry’ın katılımıyla, Avrupa’da 
ses getiren görsel çalışmalar yine Huawei 
farkıyla hayata geçti. 
Huawei 2016’da farklı sektörlerin önde gelen 
temsilcileriyle amiral gemisi ürünleri, akıl-
lı evler ve bulut teknolojileri konularında iş 
ortaklıklarını sürdürecek. Gelişmiş teknoloji 
ve inovasyon odaklı işbirlikleri ile Huawei, en 
akılcı ve sıra dışı ürünleri kullanıcılarla buluş-
turmaya devam edecek. 

HUAWEI 2014 
YILINDA 

94’ÜNCÜ SIRADA 
YER ALDIĞI 

INTERBRAND TOP 
100 GLOBAL 

MARKA 
SIRALAMASINDA, 

2015’TE 88’İNCİ 
SIRAYA YÜKSELDİ.
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Çisenti

Sürücü belgesi

Bilinmeyeni ifade 
eder 

Bir tür meze

Arapçada 
‘inandım’

Abartılmış

Oy

Yeme işi

Mağara 

İngilizcede ‘çay’ 

Böceklerde 
kabuk maddesi 

Güzel, zarif

Atardamar 

Veba (esk.) 

Gelir–gideri 
yöneten kuruluş 

Sevinç bildiren 
bir söz

Uyanık, gözü 
açık

Vilayet

Avcının peşinde 
olduğu şey 

Şehirlerarası 
otobüs terminali

Karışık renkli 

Teklif

Tayin edilme

Rutubet

Dost toplantısı 

Uzaklık bildirir

Teknik 
Üniversite 

(ksc.) 

Ziraat Türkiye 
Kupası (ksc.) 

Kabarma

Kilometre (ksc.) 

Yabancı bir 
çevrimiçi oyun 

(ksc.)

Su

Mecaz 

Fırlatıldığında 
geri dönen bir 

araç

Yolculuk belgesi 

Ek

Kalın ağaç, 
dingil

Verme, ödeme

Çok karşıtı

Bıkma, bezme

Paletli bir savaş 
aracı

Demiryolcu 
istasyonu 

Yassı demir çelik 
ürünü

Orta oyununda 
oyunu çalan tip

Bir soru ek

Uçara vuruş

Muzaffer

Su kanalı

Resimde 
gördüğünüz 

1984 doğumlu 
Facebook adlı 
sosyal ağın 
kurucusu

Ala renkli biçime 
gelme durumu

Sesin bir yere 
çarpıp geri dönmesi 

Şehir içinde 
dinlence yeri

Başlıca içeceğimiz

Kuş tuzağı

Amme

Kesme işi yapılma 
(elbise için) 

Eşit Ağırlık (ksc.)

Tanrıtanımaz
Bin kilogramlık 
ağırlık birimi

Beyaz

İlaç, merhem

Bir tür cetvel 

Bir nota

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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