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Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen AssisTT, 
22 şehir, 25 lokasyonda yaklaşık 10.000 çalışanı ile müşterilerine 
çok yönlü çözüm sunan bir call center şirketidir.

ÇAĞRI YANITLAMA  MÜŞTERİ ELDE TUTMA  DIŞ ARAMA
BACKOFFICE HİZMETİ  SOSYAL MEDYA TAKİBİ  TELEFONDA SATIŞ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  TAHSİLAT HİZMETİ  KALİTE ve SÜREÇ
YÜZ YÜZE ve SAHA HİZMETİ  LOKASYON KİRALAMA  PERSONEL ve ALTYAPI TEMİNİ

AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.

/AssisTTkurumsal www.assistt.com.tr/AssisTTkrmsl 
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DEMİRYOLLARINDA YENİ 
DÖNEM BAŞLIYOR
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANI BİNALİ 
YILDIRIM’IN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI İLE 
YER ALDIĞI KAPAK HABERİMİZDE, 
DEMİRYOLLARINA DAİR DETAYLI 
BİLGİLER BULACAKSINIZ. 

Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük 3. 
demiryolu fuarı olma özelliğini taşıyan Eurasia Rail 
Demiryolu Fuarı; demiryolu sektörü temsilcilerini 
bir araya getiriyor. Tam kapasiteye yaklaşan doluluk 
oranı ve %50 yabancı katılım oranına ulaşan Eurasia 
Rail, 3 Mart tarihinde kapılarını açıyor. 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, fuarda en 
önemli katılımcılar olarak yer alıyor. 
Bağlantı Noktası da sektör dergisi olarak fuarda standı 
olan yayınlar arasında bulunuyor. Ülkemizde son 15 
yılda demiryollarında yakalanan büyük başarıda söz 
sahibi olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, bu vesile ile kapak konuğumuz oluyor. 
Bakan Yıldırım’ın, demiryollarının millileştirilmesinde 
gelinin nokta, demiryollarının serbestleştirilmesi ve 
TCDD’nin yeniden yapılandırılmasına dönük önemli 
açıklamalarını kapak haberimizde bulabilirsiniz. 
Demiryollarında 2003 yılından bu yana yapılanların 
kapsamlı bir şekilde yer aldığı haberimizde ayrıca 
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız’ın da önemli 
açıklamaları bulunuyor. Özellikle serbestleşme, 
yeniden yapılanma, sektörün millileştirilmesi 
çalışmaları, YHT’deki yeni hedefler ve daha birçok 
konu ilgililerin dikkatine sunuluyor. 
Tüm sektörün faydalanacağını düşündüğümüz Eurasia 
Rail Demiryolu Fuarı’nın ülkemiz ve katılımcılar 
açısından başarılı geçmesini dileriz.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, hoşçakalın…

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Türkiye’nin 4 köşesinde 
Vodafone 4bucakG
4545’e mesaj atın, Vodafone 4 bucak G’ye 
şimdiden hazır olun.

Vodafone

1 Nisan 2016’dan itibaren.
Vodafone 4bucakG, Vodafone SüperNet 4.5G’yi anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisi, IMT- Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, 
1 Nisan 2016’dan itibaren, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke 
yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: www.4bucakg.com

Vf 4bucukG_Turkiye BaglantiNoktasi_21,5x27,5cm.indd   1 27/02/16   00:31
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2016’NIN DİJİTAL SUÇLARI NE OLACAK?
Dijital suçlar ve bu suçlardaki çeşitlilik artıyor. 2016 yılında öne 
çıkacak dijital suçlarla ilgili yapılan araştırmalar, hangi tedbirlerin 
alınması gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor.

BÜYÜMENİN 4 ŞARTI: BULUT, MOBİL, 
GÜVENLİK VE BÜYÜK VERİ

Mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla %44; 
büyük veriyi aktif olarak kullanan kuruluşların ise kullanmayanlara 

oranla %50 daha fazla kâr elde ettiği belirlendi.

KIYAS KABUL ETMEYEN LÜKS
Bentley’in en üst düzey ürün gamında ilk defa Mulsanne, 
Mulsanne Speed ve Mulsanne Extended Wheelbase olmak 
üzere üç model bulunuyor.

haber kapak

dosya

12

sağlık ünlülerle iletişim

yaşam

MODÜLER TEKNOLOJİYE DOĞRU ADIM ADIM
Modüler cihazları, mobil inovasyonun son 10 yılda elde ettiği 
gelişmenin aksine bir hareket olarak görenler mevcut.

24

MOUSE TUTANLARIN HASTALIĞI:  KARPAL TÜNEL SENDROMU
Özellikle gelişen teknoloji sayesinde hepimizin parmakları ya 
klavyede ya da telefon ekranında… Elleriniz, işiniz gereği mouse’dan 
ayrılmıyorsa ‘karpal tünel’ sendromuna siz de yakalanabilirsiniz! 

28

30

BAKAN BİNALİ YILDIRIM: 
MİLLİ TRENİN KONSEPT 

TASARIMI TAMAMLANDI 
“Tasarımı ve teknolojisi 

ülkemize ait yeni nesil 
demiryolu araçlarının 

üretilmesine yönelik Milli 
Tren Projesi çalışmalarına 

başlamıştık. Bu kapsamda 
Yeni Milli Elektrikli-Dizel Tren 

Seti’nin konsept tasarımı 
tamamlandı.”

14
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ÜNLÜLERİN  MOTOSİKLET TUTKUSU
Kimi hız sevdiği için tercih ediyor kimi sakinlik. Kiminin tercih sebebi 
ise artık çekilmez haline gelen trafikten kurtulma çabası. Ünlüler 
dünyasında iki tekerin cazibesine kapılanların sayısı giderek artıyor. 

İZBAN TORBALI’YA ULAŞTI 
30 kilometrelik Cumaovası-Torbalı hattının işletmeye alınmasıyla 
İZBAN’ın uzunluğu 110 kilometreye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda 
sistem Selçuk’a ve Bergama’ya da uzanacak.

YEPYENİ BİR 
DÖNÜŞÜMÜN 
EŞİĞİNDEYİZ
Pek çok sektör, 
inovatif teknolojilerin 
etkisiyle dönüşerek 
yepyeni bir formata 
sahip oluyor. 
Değişimin gerisinde 
kalanlar ise rekabet 
yarışını otomatik 
olarak kaybediyor

KARADENİZ’E OR-Gİ BEREKETİ
Ordu ve Giresun arasında kurulan Or-Gi Havalimanı, daha birinci yılı 
dolmadan Karadeniz’e yatırımcı yağmasını sağladı. Ulaşımın 
kolaylaşması ile birlikte turizmden gayrimenkule kadar yerli-yabancı 
yatırımcılar bölgeye yatırım yapma yarışına girdi.

GÜVENLİ KOLTUK 
ÇOCUĞUNUZU HAYATA BAĞLAR
Bebekli aileler için araba artık neredeyse şart. Ebeveynler, seyahat 
sırasında minikler için üretilen oto koltuğunu tercih etmek zorunda. 
Peki, kazalar sırasında bebeklerin hayatını kurtaran oto koltuklarıyla 
ilgili anne babaların yeterince bilgisi var mı? 

ANKARALIYIM BİLMEM
İstanbul’da henüz Boğaziçi’ni görmeyen milyonlar olduğu gibi, 
Ankara’yı Kızılay’dan, Ulus’tan ibaret sanan yüzbinler bulunmaktadır.

444226

36

/ İÇİNDEKİLER
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SKYPE’TAN ÜNLÜ MÜZİSYEN PAUL 
MCCARTNEY ORTAKLIĞIYLA YEPYENİ 
EMOJİLER!
Ünlü müzisyen Paul McCartney ortaklığında hayat bulan yeni 
Skype emojileri ile kullanıcılar mesajlarında duygularını, müzik ve 
sanat aracılıyla daha renkli ve eğlenceli şekilde ifade edebilecek. 
Televizyon şovları ve filmlerden kısa kesitlerin de olduğu yeni emoji 
setiyle mesajlar daha da hareketli ve eğlenceli olacak. Tüm Skype 
emojileri gibi Paul McCartney emojileri de Skype’ta kendini ifade 
etmek isteyen tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor. Ünlü 
müzisyen Paul McCartney ve Skype ekibinin projesi olan yeni 
emojiler, Skype’ın Windows, Mac, Android ve iOS uygulamaları 
üzerinden kullanılabiliyor. 

TÜRKİYE’NİN İLK TURİSTİK DENİZALTISI 
TURLARINA BAŞLIYOR
Türkiye’nin ilk turistik denizaltı Nemo, Kanarya Adaları’ndan çıktığı 
yolculuğun ardından Antalya’ya geldi. Denize indirilen Nemo, nisan 
ayında Alanya’da turlara başlayacak. Türkiye’nin ilk turistik denizaltı 
yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olacak. 20 metre uzunluğunda, 4 
metre eninde, 6.5 metre yüksekliğinde ve 106 ton ağırlığında, 48 kişilik 
ithal denizaltı, ‘Türkiye’nin ilk turistik denizaltı’ olma özelliğini taşıyor. 
IHS Travel ve Touristfly tarafından Türkiye’ye getirilen denizaltı ilk 
misafirlerini nisan ayının ilk haftasında görkemli bir açılışla 
ağırlayacak.

/ HABER TURU

İETT OTOBÜSLERİNE ‘’PANİK BUTONU’’ 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, toplu taşıma 
araçlarında yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı, bu 
araçlara ‘acil durum butonu’ koymayı zorunlu hale getirmeye 
hazırlandığını belirtmesinin ardından İETT harekete geçti. Acil 
durum butonu yolcuların ve şoförlerin güvenli seyahat etmesi 
ve maruz kalabilecekleri  tehlikelere karşı kolayca 
ulaşabilecekleri noktalara konulmaya başlandı. Bir tehlike 
anında yolcu ve ya butona basarak sinyal verecek; GPS 
üzerinden ilgili aracın konumuna ulaşılacak ve yardım 
gönderilecek. Ayrıca araçlardaki iç ve dış kameralar acil 
durumun canlı olarak izlenmesini ve kaydedilmesini 
sağlayacak. Araçların alarm bilgileri 24 saat geçmişe dönük 
olarak izlenebilecek. Butona basıldığında ilgili araca ait 4 
kamera görüntüsü canlı olarak kontrol ekranına gelecek.

TOPLU TAŞIMA UYGULAMASI TRAFI, 
ADANA, KONYA VE KAYSERİ’DE!
Hızla büyüyen toplu taşıma uygulaması TRAFI, Adana, 
Konya ve Kayseri’de yolcuların kullanımına sunuldu. 
Tamamen ücretsiz olan TRAFI sayesinde kullanıcılar, 
en uygun toplu taşıma alternatiflerini, ücret ve süre 
bi lgisiy le bir l ikte anında öğrenebi l iyorlar.  Üstel ik 
çevrimdışı modu sayesinde TRAFI, internet bağlantısı 
olmadan da çalışabiliyor. Şehir içinde bir yerden bir 
yere toplu taşıma araçları ile nasıl gidileceği bilgisini 
ku l lan ıc ı la ra  sunan TRAF I ,  bu  aç ı l ımı  i le  b i r l i k te 
Türkiye’de aktif olarak hizmet verdiği şehir sayısını 7’ye 
çıkardı.

VODAFONE, İŞARET DİLİ DERS 
MÜFREDATINI CEBE TAŞIDI
“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonuyla hareket eden 
Türkiye Vodafone Vakfı, Düşler Akademisi ile 3 milyon işitme 
engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştıracak Türkiye’nin en 
kapsamlı işaret dili eğitim uygulamasını hayata geçirdi. Belli 
bir müfredat çerçevesinde ders olarak anlatılarak hazırlanan 
uygulama, bu anlamda alanında Türkiye’de bir ilk olma 
özelliği taşıyor. 1.100’e yakın anlatım videosu ve 1.400’e yakın 
kelime içeren bir sözlükten oluşan, Andorid uyumlu 
uygulama Google Play aracılığıyla ücretsiz olarak tüm mobil 
kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. iOS uygulaması ise yakın 
bir zamanda Apple Store’da kullanıma sunulacak. 

SİBER SALDIRIYA UĞRAYAN 100 
ŞİRKETTEN 31’İ KÂR KAYBI YAŞIYOR
“IDC IT Security Roadshow” kapsamında sunum yapan 
NGN Teknik Operasyon Direktörü Ufuk Yaşıbeyl i , 
“Geleneksel çözümlerle bugünkü saldırılara karşı koymak 
imkânsız. Siber saldırıya hazırlıklı olmayan şirketler kârını 
kaybetmeye mahkûm.” dedi. Türkiye’nin en çok takip 
edilen IT güvenlik uzmanı, analist ve şirketlerinin yer aldığı, 
güvenlik alanındaki en son teknolojik gelişmelerle 
fırsatların masaya yatırıldığı “IDC IT Security Roadshow” 
etkinliği bu yıl 16 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin lider IT şirketlerinden NGN’in de yer aldığı 
etkinlikte, NGN Teknik Operasyon Direktörü Ufuk Yaşıbeyli, 
s iber  sa ld ı r ıya uğrayan 100 ş i rket ten 31 ’ in in  kar 
kaybettiğine dikkat çekti.

KURU TEMİZLEYİCİLERDE HER YIL 22 BİN 
USB BELLEK UNUTULUYOR
ESET, kuru temizleyicilerde kaç tane USB belleğin ve mobil telefonun 
kaybolduğunu öğrenmek için İngiltere’de bulunan 500 kuru 
temizleyici ile birlikte çalıştı. Buna göre ortalama olarak her kuru 

temizleyicide, kıyafetlerde unutulmuş 4 adet USB 
bellek bulunuyor. Bulunan cihazlardan birçoğu 

sahiplerine geri dönerken, %45’i ise hiç bir 
zaman sahiplerine geri dönmüyor. ESET 
Güvenlik Uzmanı Mark James, “Sahipleri 
tarafından unutulan bu cihazlar oldukça 
endişelendirici. Özellikle kaybolan 

cihazlarda bulunan kritik bilgiler bu 
durumu daha da önemli hale 

getirmektedir. Araştırmalar 
sonucunda çıkan en 

şaşırtıcı sonuç ise bu 
cihazların birçoğunun 
sahiplerine asla geri 
dönmeyişidir .  Yani 
araştırmaya göre USB 

belleklerden yaklaşık 10 
bin tanesi asla sahiplerine 

ulaşamıyor.” yorumunu 
yaptı. 

İSTENMEYEN E-POSTADA ABD KAYNAK, 
ALMANYA KURBAN 
Kaspersky Lab Güvenlik Bülteni’ne göre, 2015 yılında istenmeyen 
e-postaların genel e-posta trafiğine göre hacmi bir önceki yıla göre 
%11,48 oranında bir düşüşle %55,28’e geriledi. İstenmeyen 
e-postalarda yaşanan bu önemli düşüş, sosyal ağlar üzerindeki 
yasal reklam platformlarının ve benzeri servislerin artan popülaritesi 
ile açıklanabilir. ABD en büyük istenmeyen e-posta kaynağı olmaya 
devam ederken, Almanya ise bu maillerin en büyük kurbanı 
konumunda.
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TEKNOSA, 15. YILINI KUTLUYOR
2000 yılında “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle yola çıkan Türkiye 
teknoloji perakendeciliğinin lider markası TeknoSA, 15’inci yılını 
kutluyor. Türkiye genelinde 300’e yakın mağazası ile teknolojiyi 
tüketicilere götüren TeknoSA, geçtiğimiz 15 yılda mağazalarında 1,5 
milyar kişiyi ağırlayarak teknoloji perakendeciliğinde ulaşılması zor bir 
rakamı teknoloji severlerle birlikte yakaladı.

TÜRKLER DE OSCAR’I LEONARDO 
DİCAPRİO’YA VERDİ 
Yandex, Türkiye’de internet kullanıcılarının en çok aradığı 
Oscar adaylarını listeledi. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi 
Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerinde 
Oscar adayları arasında yapılan analiz sonuçlarını açıklayan 
Yandex, henüz ödüller verilmeden internetin Oscar’larını 
dağıttı. Adaylar açıklandığından bu yana Yandex arama 
motoru üzerinden yapılan sorgulamalara bakıldığında En iyi 
Film kategorisinde en çok aranan The Revenant (Diriliş) 
olurken En İyi Yönetmen George Miller, En İyi Erkek Oyuncu ve 
En İyi Kadın Oyuncu kategorilerinde ise Leonardo DiCaprio ve 
Cate Blanchett zirveye yerleşti.

TWITTER REKORU TÜRKİYE’DE 
Sosyal medya platformu Twitter’ın Şeffaflık Raporu yayınladı. 1 
Haziran-31 Aralık 2015 tarihlerini kapsayan rapora göre 
‘hesap dondurma taleplerinin’ yüzde 72’si Türkiye’den geldi. 
Twitter verilerine göre toplam 11 bin 92 hesap dondurma 
talebi geldi, bu taleplerden 8 bin 92’si Türkiye’ye ait. 
Türkiye’den, resmi makamlar aracılığıyla 1761 başvuru 
yapılırken bunu 1729 başvuru sayısıyla Rusya izledi. 
Twitter’dan 403 hesapla alakalı bilgi istenirken bunların 
hiçbirine olumlu geri dönüş alınamadı. Twitter son altı aylık 
dilimde 432 hesap dondurdu. 

2016 SONUNDA E-İMZA VE MOBİL İMZA 
SAYISI 2,5 MİLYONU AŞACAK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye’de 
2014 sonu itibariyle, toplam 1 milyon 650 bin adet e-imza ve mobil 
imza üretilmişti. 2015 sonu itibariyle, e-imza ve mobil imza toplamı 2 
milyona ulaşmış bulunuyor. Böylece 2015 yılsonu itibariyle elektronik 
imza toplam sayısında yüzde 20 oranında bir artış gerçekleşti. 
E-imza sahiplerinin yüzde 20’sini 19-25 yaş arası, yüzde 
40’ını 25-40 yaş arası, yüzde 40’ını 40 yaş ve üstü 
kullanıcılar oluşturuyor. E-imza kullanıcılarında 
yüzde 90’nın üzerinde memnuniyet olduğu 
görülüyor. Ülkemizdeki e-imza ve mobil 
i m z a  s a y ı s ı  t o p l a m ı n ı n  2 0 1 6 
yılsonunda 2,5 milyonu aşacağı 
öngörülüyor.
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İzmir Banliyö Sistemi İZBAN’ın Cumaovası-Torbalı 
kesimi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla, törenle hizmete verildi. 
Törende konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım, merkezi hükümet, yerel yönetim ve 
kamu kuruluşu işbirliğiyle hayata geçirilen İZBAN’ın örnek 
bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi: “İZBAN’da 
bugüne kadar Aliağa-Cumaovası arasında 
330 milyon yolcuya hizmet verildi. 30 
kilometrelik Cumaovası-Torbalı 
hattının işletmeye alınmasıyla 
İZBAN’ın uzunluğu 110 kilo-
metreye ulaştı. Önümüzdeki 
yıllarda sistem Selçuk’a ve 
Bergama’ya da uzanacak.”  
Yıldırım ayrıca 2013’te  
dünyada toplu taşıma 
yapan 2400’ün üzerinde-
ki sistemlerin incelendiğini 
İZBAN’ın “en iyi, en başarılı 
işbirliği toplu taşıma proje-
si” olarak birinci seçilmediği-
ni hatırlattı. Bakan Yıldırım bu 
durumdan büyük gurur duyduk-
larını ifade etti. 

“İZBAN’IN TEMELİNDE UZLAŞMA VE 
HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜ VAR”
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, İZBAN’ın temelinde işbirliği, uzlaşma ve hoşgörü-
nün olduğunu hatırlatarak, “Bir araya gelmek bir başlangıç, 
beraberliği sürdürmek bir ilerleme, beraber çalışmak gerçek 
bir başarı ise, biz bunu ‘hoşgörü kenti İzmir’de gerçekleştir-
dik. Gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

BANLİYÖ SİSTEMLERİ METRO STANDARDINA 
GETİRİLECEK
TCDD olarak İstanbul’da MARMARAY, İzmir’de İZBAN, 
Ankara’da BAŞKENTRAY, Gaziantep’te GAZİRAY projeleri ile 
kentlerin trafik sorununa çözümler ürettiklerini vurgulayan 
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız da törende yaptığı konuş-
mada, “TCDD banliyö sistemlerini metro standardına getir-

mek üzere önemli kaynak harcıyor. Cumaovası-Torbalı 
hattında alt ve üst yapı, elektrifikasyon sinyalizas-

yon ve telekomünikasyon projeleri için TCDD 
142 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.” dedi.

HAT UZUNLUĞU 110 KM’YE, 
İSTASYON SAYISI 38’E ÇIKIYOR

Cumaovası-Torbalı kesiminin hizmete 
girmesiyle, halen Aliağa-Cumaovası 
arasında 32 istasyon ile metro stan-
dardında hizmet veren İZBAN’ın hat 
uzunluğu 110 km’ye, istasyon sayısı 

ise Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, 
Torbalı ve Tepeköy istasyonlarının 

eklenmesiyle 38’e çıkıyor.

GÜNDE 300 BİN YOLCUYA HİZMET 
VERİLECEK

Merkezde ve pik saatlerde 10 dakika ara ile işletilen 
219 adet banliyö treni ile günlük ortalama 250-260 bin 

yolcu taşıyan İZBAN, hattın Torbalı’ya uzaması ile günlük 
ortalama 300 bin yolcuya hizmet verecek. 

HEDEF 550 BİN YOLCU
İZBAN, Selçuk hattı ile 137 km’ye, Bergama ile 187 km’ye 
ulaşacak ve günlük ortalama 550 bin yolcuya hizmet 
verecek. 

/HABER

30 kilometrelik Cumaovası-Torbalı hattının işletmeye alınmasıyla 
İZBAN’ın uzunluğu 110 kilometreye ulaştı. Önümüzdeki yıllarda sistem 

Selçuk’a ve Bergama’ya da uzanacak.

İZBAN TORBALI’YA ULAŞTI 
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BAKAN BİNALİ 
YILDIRIM: 
MİLLİ TRENİN 
KONSEPT TASARIMI 
TAMAMLANDI
“Tasarımı ve teknolojisi ülkemize ait yeni 
nesil demiryolu araçlarının üretilmesine 
yönelik Milli Tren Projesi çalışmalarına 
başlamıştık. Bu kapsamda Yeni Milli 
Elektrikli-Dizel Tren Seti’nin konsept 
tasarımı tamamlandı.”

Ülkemizde son 15 yılda demiryolları büyük bir başarı 
yakaladı. Trenler, yolcuların seyahat aracı tercihinde üst 
sıralara yerleşti. Hızlı trenlerin devreye alınması, hızlan-
dırılmış trenlerin yaygınlaştırılması, trenlerin daha kon-

forlu hale getirilmesi, garların yenilenmesi, trenleri yolcuların 
gözdesi haline getirdi. 
Başarının mimarı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, demiryollarında atılan adımları ve ile-
riki dönemlerde yapılacakları Bağlantı Noktası okuyucuları 
için değerlendirdi. Bakan Yıldırım’ın önemli açıklamalarının 
başında, demiryolunun millileştirilmesi ile ilgili çalışma-
lar geliyor. Bakan Yıldırım konu ile ilgili şunları söyledi: 
“Demiryollarında Millileştirme Stratejileri ve Ar-Ge Projeleri 
ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 
Tasarımı ve teknolojisi ülkemize ait yeni nesil demiryolu 
araçlarının üretilmesine yönelik Milli Tren Projesi çalışma-
larına başlamıştık. Bu kapsamda Yeni Milli Elektrikli-Dizel 
Tren Seti’nin konsept tasarımı tamamlandı. Endüstriyel ve 
Mühendislik detay tasarım çalışmalarına başlanıldı. Yeni 
Nesil Milli Yük Vagonu konsept tasarımı da yapıldı. Bu kap-
samda da endüstriyel ve mühendislik detay tasarımına 
yönelik çalışmalar devam ediyor.” 
Bakan Yıldırım, 2016 yılında demiryolu sektörünün serbest-
leştirilmesi ve yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız veri-
leceğini de açıkladı. Bu konuda tüm alternatiflerin değerlendi-
rilerek, çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi. 
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“DEMİRYOLLARINI, KALKINMA HAMLESİNİN 
BAŞINDA GÖRDÜK”
AK Parti’nin demiryollarını sürdürülebilir kal-
kınma hamlelerinin en önemli halkaların-
dan biri olarak gördüğünü ifade eden 
Bakan Binali Yıldırım, “1951’den 2003 
yılı sonuna kadar ihmal edilen bu sek-
törü canlandırmak için bakanlığımız 
nezdinde yoğun çaba sarf etmiştir. 
Yılda ancak 18 kilometre olmak üzere 
toplam 945 kilometre demiryo-
lu yapılan 1951-2004 yılları arasında 
oluşan derin boşluk, son 12 yıllık yoğun 
faaliyet takvimi ile doldurulmuştur. 12 
yıl içerisinde 11.318 km’lik konvansiyonel 
hattın 9.987 km’sinin komple bakım ve yeni-
lemesi yapılmıştır. 2004-2015 yılları arasında ise 
yılda ortalama 150 kilometre olmak üzere toplam 1.805 
kilometre demiryolu yapılmıştır. Hali hazırda 3 bin 57 
kilometrelik demiryolu inşası ise devam etmektedir.” 
şeklinde konuştu.

HIZLI TREN ÇALIŞMALARI
Türk insanını son yıllarda gururlandıran yeniliklerin başın-
da yer alan hızlı tren çalışmaları ile ilgili olarak da bil-
gilendirme yapan Yıldırım, “Türkiye’nin 40 yıllık haya-
li olan yüksek hızlı demiryolu projeleri gerçekleştiril-
miştir. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara- Konya ve 
Konya- Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hatları 
tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Yüksek hızlı demir-
yolu hattına sahip dünyada 8., Avrupa’da 6. ülke konumu-
na yükselen Türkiye’de artık yepyeni bir dönem başla-
mıştır.” hatırlatmasını yaptı.  
Bakan Yıldırım, şunları söyledi: “Demiryollarındaki amacı-
mız ülkemizin etrafında bulunan ülkelerle tam entegras-
yonu sağlamak. Bunun için önem verdiğimiz birkaç proje 
var. Bunlar Kars-Tiflis-Bakü Projesi ve Iğdır-Nahçıvan-
Kars-Dilucu Projesi’dir. Diğer bir proje de Marmaray 

Projesi’dir. Marmaray’ın, bildiğiniz gibi 2013 yılı sonunda 
açılışını gerçekleştirdik. Ülkemizin prestij projesi olmasının 
yanında, aynı zamanda İstanbul’un trafiğine çare olacak 
ciddi bir raylı sistem toplu taşıma projesidir. Bu projenin 
devamı olarak Pendik-Söğütlüçeşme ve Kazlıçeşme-
Halkalı arasındaki hatlar iyileştirilerek Marmaray’la 
entegrasyon çalışmalarının tamamlanması sonucunda 
YHT’ler Halkalı’ya kadar ulaşacak. Diğer taraftan Halkalı-
Kapıkule Hızlı Tren projesinin yenileme ve inceleme çalış-
maları devam etmekte. 2016 yılında yapım ihalesine çıkıl-
ması planlanıyor. Bu iki proje ve Marmaray Tüp Geçiş 
sistemi Avrupa-Anadolu arasında kesintisiz demiryolu 
ulaşımı dönemini beraberinde getirecek.”

15 İL, 5 YIL İÇİNDE HIZLI TRENLE TANIŞACAK
“Yüksek hızlı tren projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Adım 
adım, Ankara çıkışlı olmak üzere, nüfusumuzun büyük bir 
kısmını kapsayan 15 ilimizi önümüzdeki beş yıl içerisin-

de yüksek hızlı demir yolu hattıyla buluşturaca-
ğız. Bildiğiniz gibi bu aksın en önemli ayağı 

olan İstanbul Ankara aksını hizmete 
aldık. Ankara YHT garının (YİD) yapımı 

devam ediyor. 2016 yılı yaz aylarında 
tamamlanmasını planlıyoruz. Küçük 
Asya ile ipek yolu güzergâhındaki 
Asya ülkelerini birleştiren demiryo-
lu koridorunun önemli akslarından 
biri olan 603 km’lik Ankara-Sivas 

arasını 405 kilometreye düşürecek 
YHT projesinin yapımı devam ediyor. 

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-
Sivas arası seyahat süresi 12 saatten 

2 saate düşecek. Devam eden Kırıkkale-
Sivas kesimlerinde altyapı işlerinde fizi-

ki ilerleme yaklaşık yüzde 70 seviyesindedir. 
2016 yılının ilk çeyreğinde üstyapı elektromekanik sistemler 
yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.”

BAKAN YILDIRIM, 2016 
YILINDA DEMİRYOLU 

SEKTÖRÜNÜN 
SERBESTLEŞTİRİLMESİ VE 

YENİDEN YAPILANDIRILMASI 
ÇALIŞMALARINA HIZ 

VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

“DEMİRYOLLARINDAKİ 
AMACIMIZ ÜLKEMİZİN 
ETRAFINDA BULUNAN 

ÜLKELERLE TAM 
ENTEGRASYONU 

SAĞLAMAK. BUNUN İÇİN 
ÖNEM VERDİĞİMİZ BİRKAÇ 

PROJE VAR.”
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“Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 3 saat 30 daki-
kaya düşürecek olan Ankara-İzmir YHT hattında; Polatlı-
Afyonkarahisar kesiminin inşası devam etmekte. Projesinin 
devamı niteliğinde olan Afyonkarahisar-Banaz ve 
Banaz-Eşme kesimlerinin altyapı ihalele-
ri yapılmış olup değerlendirme aşama-
sında. Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa 
(Turgutlu) arası kesimlerin proje 
çalışmaları yürütülüyor. Eşme-
Salihli 2016 2. çeyrekte ve Salihli-
Manisa (Turgutlu)  kesimi Ocak 
2016’da yapım ihalesine çıkıla-
caktır.”

ANKARA BURSA HATTI
“Ankara-Bursa HT projesi kap-
samında; Bursa-Yenişehir kesimi-
nin inşası devam ediyor. Yenişehir-
Bözüyük ve Yenişehir-Osmaneli 
kesimlerinin de 1 Ekim 2015 tarihinde 
sözleşmeleri imzalandı. Proje tamamlandığında 
Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul seyahat süreleri 2 saat 
15 dakika olacaktır.”   

DOĞU HATLARI
“Doğu-Batı koridorunun devamı niteliğinde olan Sivas-
Erzincan Hızlı Demiryolu Hattı’nın 1 Altyapı İnşaatı Yapım 

İşi, 20-50 km’ler arası yapım ihalesi 23 Haziran 2015 
tarihinde yapıldı. Geri kalan kesim ise proje hazır-

lama aşamasında. Konya-Karaman hızlı tren 
hattının ise inşa çalışmalarına başlamış-

tık. Altyapısında yüzde 95 fiziki ilerleme 
sağlandı. 2018 yılı içinde hizmete ver-

meyi hedefliyoruz böylece Konya-
Karaman arası seyahat süresi 1 saat 
15 dakikadan 40 dakikaya düşecek. 
Bu proje; Ulukışla-Mersin-Adana-
Osmaniye-Gaziantep-Şanlıurfa-

Mardin güzergâhını izleyen Hızlı 
Demiryolu Koridorunun ilk halkasını 

da oluşturmakta. Konya-Karaman hat-
tının yanı sıra Bahçe-Nurdağ, Akçagöze-

Başpınar arası inşaat çalışmaları devam edi-
yor. Karaman-Ulukışla kesiminde üstyapım işi 

için mali teklifler alındı. Ulukışla-Yenice kesiminde ise 
sözleşme imza aşamasına gelindi. Diğer bölümlerde ise 
yapım ihale ve proje hazırlama çalışmaları devam ediyor. 

Yerköy-Kayseri demiryolu hattı proje ihalesini yaptık, yer 
teslimini 13 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdik. 2017 yılı 
içinde yapım ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Menemen-
Manisa 3 ve 4. Hat ve Adana-Mersin 3. 4. Hatların 
yapımı ihale çalışmalarını 2015 yılı içinde 
yapmıştık.”

EXPO’YA ÖZEL TRAMVAY  
Bakan Binali Yıldırım’ın sektörde 
son yapılan çalışmalarla ilgili ola-
rak da şunları söyledi: “Antalya’da 
düzenlenecek EXPO 2016 
etkinliklerine yetiştirmek üzere 
planladığımız Antalya Tramvayı 
ile ilgili inşa çalışmaları devam 
ediyor. Mevcut Tramvay hattına 
entegre olarak yapılması planlanan 
18 km. uzunluğunda 15 istasyondan 
oluşan raylı sistem projesiyle; Antalya 
şehir merkezinin Avrupa’nın 14. Türkiye’nin 
2. en çok yolcu trafiği olan Antalya Havalimanı’na 
ve 8 milyon ziyaretçi çekmesi beklenen EXPO 2016’ya 
kesintisiz bağlantısını sağlayacağız. 2015 yılı Eylül ayında 

sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. İşin 1. etabı 
Nisan 2016’da tümü ise Aralık 2016’da tamamlanacaktır.”

METRO ÇALIŞMALARI
Bakanlığımız tarafından yapılacak Konya Metrosu 

inşaatını ise kısımlar halinde yapacağız. Toplam 
44,7 km. uzunluğunda olacak metro projesi 

Konya’ya tek seferde bugüne kadar yapıl-
mış en büyük yatırım olacak. Etüd, Proje 

ve Mühendislik Hizmetleri işi ön yeter-
lilik ihalesi 13 Ekim 2015’de yapılmıştır. 
Ayrıca İstanbul 3. Havalimanına Raylı 
Sistem Bağlantısı ve Sabiha Gökçen 
Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı 

çalışmalarını başlattık. 3. Havalimanı 
Bağlantısı hattını 2106 yılı yatırım prog-

ramına almayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen 
Havalimanı Bağlantısı ile ilgili sözleşme 

imzalandı, yer teslimi yapılarak işlere başlandı. 
2018 yılı ilk çeyreğinde bu hattın tamamlanmasını 

planlıyoruz. İstanbul Metrosu Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı 
Metro hattı yapım ihalesi sözleşmesi imzalandı. Yenikapı-İncirli-
Sefaköy Metro Hattı ile ilgili de ihale çalışmalarımız ediyor.” 

/KAPAK /KAPAK

“ANTALYA’DA 
DÜZENLENECEK EXPO         
2016 ETKİNLİKLERİNE 
YETİŞTİRMEK ÜZERE 

PLANLADIĞIMIZ ANTALYA 
TRAMVAYI İLE İLGİLİ İNŞA 

ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR.”

“ANKARA ÇIKIŞLI OLMAK 
ÜZERE, NÜFUSUMUZUN 

BÜYÜK BİR KISMINI 
KAPSAYAN 15 İLİMİZİ 
ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL 

İÇERİSİNDE YÜKSEK HIZLI 
DEMİR YOLU HATTIYLA 

BULUŞTURACAĞIZ.”
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TCDD GENEL MÜDÜRÜ ÖMER YILDIZ: 
DEMİRYOLLARI’NIN 2023 HEDEFİ 
55 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye, demiryollarının gelişimi konusunda hedeflerini büyütüyor. TCDD’nin yeniden 
yapılanması, serbestleşmenin gerçekleştirilmesi önemli hedeflerden bazıları… 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tüm 
ekibi ile sektörde yaşanan gelişmelerde söz sahibi. 
Giderek gelişen ve dünya ile yarışan demiryolu sek-

töründe öncü rol oynayan TCDD’nin yeni hedeflerini, başa-
rılarını TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, Bağlantı Noktası 
okuyucuları için değerlendirdi.  

ACİL EYLEM TAKVİMİNDE TCDD’NİN 
YAPILANDIRILMASI VAR
Genel Müdür demiryollarının önemli gündem madde-
lerinden olan serbestleşmeye yönelik açıklamalar yaptı. 
Serbestleşmeye yönelik olarak alt mevzuat çalışmalarının 
sürdürüldüğünü ifade eden Ömer Yıldız, “Serbestleşmeye 
yönelik ana yönetmelikler Bakanlığımızca yayınlanacak olup 
takvimi DDGM tarafından takip edilmektedir.” dedi. Genel 
Müdür, şu önemli bilgileri de paylaştı: “Hükümetimizin acil 
eylem takvimi içerisinde TCDD’nin yeniden yapılandırılması 
ve TCDD Taşımacılık A.Ş. kurulması altı aylık plana dâhil 
edilmiştir. TCDD Taşımacılık A.Ş. tesciline yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bakanlığımızca yönetmeliklerin yayınlan-
ması ile taşıma şirketlerinin tescil işlemleri ve TCDD tarafın-
dan Şebeke Bildirimi yayımlanması ile sektör serbestleşti-
rilecektir.” 

YATIRIM HEDEFLERİ
2003 yılından 2015 yılı sonuna kadar 46,8 milyar TL yatırı-
mın yapıldığı sektörün ileriki hedeflerini de paylaşan Genel 
Müdür: “2016-2023 yılları arasında ise yaklaşık 55 milyar 
dolarlık yatırım yapılması hedeflenmektedir. 2003 yılından 
itibaren yeni demiryolu hatlarının yapılması, mevcut hatların 
standartlarının yükseltilmesi ve çift hat haline dönüştürüle-
rek sinyalli ve elektrikli hale getirilmesi, lojistik merkezler ve 
iltisak hatları yapılması projelerine büyük önem verilmiştir.” 
dedi.

YERLİLİK ORANI ARTIYOR   
Genel Müdür Ömer Yıldız, demiryolu sektörünün millileş-
tirilmesine dair çalışmalarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi: 
“Türkiye’de artan demiryolu yatırımları, yerli/milli üretim 
politikalarının benimsenmesi, kamu ihalelerinde yüksek 
yerlilik oranlarının istenmesi Türkiye’deki demiryolu sana-
yisinin ve yan sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
Bunların sonucu olarak, Elektrikli ve Dizel Tren, Yüksek Hızlı 
Tren makası, beton travers ve dünya standartla-
rında ray artık ülkemizde imal ediliyor. Ayrıca 
‘Made in Turkey’ markası oluşturmak ve 
demiryolu sektörünün ihtiyaç duyduğu 
hızlı treni, lokomotifi, yük vagonu-
nu üretmek için başlatılan Milli Tren 
Projesi’nde önemli yol alındı.”

YHT VE HT PROJELERİ
Türkiye’nin son yıllarda tanıştığı 
ve büyük ilgi gösterdiği YHT ve 
HT hatlarının genişlemekte oldu-
ğuna dikkat çeken Yıldız, konu 
ile ilgili olarak, “YHT ve HT hatla-
rı genişlemektedir.  Ankara-Sivas, 
Ankara-İzmir YHT ve Bursa-Bilecik, 
Konya- Karaman, Adana-M ersin HT 
hatlarının inşası devam etmektedir. Bu güne 
kadar 1.805 km demiryolu yapıldı, 3.057 km’lik 
demiryolu inşası ise devam ediyor. Ayrıca Sivas-Erzincan, 
Karaman-Ulukışla, Adana-İncirlik-Toprakkale, Nurdağ 
(Gaziantep)-Başpınar (Gaziantep) hızlı tren hatları yapım 
ihalesi aşamasındadır. Yerköy-Kayseri, Edirne-İstanbul, 
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri, Nusaybin-
Habur, Toprakkale-Bahçe (Osmaniye), Mürşitpınar-
Şanlıurfa, Sivas-Malatya gibi önemli hızlı tren hatlarında ise 
kesin proje hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yolcuların 

sadece ulaşım değil, sosyal ve kültürel ihtiyaçları da dikka-
te alınarak çok yönlü inşa edilen gar binaları, kentin cazibe 
merkezi olmaya adaydır. Modern YHT İşletmeciliğin gerek-
tirdiği yeni nesil garların ilk örneği olan Ankara YHT Gar bu 
yılın ortalarında hizmete girecek.” değerlendirmesini yaptı. 

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA PROJELERİ
Demiryolunun taşımacılığı sadece şehirlerarasında değil, 

şehir içi toplu ulaşım açısından en hızlı, en güvenli 
ve en konforlu ulaşım aracı olduğunu söyle-

yen Genel Müdür Yıldız, TCDD’nin İzmir, 
Adapazarı, Gaziantep ve Kayseri’ de 

yerel yönetimlerle işbirliği yaparak 
çözümler ürettiğini kamu-yerel 

yönetim işbirliğinin dünyaya 
örnek model oluşturduğunu 
belirtti.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 
ARTIYOR

Genel Müdür Ömer Yıldız, demir-
yollarında taşınan yük kapasitesi 

ile ilgili bilgiler de verdi. Buna göre; 
2003 yılında 15,8 milyon ton yük 

taşınırken 2015 yılında %64 artışla 25,9 
milyon ton yük taşındı. Yük taşımacılığı-

nın, demiryollarıyla yapılmasının daha etkin hale 
getirilmesine yönelik, mevcut demiryolu hatlarına yapı-
lacak ek hatlar ile kapıdan kapıya taşınmasını sağlamak 
amacıyla iltisak hatları yapılıyor. Özellikle organize sanayi 
bölgeleriyle bağlantılı olarak yük taşıma potansiyelinin 
yoğun olduğu yerde 20 adet lojistik merkez yapımı plan-
landı. Bunlardan 7 adedi hizmete verildi, 6 adedinin yapımı 
devam ediyor. Geri kalanlarda ise proje ve kamulaştırmaları 
sürdürülüyor. Ömer Yıldız hedeflere ilişkin olarak, “2004 

TCDD GENEL 
MÜDÜRÜ ÖMER YILDIZ: 

“2003-2015 YILLARI ARASINDA 
46,8 MİLYAR TL YATIRIM YAPILMIŞTIR. 

2016-2023 YILLARI ARASINDA İSE 
YAKLAŞIK 55 MİLYAR DOLARLIK 

YATIRIM YAPILMASI 
HEDEFLENMEKTEDİR.”
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yılı başından itibaren Blok Tren İşletmeciliğine geçilmiştir. 
Bu uygulama ile taşınan yük miktarında artış sağlanmış, 
kaynaklar daha etkin kullanılmış, taşıma süreleri kısal-
tılmıştır. Bütün bunlar, taşıma maliyetlerini azalttığı gibi, 
müşteri memnuniyetini de artırmıştır.
2023 ve 2035 hedeflerimize ulaşmak için ülkemizde, doğu-
batı ve kuzey güney ana demiryolu koridoru oluşturularak, 
gerek ulusal, gerekse Avrupa-Asya arasında transit ulaşım 
olanaklarının artırılması ve kombine taşımacılığın geliştiri-
lesi amacıyla demiryolu yük taşımacılığı projelerine öncelik 
verilmiş bulunmaktadır.” bilgilerini paylaştı.  

HIZLI TREN HATLARINDA YÜK TAŞINACAK
Ömer Yıldız, hızlı tren hatlarında yük taşımacılığına başla-
nacağına vurgu yaparak, “Modernizasyon ve bakım onarım 
çalışmalarının tamamlanmasıyla ve yapımı devam eden hızlı 
tren hatlarında yük taşımacılığına başlanması ile birlikte 
2023 yılında 100 milyon ton ve 2035’te 153,5 milyon tona 
çıkarmak için onlarca proje ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
şeklinde konuşuyor. Genel Müdür, Marmaray hattında yük 
taşımacılığı ile ilgili olarak da, “Halkalı ve Pendik bağlantıları 
tamamlandıktan sonra Marmaray hattında gece saatlerinde 
yük taşımacılığı da yapılabilecektir. Böylece Asya-Avrupa 
arasında kesintisiz demiryolu yük taşımacılığı projesi hayata 
geçirilecektir.” ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE’NİN KORİDOR OLMA HEDEFİNDE GELİNEN NOKTA 
Genel Müdür Ömer Yıldız, Uzakdoğu, Asya ile Avrupa ara-
sında Türkiye’nin bir demiryolu koridoru olması ilişkin ola-
rak ise şu değerlendirmeleri yaptı: “Çin’den Avrupa’nın 
içlerine kadar ulaşacak kesintisiz bir ulaşım koridoru kur-
mak için ülke olarak Trans Asya orta koridorunu geliş-
tirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu koridorun önemli 
halkaları, Marmaray/Boğaz Tüp Geçişi ve Kars-Tiflis-Bakü 
Demiryolu’dur. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Demiryolu’nun 
yapımıyla; ülkemiz ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demiryolu bağlan-
tısının sağlanarak tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması ve bu 
şekilde ülkeler arası ekonomik ve kültürel iş birliğinin geliş-
tirilmesi amaçlanmaktadır. Asya ile Avrupa kıtaları arasın-
da kesintisiz taşımacılık temin etmek amacıyla İstanbul’un 
her iki yakasındaki demiryolları hatlar yer altından birbirine 
bağlanmıştır. Asya ve Avrupa arasında kesintisiz demiryolu 
bağlantısının sağlanabilmesine yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Ayrıca 3. köprüden demiryolu geçişi için de; 
Köseköy-3. köprü (Yavuz Sultan Selim)-Adapazarı Kuzey 
Geçişi hattının proje hazırlama çalışmaları devam etmek-
tedir. 3. Köprü-3. havalimanı-Halkalı hattının ise kesin proje 
hazırlama çalışmalarına yakın zamanda başlanılacaktır.” 

KORİDOR HEDEFİ İÇİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN SEYRİ 
Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olan ülkemizin 
stratejik konumunun demiryolu ve lojistik sektörleri açısından 
en iyi şekilde değerlendirilmesi için uluslararası ilişkilerin seyri 
ile ilgili de konuşan Ömer Yıldız, “Bu amaçla, her iki kıtanın 
demiryolu idarelerini bir araya getiren BM ile yakın işbirliği 
içerisinde bulunulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda 
TCDD, 56 üyesi bulunan BM Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(AEK) ve 62 üyesi bulunan BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu (ESCAP) tarafından yürütülen çalışmalara 
aktif katılım sağlamaktadır.” şeklinde konuştu.  
Genel Müdür, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dair şunla-
rı paylaştı: “TCDD, Bakanlığımız tarafından koordine edilen 
Taşımacılık Politikası ve Trans-Avrupa Ağları (TEN) fasılla-
rına demiryolu alanı ile ilgili hususlarda destek vermektedir. 

Türkiye-AB Taşımacılık Faslı Diyaloğu kapsamında Avrupa 
Demiryolu Ajansı’na (ERA) yapılan ziyaret ile ülkemizde ve 
Brüksel’de gerçekleştirilen Demiryolu Çalışma Grubu top-
lantılarına TCDD’den katılım sağlanması, bu bağlamda yapı-
lan önemli faaliyetler arasındadır. Ayrıca, 1315/2013 sayılı 
AB Tüzüğü ekinde yer alan Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı’na 
(TEN-T) dâhil ülkemiz ulaştırma ağını gösteren haritaların 
güncellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara da katkı sağ-
lanmaktadır.” Ömer Yıldız, Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma 
Koridoru (TRACECA), Avrupa Demiryolu ve Altyapı Şirketler 
Topluluğu (CER), Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) ile iliş-
kilerin de devam ettiğini, TCDD’nin bu uluslararası oluşumlara 
katkı sağladığına vurgu yaptı.  

İKİLİ İLİŞKİLER ARTIYOR
Yıldız, Türkiye’nin demiryolu konusunda ikili ilişkileriyle ilgili 
de şu değerlendirmeleri yaptı: “TCDD, doğrudan taşıma-
cılık yaptığı Almanya, Macaristan, Avusturya, Bulgaristan, 
Yunanistan ve İran gibi ülkelerin demiryolu idareleri ile sıkı 
işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Ayrıca, ülkemiz ile demir-
yolu bağlantısı kurulması çalışmaları devam eden Gürcistan 
ve Azerbaycan ile yakın temas içindedir. Bunların yanı sıra 
teknik bilgi ve becerinin artırılması amacıyla Japonya, Güney 
Kore, Çin, Fransa, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 
birçok ülke ile işbirliği faaliyetleri yürütmekte ve demiryolu 
sektörü hakkında.”

2023 HEDEFLERİ
 3.500 km yüksek hızlı demiryolu, 8.500 km hızlı demir-

yolu ve 1.000 km konvansiyonel demiryolu olmak üzere 
13.000 km demiryolu yaparak 2023 yılında toplam 
25.000 km demiryolu uzunluğuna ulaşılması.

 4.400 km’lik hat yenilenmesi yapılarak tüm hatların 
yenilenmesinin tamamlanması.

 Demiryolu sektörünün serbestleşme sürecinin tamam-
lanması.

 Emniyet Yönetim Sistemi’nin altyapı ve işletmeciliğin her 
kademesinde etkin ve sürekli uygulanmasının sağlan-
ması ve bunun sektörel kültür haline getirilmesi.

 Geliştirilen milli sinyalin yaygınlaştırılarak marka haline 
getirilmesi.

 Mevcut araçların hızlı tren hatlarına uygun hale getiril-
mesi, her türlü demiryolu aracının ülkemizde üretilmesi.

 Demiryolu taşımacılık payının; yolcuda %10 ve yükte 
%15’e çıkarılması.

 Yük potansiyeli bulunan yük merkezleri, fabrika, sanayi, 
OSB ile limanlara iltisak hattı bağlantısının yapılarak 
kombine ve yük taşımacılığının geliştirilmesinin sağlan-
ması

 Milli Demiryolu standartlarının oluşturulması.
 Demiryolu Ulaşım Enstitüsü’nün kurularak faaliyete 

geçirilmesi.
 Milli Demiryolu sanayisi ile AR-GE’sinin desteklenmesi 

ve her türlü demiryolu teknolojisinin geliştirilmesi.
 Uluslararası demiryolu koridorlarının geliştirilmesi. 

2035 HEDEFLERİ
 2023-2035 yılları arasında 6.000 km yeni hızlı demiryo-

lu yaparak demiryolu ağımızın 31.000 km’ye çıkartılması.
 Yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin 

tamamlanması ve demiryolu ürünlerinin dünyaya pazar-
lanması.

 Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegras-
yonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapılarının ve 
sistemlerinin geliştirilmesi. 

 Uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri 
yönetiminin kurulması ve yaygınlaştırılması.

 Demiryolu araştırması, eğitim ve sertifikasyon konusun-
da dünyada söz sahibi olunması.

 Boğazlar ve Körfez geçişlerinde demiryolu hat ve bağ-
lantılarının tamamlanarak Asya-Avrupa-Afrika kıtaları 
arasında önemli bir demiryolu koridoru haline gelinmesi.

 Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin düzenlenmesi ile 
ilgili yasal ve yapısal mevzuatın uluslararası ve AB mev-
zuatları paralelinde güncellenmesi.

 Demiryolu yük taşımacılığında %20’ye, yolcu taşımacılı-
ğında ise %15’e ulaşılması. 

“YHT VE HT HATLARI GENİŞLEMEKTEDİR.  
ANKARA-SİVAS, ANKARA-İZMİR YHT VE 
BURSA-BİLECİK, KONYA- KARAMAN, 
ADANA-MERSİN HT HATLARININ İNŞASI 
DEVAM ETMEKTEDİR. 



ödeme ya da çift SIM desteği gibi özelliklerin her biri için ayrı 
bir algılayıcı ya da modül gerekiyor zaten. Ancak bunların 
tümünü tek bir cihazda toplamak zor… 
Blocks şu anda aktivite takip edici, 1,5 gün pil ömrü, ses 
kontrolleri ve titreşimli geri bildirim özelliklerini taşıyor. Ek 
özellikler ise kayışa takılıyor. Bunların her birine 30 dolar 
ödeyerek sahip olmak mümkün.
Acer, modüler tasarımların masaüstü PC’lere taşınabilirlik 
kazandıracağına inanıyor. Böylece sabit diskinizi müzik çal-
mak için, harici pili diğer cihazlarınızı şarj etmek için, projek-
törünüzü sunum yapmak için taşıyabilirsiniz. Bu da ihtiyacı-
nıza ya da duruma göre ölçeklenebilirlik sağlıyor.
Analistler ise bu ayarlanabilir durum karşısında insanların 
çok iştahlı olduklarından emin değiller. Modüler cihazları, 
mobil inovasyonun son 10 yılda elde ettiği gelişmenin aksine 
bir hareket olarak görenler mevcut. Cihaz üreticileri cihaz 
boyutlarını asgarîye indirirken, çıkartılabilir pil, vida, kayan 
klavye ya da sık sık yerinden çıkan bellek kartı yuvalarını da 
ortadan kaldırarak, cihaz güvenilirliğini artırdılar.

ÜRETİCİLERİN DERDİ REKABETTE GERİ KALMAK
Apple’a bakın; neredeyse hiçbir cihazda çıkartılabilir parça 
ya da değiştirilebilir bileşen bulunmuyor. Bu yaklaşım MP3 
çalarlarda, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta dizüstüler-
de bile işe yarıyor. 
Şirketlerin modüler bir cihaz yapmakta karşısına çıkan zor-
luk, hem boyutu küçük tutup hem de kaliteli bileşenler 
sunarken, rekabetle nasıl başa çıkacaklarını keşfedememiş 
olmaları. Google’ın Project Ara’sına bakınca, ilk örnekler 
Google’ın bu problemi henüz çözemediğini gösteriyor. İlk 
beta örnekler piyasadaki akıllı telefonlardan daha büyük 
boyutlarda. Akıllı saat Blocks için de fark edilir bir kalınlık 
problemi göze çarpıyor.
Cihazları giyilebilir olacak kadar ince yapabilmenin zorluğu 
bir yana, modüler tasarımlarla ilgili başka problemler de 
var. Blocks’un kurucuları sonradan eklenen parçaların, tıpkı 
cihazın baştan beri bir parçasıymış gibi sağlam durma-
sı gerektiğine inanıyorlar. Bu yüzden bağlantı yuvalarının 
üzerinde, bu konunun uzmanı ortaklarla iki yıl çalışmışlar. 
Acer ise manyetik bir tutucu ile parçaları birleştiriyor. Ancak 
bunun da diğer bileşenleri etkilememesi için zorlanmışlar.

MODÜLER OLUNCA FİYAT ARTIYOR
Son problem ise fiyat. Blocks şu anda Kickstarter’da 295 
dolara satılırken, içerisinde dört modül yer alıyor. Ek modül-
lerin her biri ise 30 dolar. Bunun yerine örneğin Pebble gibi 
bir akıllı saat almak isterseniz, 120 dolar vermeniz yeterli.
Tüm tüketiciler esneklik için ödeme yapmaya belki hazır 
değiller ama modüler teknolojili cihazların en güzel yanı, uzun 
ömürlü olabilmesi. GPS bozulduğu için tüm cihazı atmanıza 
gerek yok, yeni bir modül alıp takmak yeterli. Bir özellikten 
sıkılınca da o modülü çıkartıp başka bir şey takmak da müm-
kün. Bunun ilerlemesi durumunda telefonun ekranını, işlem-
cisini ya da başka bir parçasını değiştirmek de kolaylaşacak.

Modüler tasarımlar giyilebilir cihazları kişiselleştire-
bilmemizi, akıllı telefonlarımızın ömrünü uzatmamızı 
sağlıyor. Ancak dilediğimiz parçaları bir araya getire-
rek oluşturduğumuz teknolojik cihazların önünde bazı 

engeller var.
Akıllı telefonunuzun pili bittiğinde bir şarj aleti ya da priz 
aramaktansa, bileğinizdeki saatten bir parça çıkartıp ek bir 
pil takabildiğinizi düşünün. Modüler teknoloji, buna benzer 
güzellikler vaat ediyor; yeni bir kamera, dolu bir pil ya da 
akıllı telefonunuzu, hatta bilgisayarınızı daha fazla kişisel-
leştirmenizi sağlayacak ek bir algılayıcı bunlardan ilk akla 
gelenleri. 

İSKELETİ AL, MODÜLLERİ SONRADAN EKLE
Bu senaryo, günümüzde bizlere çok da uzak değil. Birçok 
üretici pilleri telefona tutkallıyor, SD kart yuvaları ise eskisi 
kadar önem arz etmiyor, dolayısıyla yapılacak güncelleme-
lerin bir kısmı zaten çok da önemli değil.
Ancak bu durum değişebilir. Google, Project Ara adını taşı-
yan ve güncelleme modüllerini iç iskelete monte edebildiği-
niz bir modüler telefon projesi üzerinde çalışıyor. Fairphone 
2’de benzer bir tasarım etosunu taşıyor ve kullanıcıların pil 
ve diğer bileşenleri değiştirebilmesini sağlıyor.

SADECE TELEFON DEĞİL, SAAT VE PC DE VAR
Teknolojide bu durum sadece akıllı telefonlar için geçerli 
değil. Modüler bir akıllı saat olan Blocks da Kickstarter adlı 
kitle fonlama sitesinde destek için 1,4 milyon dolar toplamayı 
başardı. Diğer yandan, Acer’ın Revo Build adlı Lego tarzı bile-
şen eklenebilen bilgisayarı geçen yılın eylül ayında IFA adlı 
tüketici elektroniği fuarında tanıtıldı.
Modüler donanımlara bu geçişi tetikleyen şey nedir ve 
bunun uzun ömürlü olması mümkün müdür? 
Blocks adlı akıllı saat için girişim başlatan Serge Didenko ve 
Alireza Tahmasebzadeh, üç yıldır bunun üzerinde çalışıyor. 
Onları modüler tasarıma götüren ilhamı, cihazlarına ne ekle-
yecekleri konusunda tartışırken, yaşadıkları uyuşmazlıklar-
dan almışlar. İkisi de hangi özelliğin daha önemli olduğuna 
karar veremezken, bu özellikleri isteğe bağlı yapma fikri 
ortaya çıkmış.

HER TEKNOLOJİ SEVER FARKLI BİR ÖZELLİK İSTİYOR
Ayrıca kendi yaptıkları bir kullanıcı araştırması da, her kul-
lanıcının taleplerinin aynı olmadığını görmelerini sağlamış. 
Spor yapanlar nabız ölçer isterken, buna pil sebebiyle cihaz 
içinde yer kalmaması önemli bir faktör olmuş. Oyunlar için 
cihazın hareket algılaması, GPS, parmak izi okuyucu, NFC 
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BLOCKS
Başka bir akıllı saatten farklı olmayan Blocks, kayışa ekle-
nen modüllerle yeni özellikler kazanabiliyor. Bu modüller 
cihazı kapatıp açmadan sisteme eklenip çıkartılabiliyor. 
Android kullanan Blocks, iOS ile de uyumlu. Önümüzdeki 
baharda son sürümün çıkması bekleniyor.

ACER REVO BUİLD
Kasayı açmadan terfi ettirilebilen bir mini PC olan Revo 
Build, kat sistemiyle çalışıyor. Yeni bir modülü cihazın üze-
rine koymanız yeterli. Şu anda sadece 1 TB ek disk modülü 
hazır ama planlananlar arasında kablosuz güç bankası, ses 
bloğu, projektör, ekran kartı modülleri mevcut.

FAIRPHONE 2
Project Ara hazır olurken, gerçekten satın alabileceğiniz bir 
modüler telefon olan Fairphone 2, içi açıldığında pil dışında 
kamera, hoparlör gibi bileşenlerin değişimine imkân veri-
yor. Zira bunlar tutkallanmış değiller ve NFC, kablosuz şarj 
özellikleri de eklenebiliyor.

Modüler cihazları, mobil inovasyonun son 10 yılda elde ettiği gelişmenin 
aksine bir hareket olarak görenler mevcut.

MODÜLER TEKNOLOJİYE DOĞRU 
ADIM ADIM

[ AYTUN ÇELEBİ ]
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görülen bir durum olduğuna dikkat çekiyor. Çocuk, kendine 
uygun bir çocuk oto güvenlik koltuğunda oturmuyorsa, 
araç çarpışması sonucu öne ve arkaya savrulması sonucu 
boynunun kırılmasının da kaçınılmaz olabileceği söyleniyor. 
Teknolojin gelişmesiyle çocuk oto koltuğunda tüketicilere 
sunulan ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Peki, doğru 
oto koltuğu nasıl seçilmeli ve kullanımı konusunda nelere 
dikkat edilmeli? İşte, çocukların yaşına ve kilosuna uygun 
standartları sağlayan oto koltuğunu seçerken dikkat edile-
cek noktalar.

OTOMOBİLE UYGUN KOLTUK OLMALI
Öncelikle otomobilinize uygun oto koltuğunu araştırın. Bazı 
otomobil firmaları gerek kullanım kılavuzlarında, gerekse 
satış ofislerinde bu konuda size yardımcı olacaktır. Bunun 
dışında bebeğin ağırlığı ve yaşı; uygun koltuğu seçmek için 
belirleyicidir. Oto koltuğunuzu arabaya yerleştirdik-
ten sonra yerinden oynatmamaya ve bebek 
koltuğa oturduğunda emniyet kemeri 
ile güvenli şekilde bağlamaya dik-
kat edin. Yeni doğanların kemik 
yapıları güçsüz olduğu için dik 
oturamazlar ve hemen yara-
lanırlar. Bu nedenle araba 
güvenlik koltuğunun oto-
mobilin yolcu koltuğuna 
sürüş istikametinin tersi-
ne monte edilmesi gerekir. 
Arabanızın yolcu koltuğu 
tarafında hava yastığı varsa 
kesinlikle güvenlik koltuğunu 
buraya monte etmeyin. 

YAŞA VE KİLOYA GÖRE DEĞİŞİR 
Oto koltuk sistemleri için dört ayrı 
yaş ve kilo grubu saptanmış. 0 grubu 
olarak adlandırılan ilk kategori yeni doğandan 
9 aya ve 10 kiloya kadar olan bebekler için tasarlanmış. 
Bebeklerin tamamen ya da yarı yatar vaziyette (yaklaşık 45 
derece açı olacak biçimde) taşınması gerekir. Kullanımda ise 
oto koltuğunun arkaya dönük olması şarttır. Sapı olanlar 
taşıma rahatlığı açısından tercih edilebilir. İkinci kategori, yaşı 
9 aydan 3 yaşa kadar olan ve 9-18 kilo arasındaki çocuk-
ları kapsar. Arka koltuğa sağlamca tutturulmuş, öne doğru 
bakan koltuk çeşitleridir ve oturma şekli diktir. Yüzünü öne 
dönük olarak kullanmaya başladığınızda, kemerleri yukarı 
hareket ettiren kuvvetlendirilmiş delikleri vardır. Bir sonraki 
grup; 15-25 kilo arasındaki 3-7 yaş çocuklarını içerir. Bunlar 
ikinci grupla aynı olmakla birlikte gerek oto koltuğunun 
sağlamlığı gerekse kemerlerin ölçüleri yaş grubuna göre 
yapılmıştır. Son kategori ise 22 ile 36 kilo arasındaki ve 6-12 
yaş arasındaki çocukları kapsar. Yetişkinler için tasarlanmış 
kemerler, tam güvenlik sağlamadığından tercih edilmelidir. 
36 kilodan itibaren yükseltici koltuk kullanılmaz. 

Trafik kazalarında çocuk ölüm ve yaralanmalarının 
birçoğu, yolculuk sırasında çocuklar için gerekli ve 
yeterli güvenlik önlemi alınmamasından kaynakla-
nıyor. Bunların başında çocuk oto güvenlik koltuğu 

bulundurmama veya doğru şekilde kullanmama gelmekte... 
Otomobil kullanan ebeveynler biliyor; ama bilmeyenler için 
söyleyelim, birkaç yıldır arabalarda çocuklar içinde bir koltuk 
bulundurma şartı var. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 150. 
maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Haziran 2010 tarihinden 
itibaren, boyu 1 metre 35 santimetreden ve kilosu 36 kilog-
ramdan az çocuklar için ‘çocuk oto güvenlik koltuğu’ bulun-
durulması zorunlu hale geldi. 
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ALTI YILDAN ESKİ OLANI KULANMAYIN!
Araba koltuğunun bebeğiniz için hayati önem taşıdığı-
nı unutmayın! Kısa mesafelerde bile çocuğunuzun mutla-
ka araba koltuğuna oturmasını sağlayın. Avrupa kalite ve 
standart belgesi olmayan ürünleri kullanmamaya çalışın. 
Aldığınız ürünün arabanızla uyumlu olması önemli. 
Beş noktalı emniyet sistemine sahip oto koltukları; çocu-
ğunuzu hem omuz hem kalçadan kavrayacağı için daha 
güvenlidir. Oto koltuğunun emniyet kemerlerinin çocuğu 
çok sıkmamasına dikkat edin. 

OMUZ KEMERİ ŞART 
0-12 ay bebekler için üretilen modellerin aracın kendi emni-
yet kemeri ile ters olarak bağlanacağını aklınızdan çıkarma-
yın. Bebekler kemikleri güçleninceye yani yaklaşık 1 yaşına 
kadar oto koltuğunda 45 derecelik açı ve yüzü arkaya 

dönük şekilde oturtulmalıdır. Böylece kazalar önlene-
bilir. Arabanızda ‘Bebek Var’ yazısı olması pek 

çok kötü durumda karşı taraf için caydırı-
cı olabilir. Taşınabilir modellerde bebek; 

omuz emniyet kemerinin bulunup 
bulunmadığını mutlaka kontrol 

edin. Araca takılırken, arabanın 
sabit emniyet kemeri ile oto-
mobile bağlanmayan ürünleri 
kesinlikle tercih etmeyin. Eğer 
arka koltukta kemeriniz yoksa 
sadece 0-9 ay arası olanlar-
da ön koltuğa takabilirsiniz. Bu 

durumda da ön koltukta hava 
yastığı olmamasına özellikle dik-

kat etmelisiniz. Oto koltuğunun 
terletmeyen ve yıkanabilir cinsten 

olmasına özen gösterin. Baş kısmına 
yastık yüzü ya da minik bir havlu koy-

manız terlemeye karşı faydalı olabilir. Yola 
çıkacağınız her seferde oto koltuğunun doğru 

şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Çocuk oto koltu-
ğunu sadece taşıtın hareketsiz olduğu anlarda açın. Araba 
hareketliyken, bebeğinizi koltuktan çıkarmaya çalışmayın. 
Kemeri aşınmış ya da yırtılmış bir oto koltuğunu kesinlikle 
kullanmayın. Altı yıldan daha eski bir oto koltuğunu da kul-
lanmayıp değiştirin. 

ÜRÜNÜN KÖPÜKTEN YAPILMASI ŞART
Ürünü satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri uzmanlar 
şöyle anlatıyor: “Çocuk oto koltuğu alırken, ürünün iç kıs-
mının köpük ile kaplanmış olmasına dikkat edin. Çünkü çar-
pışma anında bebeğinizin sırtı ve başının arka bölümü; önce 
öne, sonra arkaya ve sonra tekrar öne çarpacaktır. Bebeğin 
kafatası, oto koltuğunun iç bölümü köpük ile kaplanma-
mışsa zarar görebilir. Oto koltuğunun kılıfındaki markayla, 
etiketteki marka aynı değilse de bu ürünü kesinlikle satın 
almayın!”

Araştırmalara göre, ülkemizde oto koltuğuna oturtulması 
gereken çocukların yüzde 80’den fazlası güvenli seyahat 
etmiyor. Ayrıca, çocukların yaklaşık yüzde 30’unun otomo-
bilin ön koltuğuna oturmasına aileler müsaade ediyor. Bu 
sonuçlar, çocukların seyahat esnasında hayatlarının tehlike-
de olduğunu gösteriyor. ABD’de bir araştırmaya göre, çocuk 
oto koltuğunun doğru kullanılmasıyla çocuk ölümleri yüzde 
71 oranında azalmış. 
Çocukların araç içindekilerin güvenliği açısından, bu kol-
tukların faydası tartışılmaz. Uzmanlar aracın saatteki hızı 
20-30 kilometre olsa bile ani duruşlarda, çarpışmalarda 
arka koltukta oturan çocuğun yaralanmamasının çok nadir 

Bebekli aileler için araba artık neredeyse şart. Ebeveynler, seyahat sırasında minikler 
için üretilen oto koltuğunu tercih etmek zorunda. Peki, kazalar sırasında bebeklerin 

hayatını kurtaran oto koltuklarıyla ilgili anne babaların yeterince bilgisi var mı? 

GÜVENLİ KOLTUK 
ÇOCUĞUNUZU HAYATA BAĞLAR

[ BERİL ŞEN ]
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Bilgisayar başında çok zaman geçiyor veya ellerinizle 
çok çalışıyorsanız bilek ve parmaklarınızda uyuş-
ma ve sızlamayı gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Ancak 
bu durum hafife alınmamalı. Bu ağrıların sonu karpal 

tünel sendromuna varabilir. Eğer dikkate alınmazsa tutma 
gücünüzü kaybetmenize hatta başparmak kökündeki kas-
larınızın erimesine neden olabilir.
Karpal tünel sendromu özellikle uzun süreler tek tip el işi 
yapanlarda görülen bir rahatsızlık. Bilinen en eski şikâyet, 
daktilo kullanan sekreterlerde görülmeye başlamasıy-
la ortaya çıkmış. O dönemlerde halk arasında ‘sekreter 
hastalığı’ adını almış. Hastalık, daktilo gibi sert basma 
kuvveti gerektiren tuşlu klavyelerde, eldeki tendonların 
kalınlaşmasına ve buna bağlı sinir üzerinde bası oluşma-
sına sebep olmakta. Özellikle zabıt kâtipleri, gazeteciler, 
veri giriş elemanlarında bu sağlık sorunu sıkça görülmekte. 
Ayrıca müzikle uğraşanlar özellikle piyano ve kalın telli ve 
parmakla çalınan çalgıları kullananlarda da hastalık 
oldukça yaygın. 

KTS BELİRTİLERİ NELER? 
Karpal Tünel Sendromu kısa adıy-
la KTS, teknolojinin hızla ilerledi-
ği ve vazgeçilmez hale geldiği 
günümüzde özellikle bilgisayar 
kullanıcılarında karşımıza çıkı-
yor. İlk belirtileri parmaklarda 
karıncalanma, uyuşma ve his 
bozukluğu. Hastalık elde, par-
maklarda ve kola yayılan ağrı-
larla belirti veriyor. Bu sorunlar 
geceleri daha fazla görülüyor. Öyle 
ki kişileri uykusundan uyandırabile-
cek kadar rahatsız edici olabiliyor. Ağrı 
ve uyuşukluk bazen kola bazen de omuza, 
boyuna kadar yayılıyor. İlerleyen durumlarda baş-
parmak kaslarında erime, güçsüzlük ile tutma ve kavra-
ma hareketlerinde zorlanmalar oluşuyor. Hastalık zaman 
zaman diğer sinirleri etkileyen boyun fıtığı gibi hasta-
lıklarla karıştırılabiliyor. Bu nedenle el-bilek hastalığının 
tedavisinin başarılı olması için teşhisin tam olarak konul-
ması gerekli. 
Liv Hospital Ankara Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik 
Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Ethem Beşkonaklı belli el 
hareketlerinin bu hastalığı hızlandırdığını söylüyor. Prof. 
Dr. Beşkonaklı hastalığın nasıl ortaya çıktığını şöyle anla-

Özellikle gelişen teknoloji sayesinde hepimizin parmakları ya klavyede ya da 
telefon ekranında… Elleriniz, işiniz gereği mouse’dan ayrılmıyorsa ‘karpal tünel’ 

sendromuna siz de yakalanabilirsiniz! 
[ BERİL ŞEN ]

MOUSE TUTANLARIN HASTALIĞI: 

KARPAL TÜNEL SENDROMU

tıyor: “El bileğinden geçen median sinir dediğimiz bir sinir 
vardır. Kol boyunca seyredip el bileğin geçerek en son 
parmak kaslarına dağılan bir sinir… Bu sinirin bir geçiş yeri 
vardır karpal ligaman dediğimiz, orası bu siniri sıkıştırıyor 

ve bu hastalık ortaya çıkıyor. Biz buna karpal tünel 
sendromu diyoruz.” 

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDAN 
NASIL KORUNABİLİRİZ?

Öncelikle el ve el bilekleri zor-
layan işlerden kaçınılması, aşırı 
zorlanma yapılmaması gere-
kiyor. Meslek nedeni ile el ve 
parmaklarını kullanan kişilerde 
el bileğini sürekli bükülü şekil-
de tutmamak önemli. Örneğin; 

bilgisayar kullanımında uygun 
mouse kullanmak, bileğe yük bin-

direcek şekilde masaya dayama-
mak, ağır yük kaldırmamak, el işi ve 

elde çamaşır sıkma gibi işleri yapmamak 
da alınacak önlemler arasında. El, el bileği ve 

parmakları güçlendirici egzersizler yaparak kaslar 
kuvvetlendirilmeli. Bu noktaları hareketsiz bırakmamak 
korunmadaki diğer önemli noktalar.
Prof. Dr. Beşkonaklı hastalıkla ilgili uzun süre ve kontrol-
süz bir şekilde bilgisayar başında durulmaması gerektiği 
konusunda uyarıyor. Belli bir pozisyonda bileğin mouse’da 
saatlerce kalmasının da sakıncalı olduğunu anlatıyor. 

İLERLEYEN VAKALARDA CERRAHİ 
Tedavide bölgesel ağrı kesici ve ödem çözücü jellerin kul-
lanılması faydalı. Bununla beraber  sadece gece kullanıla-
cak olan el-bilek atelleri ile sinir çevresine kortikosteroid 
enjeksiyonları son derece güvenli ve etkin tedavi sağlı-
yor. İlaç ve diğer tedavilere rağmen ağrı ve kuvvetsizlik 
yakınmaları devam eden ya da ilerlemiş hastalarda basit 
ve lokal anestezi altında yapılan yaklaşık 15 dakika süren 
ufak bir operasyon ile tam iyileşme elde etmek mümkün. 
İki haftalık el istirahati sonrası hastalar normal günlük 
yaşantılarına dönebiliyor. 
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HANGİ MESLEKLER RİSK TAŞIYOR?
 Aşırı el işi yapan kadınlar
 Daktilo ve bilgisayar kullananlar
 Müzik aleti çalanlar 
 Ağır el aletleri ile çalışanlar (marangoz, bahçıvan)
 Titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler 

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?
 El ve bilekleri zorlayan işlerden kaçılması ve aşırı zorlama 

yapılmaması gerekir.
 Meslek nedeni ile el ve parmaklar kullanılıyorsa eğer 

kişiler el bileğini sürekli bükük tutmamalıdır.
 El, el bileği sürekli aynı pozisyonda kalmamalı. 
 Ele istirahat verilmeli.
 Uyuşma ağrı hissediliyorsa atel kullanılması gerekli. 
 Masa başı görevi yapanlar, gün içinde dairesel egzersiz-

ler ile eklemlerini rahatlatmalı.
 Bilgisayarda çalışırken bilek ve dirseğin altına yumuşak 

petler konulmalı.

KTS’NİN İLK 
BELİRTİLERİ 

PARMAKLARDA 
KARINCALANMA, UYUŞMA VE 

HİS BOZUKLUĞU. HASTALIK 
ELDE, PARMAKLARDA VE 

KOLA YAYILAN AĞRILARLA 
BELİRTİ VERİYOR.
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ÜNLÜLERİN
KİMİ HIZ SEVDİĞİ İÇİN TERCİH EDİYOR KİM 
SAKİNLİK... KİMİNİN TERCİH SEBEBİ İSE ARTIK 
ÇEKİLMEZ HALİNE GELEN TRAFİKTEN 
KURTULMA ÇABASI. ÜNLÜLER DÜNYASINDA 
İKİ TEKERİN CAZİBESİNE KAPILANLARIN 
SAYISI GİDEREK ARTIYOR. 

MOTOSİKLET TUTKUSU

[ BERİL ŞEN]

Her zevke ve bütçeye hitap eden motosik-
letler, özellikle büyük şehirlerin vazgeçilmez 
araçları. Kimi neredeyse bir ailenin sığabileceği 
kadar geniş, kimi ise tek kişilik bir dünyaya açı-

lan kapı. Sevenleri için bir tutku olan motosikletler, 
son yıllarda sosyetenin ve şov dünyasının da göz-
desi. Pınar Altuğ, Kıvanç Tatlıtuğ, Tamer Karadağlı, 
Acun Ilıcalı; hepsinin ortak tutkusu motosiklet... 
Kimi küçük bir motosikletle mutlu oluyor, kimi ise 

zor şartlar altında dağ bayır tırmanabileceği tarzda 
motosiklet seviyor. 
Motosiklet son zamanlarda ünlüler dünyasının yükselen 
trendi. Geçmişte çok az ismin rağbet gösterdiği motosiklet, 
artık çoğu ünlünün vazgeçilmez aracı haline gelmiş. Lüks 
araçlarının içinde görmeye alışık olduğunuz isimlere artık 
kırmızı ışıkta, bir mekânın önünde motorunu park ederken 
ya da yol almaya hazırlanırken karşılaşmanız mümkün! 
İşte ünlülerin motosiklet sevdası…

TAMER KARADAĞLI 

KAZA GEÇİRDİ
Motor tutkunlarından biri 
Ankaralı oyuncu Tamer 
Karadağlı… İstanbul’da 
motoruyla geçirdiği kaza bile 
ünlü oyuncuyu bu 
tutkusundan vazgeçirmemiş. 
Kazadan kısa bir süre sonra 
motorunun üzerinde onu 
gördük. Tamer Karadağlı 
genellikle Harley Davidson 
tercih ediyor. Ünlü oyuncu 
motosiklet gruplarıyla sık sık 
bir araya gelerek birçok ülkeye 
de seyahat ediyor.

ACUN ILICALI

SEVGİSİNDE İSTİKRARLI
Motosiklete gönül veren ünlüler arasında en eski ve istikrarlı 
olanlarından birisi Acun Ilıcalı. Annesi ve babasını trafik kazasında 
kaybeden, aynı kazada kızının ölümden döndüğü şov dünyasının 
önde gelen ismi, yaşadığı bu sarsıntının sonrasında eşiyle boşanmış. 
İçine girdiği bunalımdan kurtuluş yolu olarak görmüş motosikleti. 
Ilıcalı, ‘hayatın anlamsız olduğunu düşünerek, ölümden hiç korkmadan 
yaşamaya başladım, gidip motosiklet aldım’ diyerek anlatıyor 
yaşadığı acıları. Ne var ki ailesini kaybettiği trafik kazası, kendisini de 
motosiklet üzerinde bulmuş. Bağdat Caddesi’nde, bir arabanın 
çarpması sonucu arka koltuktaki arkadaşını da kaybetmiş. Yaptığı 
kazalar sonrasında kolu kırılıp platin takılsa da ünlü sunucu bu tutkuya 
küsmeyenlerden.

mart 2016 /31



ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/

32 / www.baglantinoktasi.com.tr

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

EMRE ALTUĞ

GÖSTERİŞLİ MOTORLARI SEVİYOR
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ise 
bahar ve yaz aylarında otomobil 
kullanmak yerine, motosikleti tercih 
edenlerden. Büyük ve gösterişli 
motorlardan hoşlanan ünlü şarkısı BMW 
marka motosikletini tercih ediyor.

AYŞE ŞULE BİLGİÇ

RÜZGÂRIN KIZI
Ünlü şarkıcı Kıraç’ın eşi ve 
çizgi film karakteri 
Pepee’nin mimarı olarak 
tanınan oyuncu uzun 
yıllardır motosiklete gönül 
verenlerden. Hatta 
motosiklet merakından 
dolayı ‘Rüzgârın Kızı’ olarak 
tanınıyor. Öyle ki kendisi 
Türkiye’nin uluslararası 
arenada yarışmalara katılan 
ilk kadın motosikletçisi… 
Tecrübelerini uzun yıllar 
Hürriyet Gazetesi’nde 
motosiklet incelemeleri adı 
altında aktaran Bilgiç, 
üniversiteye giderken bir 
diziden kazandığı ilk parayla 
da kendisine motosiklet 
almış. Bu nedenle anne ve 
babasıyla üç ay boyunca 
kendisiyle konuşmamış 
ancak Bilgiç, zamanla onları 
ikna etmeyi başarmış.

mart 2016 /33

PINAR ALTUĞ ATACAN

VESPA İLE SOKAKLARDA…
Motosiklet sevdası son zamanlarda kadın 
ünlüler dünyasında da giderek artıyor. 
Trafikten bunalıp, küçük bir motor alarak 
bu sevdaya başlayan kadınlardan biri 
Pınar Altuğ. Vespa marka motoruyla onu 
İstanbul sokaklarında görmek mümkün.  

OKAN BAYÜLGEN

KLASİK SEVİYOR
Tiyatrocu ve program 

sunucusu Okan 
Bayülgen motorda 

klasik sevenlerden. 
Uzun yıllardır motor 

tutkusuyla bilinen 
Bayülgen, İtalyan 

yapımı klasik bir 
motora sahip. Pahalı 

olan ve fiyatı ile 
sadece ünlü kişilerin 

almayı tercih ettiği bu 
motora sahip olanlar 

arasında, Brad Pitt, 
Jay Leno, Tom Cruise 

gibi dünyaca ünlü 
isimler de var. 
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HAYKO CEPKİN

TRAFİK ÇİLESİNDEN BIKTI
Hayko Cepkin motosikletle 

tanışmasını İstanbul’un bitmek 
bilmez trafiğine borçlu! 8 yıl kadar 

önce Kurtuluş’tan Taksim’e gitmek 
için bindiği taksi, 10 dakikalık yolu 

bir saatte alınca, ‘tamam’ demiş 
‘motosiklet almanın zamanı geldi.’ 

Performans anlamında güçlü Maxi 
scooter’larla başladığı 

sürücülüğünü geliştikçe daha 
büyük motorların üzerinde bulmuş 

kendini. Cepkin, uzak şehirlerdeki 
konserlerine bile motosikletiyle 

gidecek kadar gözü kara!

KIVANÇ TATLITUĞ

SCOOTER’LA BAŞLADI
Motosiklet sevdalısı bir diğer 
ünlü isim oyuncu Kıvanç 
Tatlıtuğ. Onun motor macerası 
scooter’la başlıyor. İki sene 
önce Vespa’sıyla yollara düşen 
Tatlıtuğ, acemiliğini atar atmaz 
Harley Davidson dünyasına 
katılanlardan. Bindiği 
motosikletler, farklı bir tarzı 
olduğunun da göstergesi. Ağır, 
pahalı, sade ve güçlü! 
Geçtiğimiz yıl Harley’iyle 
motorlu kuryeyle çarpışan 
Tatlıtuğ için motosiklet artık 
yaşam tarzı.
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HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

STRESİNİ MOTOR 
ÜZERİNDE ATIYOR

Klarnetiyle milyonların 
hayranlığını kazanan Hüsnü 

Şenlendirici, motosiklete gönül 
veren ünlüler arasında 

bulunuyor. Enstrüman 
sanatçısı, güneşli havalarda 
klarnetini bir kenara bırakıp 

Yamaha FZR’sine binip keyif 
yapıyor, stres atıyor. 

TUĞBA ÖZAY

KÜÇÜK YAŞTA MOTORLA 
TANIŞMIŞ

Son dönemde Survivor 
yarışmasında boy gösteren 

ünlü manken Tuğba Özay hız 
tutkunlarından. 16 

yaşındayken motosiklet 
kazası geçiren ve sol bileği 

kırılan Özay, birçok arkadaşını 
da motosiklet kazasında 

yitirmesine rağmen, 
motosiklete binmeye devam 

etmiş. Yaşadığı acı deneyimler, 
onu, güvenliği için her türlü 
tedbiri almaya itmiş. Tuğba 

Özay için elbette ki kaskı 
olmazsa olmaz! Özay, 

arabalardaki airbag (hava 
yastığı) görevini gören yeleğini 

giymeden motoruna 
binmiyor.



36 / www.baglantinoktasi.com.tr

İstanbul’da henüz Boğaziçi’ni görmeyen milyonlar olduğu gibi, Ankara’yı 
Kızılay’dan, Ulus’tan ibaret sanan yüzbinler bulunmaktadır.

ANKARALIYIM BİLMEM

Bir şehirde doğup, üniversite çağına gelip, hatta ne 
üniversite çağına gelmesi, ergen olarak Ankara’ya 
gelip, emekli olup o şehri bilmeyen yüzbinlerce insan 
var desek başımız ağrımaz. Ağrıması şöyle dursun, o 

yüzbinlerce insanın olduğunu bilen, sahiden bilen birileri bu 
satırları okuyunca, ‘elhak doğru söyledin birader’ diye sır-
tımızı sıvazlayacak, kendisi de o bilmeyenlerin durumundan 
‘vazife’ çıkaracaktır.
Bu yazı görevli vazifeli bir yazı değildir; yaptığımız tespit 
de boşuna değildir ve nihayetinde bir denemecik de olsa 
yazıyı hak etmektedir. Elbette her şehir sakinin o şehrin 

sorarız. Abarttığımızın farkındayız, ne var ki konu abart-
mayacak gibi değildir ve dahi İstanbul’da henüz Boğaziçi’ni 
görmeyen milyonlar olduğu gibi, Ankara’yı Kızılay’dan, 
Ulus’tan ibaret sanan yüzbinler bulunmaktadır. 
Amcamızla teyzemiz yeni evli olarak Ankara’nın kıyı semt-
lerinden birine gelmişler, önce kirada ev tutmuşlar, 
sonra gecekondu sahibi olmuşlar, gecekondu 
önleme bölgesi ise gündüzkondu bir daire 
edinmişler, teyzemiz çocuk doğurmuş, 
ardınca yeni çocuklar doğurmuş, büyük 
çocuk ilk mektebe hemen yakında 
başlamış, sonra orta mektebi, lise-
yi o semtte okumuş, arkadaşlarıy-
la arada bir Ankara’ya inmiş, inince 
Kızılay’da yahut Ulus’ta döner yemiş, 
bir iki dolaşmış, sonrasında banliyö 
treni ile yahut belediye otobüsü ile geç 
kalmadan evine dönmüş, bazen haber-
siz Ankara kaçamağı yapmış, üniversiteyi 
kazanıp başka şehre gitmiş, sorulduğunda, 
‘ben Ankaralıyım’ diyecek, e, kardeşleri de Ankaralı 
olacaktır. Yine abarttığımı söylemeyin ama abartmakta 
fayda var, bu gerçeğin şehir havasına, şehir kimliğine, şehir 
dokusuna dair yönleri ne kadar şehre tekabül etmektedir, 
bu bilenlerin işidir. Biz sadece söyleyip geçiriyoruz.

her yerini bilmesi, gezmesi görmesi, sevmesi yahut yadır-
gaması beklenilemez. Dünyanın bütün büyük şehirlerinde 
benzer durum vardır var olmasına da biz anlı şanlı Türk 
milleti olarak kabına sığmayan yanlarımız olduğuna kadar 
kabuğumuza çekilmeyi de severiz. Öyle ya geldiğimiz yere 
önce kondumuzu kurarız, o kondu etrafında pek de geniş 
olmayan bir dünya inşa ederiz, dünyamız mahallimizden, af 
edersiniz mahallemizden, gettomuzdan ibaret olur. Bu bir 
bakıma iyi bir şeydir de, pek etliye sütlüye karışmayız, ken-
dimizi güvende hissederiz, kırk yıl o mahallede yaşarız da 
yan mahalledeki okul için, sağlık ocağı için, adliye için adres 

Devasa bir şehirde hem yerli hem yabancı gibi yaşamak, 
her ikisini de iliklerine kadar benimsemek bizim toplu-
mumuza özgü olsa gerektir. Şehre gözü korkarak gelen, 
şehir bizi yutar güvenlik kaygısıyla çocuklarını da öyle 
yetiştiren yüzbinlerin şehirle kurdukları bağ aidiyet bağı 

olmasa gerektir. Olsa olsa aidiyetsizlik bağıdır ve bir-
kaç kuşak sonrasının çocukları gerçek aidiyet 

bağını kurabilmektedir.
Diyelim tarif ve tavsif ettiğimiz bir 

Ankaralıyla Ankara’yı sordunuz, adam 
doğma büyüme Ankaralı, sorduğunuz 
sorulara, ne bileyim belli başlı semt-
lerinden kamu binalarına, nerde 
yemek yenirden kitapçılara, kale-
den kuleye, ahilerden keçilere sor-

dunuz, aldığınız cevaplardan adam 
sanki Ankaralı değil de Ankara’nın bin 

kilometre uzağında doğmuş, yaşamış, 
hayret etmez misiniz?

Hem abartır hem hayret edersiniz, hatta 
fazlasıyla kuşkuya düşersiniz. Oysa nüfus cüz-

danında kütük filan şehre ait olsa da doğum yeri buz gibi 
Ankara’nın semtlerinden biri yazıyordur. 
O kadar da değil diye karşı koymaya çalışmayın canım, faz-
lasını yazmadık, şimdilik o kadar bilin, kâfi…

/ŞEHİR MEKTUPLARI/ŞEHİR MEKTUPLARI

[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]
DEVASA 

BİR ŞEHİRDE HEM 
YERLİ HEM YABANCI 

GİBİ YAŞAMAK, HER İKİSİNİ 
DE İLİKLERİNE KADAR 
BENİMSEMEK BİZİM 

TOPLUMUMUZA ÖZGÜ 
OLSA GEREKTİR.
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SMARTER COFFEE MACHİNE
Öncelikle iyi bir kahve makinesi olan bu cihaz, çekirdekleri 
en üst kısımda tutuyor ve contalı bölme sayesinde aro-
manın kaçmasını engelliyor. Yıkanabilen filtresine yandaki 
bir düğme dokunuşuyla erişilen Smarter, istenen miktara 
göre gerekli çekirdeği öğüterek kahvenizi hazırlıyor. Bunu 
öndeki panelden yapabileceğinzi gibi, iPhone’unuzdan da 
yapmak mümkün. Önceki geceden çekirdekleri ekleyip, 
filtreyi temizleyip, su eklemiş olmanız gerekiyor ve uzaktan 
su düzeyi de kontrol edilebiliyor. Böylece sabaha kahvenizi 
yataktan çıkmadan hazırlayabilir, hatta evde yokken misafi-
rinize bir kahve ikram edebilirsiniz. Belirli bir saate kurmak ya 
da coğrafi konum ayarıyla kapıdan girer girmez çalışmasını 
sağlamak da mümkün.

PHİLİPS HUE GO
Bu çok renkli LED lamba, dahilî, şarj edilebilir pilin kullanarak 
yaklaşık üç saat çalıştırılıyor ve telefon uygulamasıyla da 
renk ve parlaklığı kontrol edilebiliyor. Philips Hue lambalarıy-
la aynı sisteme bağlanabiliyor ve Hue için hazır tarifler bunun 
için de geçerli. Ne var ki, Go, tamamen Hue’dan bağımsız 
çalışabiliyor. Hazır reçeteleriyle aydınlatma yapabileceği gibi, 
Philips’in ekranın arkasından bulunduğu duvarı sahnenin 
renklerine göre anında aydınlatarak keyifli bir seyir sağlayan 
Ambilight teknolojisini de destekliyor. Yani tüm odayı bu 
teknolojiyle paralel renkte aydınlatabilmek mümkün... 

WİTHİNGS HOME
Yumuşak hatları ve bambu kaplaması evin dekoru için-
de kaybolmasını sağlasa da, en avantajlı yani teknik bilgi 
gerektirmeden kolayca kurulup kullanılabilmesi. Peki, bu ne 
diyenleri biraz şaşırtacak tipte bir cihaz, zira kendisi bir IP 
kamera. 5 MP çözünürlüğü ile 640x480 piksellik kameraları 
çöpe atmanızı sağlayan kameranın 135 derecelik görüş açısı, 

sürekli zum ya da kamera kaydırma gibi işlevleri 
kullanmadan da çalıştırılabilmesine imkân 

veriyor. Üstelik iPhone ya da Android 
4.4 ve üzeri sistemlerde uygulama-

sıyla, sadece evdeki Wi-Fi’a bağlı 
olduğunuzda değil, dışarıdayken de 
görüntülere erişim sağlıyor. Hareket 
ve gürültü dedektörü bulunan 

kamera, son olarak, iPhone üzerin-
den anons hizmeti de veriyor, yani siz 

konuşun, evdeki(ler) dinlesin.
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BELKİN WEMO SWİTCH
Akıllı ev cihazlarına bakıldığında, akıllı prizlerin sayısı bir 
elin parmaklarını geçmiyor. Bunların iyi örneklerinden birisi 
olan Belkin’in bu biraz iri cihazını prize takın ve daha sonra 
onun üzerinden kontrol etmek istediğiniz ne varsa, bağ-
layın. Duvardaki prizin bağlantısını hep açık tutun ve daha 
sonra Android ya da iPhone uygulamasını kullanarak ya da 
üzerindeki ufak düğmeye basarak, bağlı cihazların elektri-
ğini kesmek mümkün hâle geliyor. Günün belli saatlerinde 
açılıp kapanmasını sağlayabileceğiniz gibi, güneş doğarken 
ya da batarken çalışmasını, son olarak da odada WEMO’nun 
görebileceği bir hareket olduğunda çalışmasını sağlamanız 
da mümkün. Daha kapsamlı programlama ise IFTTT gibi bir 
site üzerinden yapılarak, farklı senaryolar oluşturulabiliyor.

COSA AKILLI KOMBİ KİTİ
Kombiye bağlanarak uzaktan yönetim sağlayan Cosa, 
yüzde 30’a kadar düşük doğalgaz faturası getirebilmeyi 
hedefliyor. Aç/kapa kontrollü oda termostat girişi olan tüm 
kombilerle uyumlu olması son derece güzel. Web sitesin-
den kombinizin uyumlu olup olmadığını görebilmeniz de iyi 
düşünülmüş, ayrıca burada aşağı yukarı ne kadar tasarruf 
edeceğiniz de hesaplanabiliyor. Cihazı kombiye azamî 30 cm 
uzaklığa takmak, daha sonra oturma odası ya da başka bir 
odaya istasyonu kurmak yeterli. Bundan sonra akıllı telefon 
uygulamasıyla kombinizi uzaktan yönetebilir, içerisindeki 
hazır modlarla ya da haftalık planlamayla da uğraşmadan 
çalıştırabilirsiniz.

ELGATO EVE DOOR & 
WİNDOW
Evinize akıl katmak için 
yapabileceğiniz en basit 
şeylerden birisi bu cihaz, 
çok basit bir iş görüyor: 
İki adet cihazın birbirleri-
ne belli bir mesafeden yakın 
olup olmadıklarını anlamak. 
Bunlardan biri kapı ya da pen-
cereye, diğeri de açıldığında temasın 
kesileceği sabit noktaya takılıyor. Daha sonra Elgato Eve 
uygulamasıyla algılayıcının bağlandığı kapı ya da pencerenin 
durumunu görmek mümkün. iPhone kullananlar için Siri ve 
Watch uyumlu olan uygulama, önce telefon kilidini, sonra 
uygulamayı açma zahmetinden de kurtarıyor. Bluetooth 
Low Energy teknolojisi ile düşük pil tüketen cihaz, üç ay 
kadar kesintisiz çalıştırılabiliyor.

Evler artık cep telefonları gibi akıllı hale geldi. Siz de sıfırdan kendi akıllı 
evinizi oluşturabilirsiniz.

EN POPÜLER AKILLI EV 
CİHAZLARI
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[ AYTUN ÇELEBİ ]

Sıfırdan kendi 
akıllı evinizi yaratmak, 

biraz zahmetli gözükebilir. 
Ancak hazır akıllı ev sistemleri 

satın almaya göre daha hesaplı ve 
isteklerinizi daha iyi karşılayabilen 

bir ev oluşturmak mümkün. 
İşte bu sistemlerden 

bazıları:
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Araştırma ile ilgili değerlendirme yapan Dell Türkiye Ülke 
Müdürü Didem Duru, “Dünya çapında yapılan bu araştırma, 
önümüzdeki 5 yıla damga vurması öngörülen ve şirketlerin 
geleceğe hazırlığında temel oluşturacak 4 ana trendi bir kez 
daha gözler önüne serdi. Açıkça görülüyor ki bulut bilişim, 
mobilite, güvenlik ve büyük veriye yatırım yapan şirketler 
çok daha verimli ve kârlı bir iş süreci sürdürüyor. Gelişmiş 
ülkelerdeki eğilime paralel olarak Türkiye’deki şirketlerin de 
bu alanlarda yatırımlarını artırdığını gözlemliyoruz.” diyor.

BULUT VERİMLİLİĞİ VE KÂRI ARTTIRIYOR
Bulut teknolojisinin operasyonel ve kurumsal verimlili-
ği artırma potansiyeli taşıdığını gösteren araştırma sonu-
cunda ayrıca anket katılımcılarının %42’sinin maliyetten 
tasarruf ettiği, işlerin %40 daha verimli yapıldığı ve %38 
oranında daha iyi BT kaynak ayrımı sağladığını ortaya koydu. 
Araştırma, tüm faydaların da ötesinde aktif olarak bulut 
kullanan kuruluşların daha yüksek kâr büyüme oranları elde 
ettiğini belirledi. Bu da kurum içi bulut kullanımında %46 ora-
nında kayda değer bir artış anlamına geliyor. Bu oran genel 
bulut teknolojisi kullanımında ise %51’e çıkıyor.

MOBİL STRATEJİLER BÜYÜMEYİ ARTIRIRKEN BYOD 
DÜŞÜŞTE
Mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara 
oranla %44 daha çok kâr ettiğini ortaya koyan çalışma, 
BYOD (Kendi Cihazını Getir) programının etkin kullanımıyla 
bu oranın %53’e dahi çıkabileceğini gösteriyor. Çalışanların 
kendi cihazlarının beraberinde potansiyel güvenlik sorunla-
rını getirebileceğine ilişkin korkular, BYOD teknoloji trendinin 
yayılmasına engel oldu. BYOD kullanımı, 2015’te bir önceki 
yıla göre %4 düşüş kaydederek %28’e indi. Son birkaç yılda 
dünyada çalışanın kendi cihazını kullanma trendi önemli bir 
ivme kazanırken, BYOD teknolojisi için başta duyulan heye-
canın giderek azalması pek çoklarına şaşırtıcı geliyor.

BÜYÜK VERİ BÜYÜK KÂR GETİRİYOR
Çalışmanın sonuçları, büyük veri kullanımını aktif ola-
rak benimseyen kuruluşların, büyük veri kullanmayanlara 
oranla %50 daha yüksek kâr elde ettiğini ortaya koyuyor. 
Anket katılımcılarının %41’i, büyük verinin hedeflerin daha 
iyi belirlenmesine ve pazarlama çalışmaları yatırımlarının 
geri dönüşlerinde artışa neden olduğu konusunda birle-
şiyor.

STRATEJİK GÜVENLİK, REKABET AVANTAJI 
KAZANDIRIYOR
Tüm sektörlerde dijital güvenlik konusuda yaşanan güç-
lükler giderek artıyor. Pek çok şirket, stratejik bir güvenlik 
yatırımını külfet olarak değil, kendilerine rekabet avantajı 
kazandırabilecek bir artı olarak görüyor. Çalışmaya göre, her 
10 katılımcının neredeyse sekizi, güvenliğin işletmenin pazar 
koşullarına karşılık verme becerisini güçlendirdiğini düşünü-
yor. Maliyetle birlikte güvenlik kaygıları, birçok şirketin bulut, 

Geleceği belirleyen trendlere yatırım yapamayan şir-
ketler büyüme fırsatını kaçırıyor. Dell’in 2. yıllık “Global 
Teknoloji Endeksi” araştırması (GTAI), mobil teknoloji-
leri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla %44; 

büyük veriyi aktif olarak kullanan kuruluşların ise kullanma-
yanlara oranla %50 daha fazla kâr elde ettiğini ortaya koydu.
Önümüzdeki yılların belirleyicisi olan trendlere stratejik tek-
noloji yatırımı yapamayan şirketler büyüme fırsatını kaçı-
rıyor. Dell’in 2. yıllık “Global Teknoloji Endeksi” araştırma-
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mobil ve büyük veri uygulamalarının benimsenmesinde en 
büyük engeller olarak ortaya çıkıyor.

TEKNOLOJİ GELİRDE BAŞROL OYNUYOR 
En son GTAI araştırması, teknoloji kullanımı ile gelir artışı 
arasındaki ilişkiyi açıkça gözler önüne seriyor. Dört büyük 
teknolojiye (bulut, mobilite, büyük veri ve güvenlik) yapılan 
stratejik yatırımlar sadece verimliliği arttırmak ve zaman 
kazandırmaktan çok daha fazlasını yapıyor. Bu teknolojileri 
kullanarak kaynak kazanımı sağlayan kuruluşlar; bu kay-
naklarla gelir artışına doğrudan etki edebilen başka alanlara 
yatırım yapabiliyor. Araştırma, bulut ve güvenlik projelerinin 
BT ile daha denk bir işbirliğine gittiğini, büyük veri ve mobi-
litenin ise daha çok şirket liderleri tarafından teşvik edildiğini 
ortaya koyuyor.  

sından (GTAI) çıkan bulgular, teknolojiye yatırımın sadece 
operasyonel verimlilik değil, kâr büyüme oranlarında da 
etkileyici bir artış getirdiğine işaret ediyor. Kuzey ve Güney 
Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da farklı endüstri-
lerden 2,900 işletme ve orta ölçekli kuruluşların BT karar 
vericilerini (100-4900 çalışan) temel alan araştırma bulut 
bilişim, mobilite, büyük veri ve güvenlik teknolojilerine yatı-
rım yapan şirketlerin %53 daha yüksek kâr oranları elde 
ettiğini ortaya koyuyor.

Mobil teknolojileri kullanan şirketlerin, kullanmayanlara oranla %44; büyük 
veriyi aktif olarak kullanan kuruluşların ise kullanmayanlara oranla %50 

daha fazla kâr elde ettiği belirlendi.

BÜYÜMENİN 4 ŞARTI: 
BULUT, MOBİL, GÜVENLİK 

VE BÜYÜK VERİ

“BULUT BİLİŞİM, MOBİLİTE, GÜVENLİK VE 
BÜYÜK VERİYE YATIRIM YAPAN ŞİRKETLER 

ÇOK DAHA VERİMLİ VE KÂRLI BİR İŞ SÜRECİ 
SÜRDÜRÜYOR. GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ 

EĞİLİME PARALEL OLARAK TÜRKİYE’DEKİ 
ŞİRKETLERİN DE BU ALANLARDA 

YATIRIMLARINI ARTIRDIĞINI 
GÖZLEMLİYORUZ.”
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FİYATLAR ARTTI
Ordu-Giresun Havalimanı’nın açılışından sonra bölgedeki konut 
ve arsa fiyatlarının birkaç kat arttığını belirten Camadan, hava-
limanının konumlandığı Ordu’nun Gülyalı İlçesi’nde geçmişte 
80 bin TL’ye satılan dairelerin fiyatlarının 170 bin lirayı aştığını 
vurguluyor. 
Bölgede geçmişte metrekare fiyatları 100 lira olan arsaların 
fiyatları da 350 liralara ulaşmış durumda. Kent merkezine yakın 
konumu ile bilinen Altınordu İlçesi’nde havalimanı açılmadan 
önce 200 metrekare dairenin fiyatı 200 bin lira civarındayken, 
havalimanı açıldıktan sonra bu rakam 450 bin liraya ulaştı. 
Özellikle Arap yatırımcılar da bölgenin doğal güzellikleri ile öne 
çıkan yaylalarında arazi toplama yarışına girmiş durumdalar. 
Ayrıca Ordu ve Giresun’da gayrimenkul sektöründe yaşanan 
hareketlilik konut yapmak üzere harekete geçen girişimcilerin 
arsa taleplerini de artırdı. Bu durum da kentteki imarlı arsa 
sıkıntısının yaşanmasına neden oluyor. Karadeniz-Akdeniz 
otoyolu ve Ordu Çevreyolu çalışmalarında sona yaklaşmasıyla 
önümüzdeki yıllarda kentte gayrimenkul ihtiyacının daha da 
artırması bekleniyor.

BİR MİLYON TURİST
Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bölgenin önümüzdeki 
dönemde Karadeniz’in yayla destinasyonu haline gelebile-
ceğine dikkat çekiliyor. Bölgenin turizm konusunda çeşit-
lenmeye başlamasıyla birlikte sadece Ordu’ya gelen turist 
sayısının birkaç yıl içinde 1 milyonu bulması da beklentiler 
arasında yerini alıyor. Son yıllarda Karadeniz’de yayla turiz-
mi, kış turizmi, macera turizmi, eko turizm, su sporları, 
sağlık turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Turizmin gelişmesi ile 
birlikte bölge halkının yaşam standartlarını artması, yeni iş 
imkânlarının oluşması da bekleniyor.

MAYIS’TA AÇILDI
İstanbul ve Ankara’dan Ordu’ya ulaşımın havalimanı ile birlik-
te 45 dakikaya inmesinin yatırımcıların bölgeye olan ilgisini 
artırdığına dikkat çeken Camadan, ulaşımın bu kadar kolay-
laşmasının yatırımcıların en büyük çekincesi olan ulaşım 
sorununu ortadan kaldırdığını vurguluyor.

Avrupa ve Türkiye’nin deniz üzerinde inşa edilen ilk 
havalimanı olarak dikkat çeken Ordu Giresun (Or-Gi) 
Havalimanı, Karadeniz’e yolcu taşımanın yanı sıra yatı-
rımcı da getirdi. Bölgeye ulaşımın kolaylaşması sonra-

sında yerli ve yabancı yatırımcılar turizmden gayrimenkule 
kadar çok farklı alanlarda bölgede yatırım yapma yarışına 
girmiş durumdalar. 
Uzun yıllar yapılmasını bekledikleri Or-Gi Havalimanı’nın 
bölgenin ulaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra yatırım çek-
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Uzun yıllar yapımı için lobi yapılan Or-Gi Havalimanı, 2015 
yılının mayıs ayında hizmete açılarak Ordu ve Giresun illerine 
ve bölgedeki illere ulaşımı kolaylaştırıp Karadeniz’e yatırımcı 
çekti. Özellikle gayrimenkul ve turizm alanlarında yatırım 
yapmak isteyenler bu süreçte ön plana çıktığına dikkat 
çekilirken, Türk yatırımcıların yanı sıra Arap yatırımcıların da 
bölgeye yoğun ilgi gösterdiklerine vurgu yapılıyor. 

ARAPLAR İLK SIRADA
Son yıllarda Karadeniz’de Trabzon’u keşfeden Arap yatırımcı-
lar, Or-Gi Havalimanı’nın açılması ile birlikte Ordu ve Giresun’a 
da yatırım yapmaya başladılar. Karadeniz’de yaylaların başta 
Arap yatırımcılar olmak üzere yerli-yabancı yatırımcıların ilgisini 
çektiğine işaret eden Camadan, “Yaylalarımız yatırımcıların çok 
ilgisini çekiyor. Yayla turizminin bölgede yaygınlaşmasıyla da 
bu alanlara yatırım yapmak isteyenlerin sayısı havalimanının 
açılmasından sonra ciddi oranda arttı” diyerek yaşanan deği-
şimi özetliyor.

GÜNÜBİRLİK İŞ GEZİLERİ
Geçmişte bölgeye, sadece karayolu ile ya da yakın kentler-
deki havalimanlarından karayolu bağlantısı yapılarak geline-
biliyordu. Havalimanı ile birlikte bölge artık Türkiye’nin büyük 
kentlerine bir uçuş mesafesi uzaklığında. Ulaşımın kolaylaş-
ması ile hem bölge halkına hem de iş dünyasına rahatlığın 
kapıları aralanmış oldu. 
Havalimanı olmadığı için Ordu ve Giresun’a gelmek isteme-
yen yatırımcılar artık günübirlik gelerek iş görüşmelerini 
rahatlıkla yapabiliyorlar. 

mesine de katkı sağladığına dikkat çeken Karadenizli 
İşadamları Derneği (KAİAD) Başkanı Murat Camadan, 
“Havalimanının açılması ile birlikte bölgemiz yatırımcıların 
ilgisiyle karşı karşıya. Bu süreçte özellikle turizm alanında 
yatırım yapmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış var. 
Araplar fazlasıyla ilgi gösteriyor. Bununla birlikte yerli yatı-
rımcılarımızdan da talep geliyor. Havalimanımızın yarattığı 
rüzgârla yatırım alarak havalimanının meyvesini toplamaya 
başladık.” diyor.

Ordu ve Giresun arasında kurulan Or-Gi Havalimanı, daha birinci yılı 
dolmadan Karadeniz’e yatırımcı yağmasını sağladı. Ulaşımın kolaylaşması 
ile birlikte turizmden gayrimenkule kadar yerli-yabancı yatırımcılar bölgeye 

yatırım yapma yarışına girdi.

KARADENİZ’E OR-Gİ BEREKETİ

[ NİL DEMİRCİLER ]

OR-Gİ’NİN BÖLGEYE 5 ETKİSİ
1. Or-Gi Havalimanı ile birlikte Ankara ve İstanbul’dan 

Ordu’ya ulaşım süresi 45 dakikaya indi.
2. Ulaşımın kolaylaşması yerli-yabancı yatırımcıların Ordu 

ve Giresun’a yatırım iştahını kabarttı.
3. Turizmden gayrimenkule kadar farklı sektörlerde yatı-

rımlarda artış yaşanıyor.
4. Havaalanın açılması ile Ordu Üniversitesi hızla büyüme 

sürecine girdi. Üniversitede ders ve konferanslar için 
akademisyenlerin ulaşımı çok kolaylaştı. 

5. Karadeniz’de yayla turizmi, kış turizmi, macera turizmi, 
eko turizm, su sporları, sağlık turizmi, av turizmi gibi 
alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalış-
malar hızlandı.

YAYLA TURİZMİ CANLANACAK
Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Karadeniz’de yayla 
turizmi, kış turizmi, macera turizmi, eko turizm, su sporları, 
sağlık turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm faaliyetleri-
nin geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Karadeniz’in yayla 
destinasyonu haline gelebilecek bölgede sadece Ordu’ya 
gelen turist sayısının birkaç yıl içinde 1 milyonu bulması da 
beklentiler arasında.

mart 2016 /43



/GÜVENLİK /GÜVENLİK

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, dijital güven-
lik konusunda hangi konuların bu yıl ön plana çıka-
cağını ortaya koyan “2016 Eğilimleri: Güvenlik Her 
Yerde” başlıklı raporunu yayımladı. Bu rapor, ESET’in 

farklı ülkelerdeki 9 araştırma laboratuarı tarafından top-
lanan bilgilere dayanılarak hazırlandı. Derinlikli analizler 
içeren 71 sayfalık raporda öne çıkan ana başlıklar ve bu 
yıl siber suç ile ilgili karşılaşabileceğimiz önemli konular 
şöyle sıralanıyor: 

NESNELERİN İNTERNETİ GELİŞECEK: 
İnternet sayesinde birbiriyle bağlantılı cihaz ve uygulama-
ların artması, iş operasyonlarının devamlılığına geniş ölçüde  
kolaylaştırıcı etki yapacak. Ancak bunlar olurken, güvenlik 
konusu ve kaygısı firmaların başlıca gündem konularından 
biri olacak. 

FİDYE YAZILIMLARI ARTACAK: 
Şifre-fidye yazılımları, siber suçluların ana akım işlerinden 
biri haline geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Cryptolocker 
tarzı fidye yazılımları, yeni versiyon ve çeşitle-
riyle hem kurumsal hem de bireysel kul-
lanıcılar için artarak tehdit olmayı sür-
dürecek.

HEDEFLİ SALDIRILAR GÜNDEM-
DEN DÜŞMEYECEK: 
Belirlenmiş sistem ya da kişileri 
hedef alan siber casusluk uygu-
lamaları ve APT’ler (Advanced 
Persistent Threats -Gelişmiş 
Kalıcı Tehditler) gündemden 
düşmeyecek. Ukrayna’daki enerji, 
medya ve kamu kuruluşlarını hedef 
alan Blackenergy, Buhtrap, Windigo 
gibi siber saldırılar buna örnek gösteri-
lebilir. ‘APT’ler geleceğin silahları olabilir mi?’ 
tartışması devam edecek. 

YENİ SUÇ YAZILIMLARI ORTAYA ÇIKACAK: 
Botnetler, küresel suç etkinlikleri ya da kişisel bilgileri ele 
geçirmeye yönelik yeni kötü amaçlı yazılım aileleri ve tek-
nikleriyle karşılaşacağız. ESET uzmanları ve Avrupa Polisi 
Europol’a göre bunlarla mücadele etmenin yolu uluslararası 
işbirliğinden geçiyor.  

BÜYÜK VERİ İHLALLERİ BEKLENEBİLİR: 
Buna yeni bir tanım getiren ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı 
Stephen Cobb, şirketlerin saygınlığını etkileyecek şekilde 
gizli bilgilerinin ortaya dökülmesini, Haxposure yani hack 
ve exposure (ifşa etme) kelimelerinin birleşimiyle anlatıyor. 
Büyük veri ihlalleri ve bu ihlallerin müşteri konumundaki 
masum kullanıcıları nasıl etkileyeceği, yıl boyunca gündeme 
gelecektir. 
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MOBİL SALDIRILAR ARTARAK SÜRECEK:
Siber suç yazılımı hazırlayanların önemli bir bölümünün 
mobile yöneldiği düşünülüyor. Bilgisayarlara yönelik gele-
neksel saldırıların tamamı mobile uyarlanmaya başladı, ayrı-
ca yeni saldırı türleri de yaratılıyor. İnternet bağlantılı olma-
sına karşın akıllı telefonların bilgisayar gibi algılanmaması ve 

bu nedenle korunma önlemi alınmaması, saldırıları ve 
etkisini arttırıyor. 

WİNDOWS 10:
Microsoft, yeni işletim sisteminde 

güvenlik konusuna güçlü yatırım yaptı. 
Ancak her halükarda yeni sistem ile 
birlikte güvenlik, gizlilik ve şeffaflık 
konuları tartışılacaktır. 

KRİTİK ALTYAPILARIN KORUNMASI 
ÇOK KONUŞULACAK:

Endüstriyel tesisler, enerji sistemleri, 
sağlık sistemi altyapısı, kamu verileri her 

ülkede kritik ve korunması gereken konular 
olarak öne çıkmakla birlikte, siber saldırıların 

da sık sık gündem konusu haline geliyor. Endüstriyel 
kontrol sistemlerini hedef alan Struxnet ve Duqu saldırılarını 
hatırlayalım. Yeni saldırılar ve oluşan krizlerin nasıl engel-
leneceği küresel düzeyde sık sık gündem konusu olmaya 
devam edecek. 

KANUNLAR VE YÖNETMELİKLER TARTIŞILACAK:
Gelişen bilişim sistemleri ışğında hükümetler, şirketler ve 
vatandaşlar arasındaki ilişki ve konumları belirleyecek kanun 
ve yönetmelikler global ve yerel düzeyde gündem konusu 
olacak. 

SİBER ZORBALIK VE ÇOCUKLARA YÖNELİK TEHDİTLERİ 
KONUŞACAĞIZ: 
İnternet ve sosyal medya kullanım yaşının düşmesi ile birlik-
te çocuk ve gençlerin uygunsuz içeriklere karşı korunması 
ve cyberbullying olarak tanımlanan siber zorbalıkla müca-
dele, tüm ülkelerde öncelikli tartışma maddesi olacak. 

Dijital suçlar ve bu suçlardaki çeşitlilik artıyor. 2016 yılında öne çıkacak 
dijital suçlarla ilgili yapılan araştırmalar, hangi tedbirlerin alınması 

gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor. 

2016’NIN 
DİJİTAL SUÇLARI 

NE OLACAK?

FİDYE YAZILIMLARI, 
HEDEFLİ SALDIRILAR, YENİ 

SUÇ YAZILIMLARI, BÜYÜK VERİ 
İHLALLERİ, MOBİL SALDIRILAR VE 

SİBER ZORBALIKLAR 2016’DA 
İŞLENECEK DİJİTAL 

SUÇLARIN BAŞINDA 
GELİYOR. 

mart 2016 /45



/HABER /HABER

ŞİRKET YÖNETİMİNİN DESTEĞİ SAĞLAYIN: 
Üst Düzey yönetimin desteği, ister teknik olsun 
isterse kültürel, anlamlı değişim yaratılmasında temel 
öneme sahip. CIO/CTO rolü sürekli olarak evrim geçi-
rirken bugünün teknoloji yöneticileri hiç olmadığı 
kadar şirketin değişimin yönetimini üstlenmeli. Bu, 
şirket yönetiminden destek almayı ve kendi ekibinize 
destek ve yukarıdan koruma sağlamayı da içeriyor. 
Hedefe açıklık getirmek, belirlenen hedef doğrul-
tusunda iş ve teknik amaçların uyumunu sağlamak,  
yeni kurallar yapmak ve gerektiğinde eskilerini yık-
mak anlamına geliyor.

PERSONELİNİZİ EĞİTİN: 
İnsanlar genellikle bilmedikleri şeylerden korkarlar. 
Korktuklarında ise, kendilerini rahat hissettikleri şey-
lere tutunmaya daha meyillidirler. Kimi durumlarda, bu 
buluta yolculuğunuzda önünüze engeller çıkartabilir. 
Personelinizi yeni beceriler ile donatmak, korku-
larını azaltmanın harika bir yoludur. Şirket 
çalışanlarınıza öğrenme ve değişimde yer 
alma fırsatını vermeniz yolculuğunuzu 
hızlandıran bir etken olacaktır.

DENEYSEL BİR KÜLTÜRÜ YARATIN: 
Bulut üzerinde yeni şeyler denemenin 
maliyeti kullanıla gelmiş yöntemlere 
göre çok daha düşüktür. Bulutta, ön 
maliyetler yok denecek kadar az olur-
ken, herhangi bir şeyin işe yaramaması 
halinde, ayağınıza pranga olacak taahhütler 
de yoktur. Her projeyi bir şeyler öğrenebileceğiniz 
bir deney gibi gördüğünüzde, kuruluşun zaman içinde 
giderek hızlanarak gelişim kaydetmesine yardımcı ola-
cak bir eğitim çarkı yaratmış olursunuz. İster BT oluşu-
munuzun sadece bir bölümüne dokunan tek proje ister 
paralel koşan birçok proje olsun, kuruluşunuza hangi 
strateji uyarsa uysun, başarılarınızı kutladığınızdan ve 
başarısızlıklardan çıkarttığınız dersleri kurum geneline 
yaydığınızdan emin olun. 

DESTEK VEREBİLECEK ORTAKLAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPIN:
Birçok işletme, BT tedariki için çok sayıda ortak ile bir-
likte çalışır. Bu iş ortakları, personel takviyesi, yöneti-
len hizmetler, lisanslı yazılımlar, SaaS çözümleri vs. gibi 
çok farklı biçimde ve alanda hizmet verir. Önde gelen 
BT hizmeti sağlayıcıların her birinin, bir noktada bulutu 
kendi işinde nasıl kullanacağını belirlemesi gerekmiştir 
ve örneğin; bunların birçoğu hizmetlerine AWS Ortak Ağı 
(AWS Partner Network-APN) üzerinden erişim sağlıyor. 
Yolculuğunuzda mevcut iş ortaklarınızdan yardım alabi-
leceğiniz gibi, bulutta doğduktan sonra birkaç yıl içinde 
saygın şirketler haline gelen çok sayıda kuruluş ile de 
çalışabilirsiniz. 

Bulut artık ‘yeni normal’ haline geliyor. Bu değişim-
de işletmelerin bulutu anlamlı ve verimli bir şekilde 
hayata geçirmeleri bir yolculuk… Bu yolculuk, tek-
rarlar gerektiren ve zaman alan bir süreç. Bulut, 

BT’nin sunum ve tüketim biçimini tamamen altüst eder-
ken, BT’nin işletmenizde nasıl kullanıldığını da mercek 
altına almanız ve yeniden tasarlamanız için muazzam bir 

fırsat sunuyor. Amazon Web Services’in bu yolda başarı 
için bazı önerileri var. 
Buluta yolculuk bir değişim yönetimi sürecidir. Şirketinizin 
teknolojisine, yönetim şekline, iş fonksiyonlarına, orga-
nizasyon şemasına ve birçok başka noktasına doku-
nur. İşte bu yolculukta Amazon Web Services’in başarıyı 
getirdiğini gördüğü ve önerdiği 7 yöntem:

BULUT MÜKEMMELLİK MERKEZİ YARATIN: 
Eskiden uzun zaman alan altyapı yönetim işlerinin, yazılım 
ve otomasyon ile buluta devredilmesi sayesinde, gelenek-
sel altyapı işleten kuruluşların organizasyonlarında sıkça 
görülen uygulama geliştirme takımları ile altyapı yönetim 
takımları arasındaki çizgi de gitgide bulanıklaşıyor. Buluta 
yolculuk, kuruluşların bu sınırları ve takımların aralarındaki 
protokolleri yeniden değerlendirmesi için bir fırsat yaratıyor. 
Bu değerlendirmede birçok müşterimizin bulutla gelen en 
başarılı uygulamaları, yönetim şekillerini ve otomasyonu 
kurumsallaştırmak üzere her iki takımdan kişilerle bir Bulut 
Mükemmellik Merkezi oluşturduğunu görüyoruz.

HİBRİT BİR MİMARİ OLUŞTURUN:
Hemen hemen her işletmenin var olan ve şirkete halen fayda 
sağlayan BT yatırımları var. Var olan yatırımların ve yenile-
me döngülerinin yönetilme şekli farklılık göstermekle birlikte 
şirketler için birden bire tamamen buluta geçmek mümkün 

olmayacaktır. Hibrit bir mimari kurmak, mevcut yatı-
rımlarınızdan halen yararlanabilirken buluttan en 

yüksek verimi alabilmenize de imkân verir. 
Hibrit, ana işlem ünitelerinin (Mainframe) 

yönetiminde yaygın bir model olan yek-
pare uygulamaların küçük parçalara ayrı-
larak ayrışmış hizmetler (micro services) 
mimarisine geçiş için harika bir fırsat da 
yaratıyor.

“ÖNCE BULUT” POLİTİKASINI OTURTUN: 
Şirketler bulut konusunda tecrübelendik-

çe buluttaki BT ortamlarını yönetmek eski BT 
ortamlarını yönetmekten daha verimli bir hal alıyor. 

Bu noktada kuruluşların “Önce Bulut” politikası benimse-
diklerini görüyoruz. Böyle şirketler, BT projelerinde artık 
“Neden bulut?” sorusunu sormak yerine, “Neden bulut 
değil?” sorusuna odaklanıyor. Bu, kuruluşa önemli bir mesaj 
verirken buluttan aldığınız faydaları en üst düzeye çıkart-
manızı sağlıyor. Şirketler için giderek daha büyük önem 
kazanan, teknolojiden anlayan kaynaklarınızın, önemli bir 
kısmını altyapı yönetmeye değil asıl işinize değer katmaya 
ayırmanız için gerekli ortamı da yaratıyor.

BULUT 
ÜZERİNDE YENİ 

ŞEYLER DENEMENİN 
MALİYETİ KULLANILA 
GELMİŞ YÖNTEMLERE 

GÖRE ÇOK DAHA 
DÜŞÜKTÜR.

Buluta yolculuk bir değişim yönetimi sürecidir. Şirketinizin teknolojisine, 
yönetim şekline, iş fonksiyonlarına, organizasyon şemasına ve birçok 

başka noktasına dokunur.

İŞLETMENİZİN 
BULUTA YOLCULUĞUNDA 
NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? 

46 / www.baglantinoktasi.com.tr

BULUT ÜZERİNDE ÇALIŞAN BAŞARILI 
İŞLETMELERİN YAPTIĞI 8 ŞEY:

 Yönetici desteği sağlıyorlar.
 Çalışanları ile bir mükemmeliyet merkezi yaratıyorlar.  
 Ulaşmak istedikleri noktaya ne kadar hızlı gittiklerine 

bakmıyorlar. 
 Neleri buluta taşıyacakları konusunda açık fikirliler. 
 Maliyet kıyaslamalarına dikkatle yaklaşıyorlar. 
 Hata yapmaya hazırlar. 
 Otomasyonu bir gereksinim haline getiriyorlar. 
 Endişe veren alanları proaktif biçimde izliyor ve alarmlar 

yaratıyorlar.  
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Yeni curved (kavisli) ekranlar ne sunuyor?
Kavisli ekran, bakış noktanızdan tüm ekranı aynı uzaklıkta izle-
menizi sağlayarak görüntülerin köşelerde bile daha net izlen-
mesini sağlar. Bu homojen görüntüleme uzaklığı, düz ekran 
ile kavisli ekran televizyonları ayıran başlıca farktır. Kenarları 
yaklaştırarak daha geniş bir görüş alanı oluşturduğundan aynı 
boyutlardaki bir düz ekran ile kavisli ekrana yan yana bakıldığın-
da da kavisli ekran daha büyük olarak hissedilir. 

TV’niz ‘akıllı’ özellikler ve özel içerikler sunuyor mu?
Sorulması gereken bir diğer soru ise sıradan bir TV izleme 
keyfini mi tercih edersiniz, yoksa Akıllı TV ile seyir keyfi-

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların 
boş vakitlerinin çok büyük bir bölümünü televizyon 
ekranı önünde geçiriyor. Peki, evin bu kadar önemli 
bir nesnesi olan televizyonu daha keyifle izlemek için 

televizyon alırken nelere dikkat edilmeli? 
Soğuk kış aylarında ev eğlencesinin tam merkezinde TV 
izleme keyfi yer alıyor. Samsung Electronics, evde TV izle-
me keyfini ikiye katlayacak önerilerde bulunuyor. Sıcacık ev 
konforunda arkadaşlarla ve aileyle bir araya gelerek izlenen 
en sevilen dizi ve filmlerin ya da maçların coşkusunu hep 
birlikte yaşamanın yerini hiçbir şey tutmazken, hayatımızda 
kapladığı yer büyük önem taşıyor. 
Günün yorgunluğunu ve stresini geride bırakarak keyifle 
TV izleyebilmek adına satın almadan önce doğru TV’yi 
seçmek uzun soluklu bir dönemin ilk, belki de en önemli 
adımını teşkil ediyor. Çok büyük bir ivmeyle gelişen tek-
noloji sektöründe yaşanan birbirinden ilginç gelişmeleri 
yakalamak ise gün be gün zorlaşıyor. Samsung tam bu 
noktada TV teknolojisindeki en yeni gelişmelerin keşfede-
bilmesi ve ideal TV’nin satın alınması sırasında sorulması 
gerekenleri sıralıyor.

Görüş mesafesi ve TV boyutu uyumlu mu?
TV’nizi seçerken aklınızda bulundur-
manız gereken birçok özellik ve işlev 
olmasının yanı sıra keyifli bir seyir 
deneyimi için ilk dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biri evdeki 
izleme mesafenize göre doğru 
TV boyutunu seçebilmek. TV 
izleme mesafesine etki eden 
faktörlerden en önemlisi izlene-
cek içeriğin görüntü kalitesidir. 
Evdeki izleme mesafesinin sabit 
olduğu düşünüldüğünde, içeriklerin 
kalitesinin artmasıyla daha büyük ekran 
televizyonları aynı mesafede izleyebilmeye 
imkân tanıyor. Eskiden 40-42 inç boyutlarında 
bir TV’nin oturulan yere olan uzaklığının ortalama 3 metre 
olması gerekirken, UHD içeriklerin yaygınlaşması ile aynı 
mesafeden 65-75 inç televizyonların izlenmesine imkân 
tanıyor. 
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ni unutulmaz bir deneyime mi dönüştürmek istersiniz? 
Televizyona bakış açımızı değiştiren Smart TV’ler öncelikle 
içerik alanında sadece televizyon kanallarını izlemenin öte-
sinde VOD ( İsteğe bağlı video) içeriklere birçok uygulama ve 
webbrowser üzerinden erişmenize imkân tanıyor. 

Yeni nesil akıllı ev teknolojilerine uygun mu?
İlerleyen yılların en önemli trendinin nesnelerin interneti ve 
akıllı ev teknolojilerinin olması bekleniyor. 2020 yılına kadar 
Avrupa’da 50 milyondan fazla akıllı ev bulunması öngörü-
lüyor. TV’ler ise bu yeni nesil teknolojilerin merkezinde bir 
kontrol sistemi olacak. 

UHD Sertifikası var mı?
Bunun yanı sıra ilk bakılması gere-

ken diğer bir özellik ise çözünürlük. 
TV’nin boyutu ne olursa olsun çözü-

nürlüğünün en son yayın teknolojilerini 
desteklemesi önem taşıyor. Satın alırken 

televizyonda bulunan panelin RGB olmasına 
ve bağımsız kuruluşlar tarafından verilen UHD 

sertifikasyonuna sahip olmasına dikkat edilmesi gereki-
yor. Bunu anlamanın en kolay yolu ise ürün kutusunda 
Digital Eurpoe UHD logo’sunun olup olmadığını kontrol 
etmek. 

Keyifle TV izleyebilmek adına satın 
almadan önce doğru TV’yi seçmek uzun 
soluklu bir dönemin ilk, belki de en önemli 
adımını teşkil ediyor.

TV SATIN ALMADAN ÖNCE 
SORULMASI GEREKEN 5 SORU

mart 2016 /49

KEYİFLİ BİR SEYİR 
DENEYİMİ İÇİN İLK 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALARDAN BİRİ EVDEKİ 
İZLEME MESAFENİZE GÖRE 

DOĞRU TV BOYUTUNU 
SEÇEBİLMEK.
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Kış aylarında zorlu hava koşullarının sebep 
olduğu ulaşım problemine çözüm arayan bir 
grup tasarımcı kar bisikleti Sno’yu geliştirdi. 
Özellikle kar ve buzun ulaşımı zorlaştırdığı kış 
mevsiminde kullanıcılara yaya olarak seyahat 
etmekten çok daha güvenli bir seyahat imkânı 
sunan bisiklet, çift arka tekerleri sayesinde yük 
dağılımını dengede tutuyor ve sürtünme yüzeyi-
ni art ı rarak karda hareket i  kolaylaşt ır ıyor. 
Temelde karda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 
geliştirilen ve meraklıları tarafından yoğun ilgi 
gören kar bisikleti, kış sporlarına kazandırdığı 
yepyeni boyutla kullanıcıya kayma ve karda 
bisiklet sürme keyfini bir arada yaşatıyor.

Pek çok sektör, inovatif teknolojilerin etkisiyle dönüşerek yepyeni bir 
formata sahip oluyor. Değişimin gerisinde kalanlar ise rekabet yarışını 

otomatik olarak kaybediyor

YEPYENİ BİR DÖNÜŞÜMÜN EŞİĞİNDEYİZ

KAR BİSİKLETİ SNO

Yeni nesil teknolojiler yaşamı kolaylaştırmakla kalmıyor 
hemen hemen her alanda farklı inovasyonları da berabe-
rinde getiriyor. Bu inovasyonlar ise yepyeni bir dönüşüm 
başlatıyor. Örneğin, sürekli kar yağan bir bölgede oturu-

yorsanız ve bu nedenle ulaşım problemi çekiyorsanız, akıllı kar 
bisikletinizle bu sorunu çözmüş olacaksınız. Helikopter ve drone 
kombinasyonundan oluşan Volocopter ya da trafikte sürücüle-
rin arka camı daha rahat görebilmeleri için geliştirilen akıllı dikiz 
aynaları, ulaşım konusunda çığır açacak teknolojiler arasında 
yer alıyor. Terinizi analiz eden akıllı saatler sağlığınızı dakika 
dakika kontrol ederken, akıllı masanız ise saatlerce oturarak 
çalışmanıza engel olacak farklı modlar sunarak farklılaşıyor.

[ SELİN AKGÜN ]
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Çinli drone üreticisi Ehang, yolcu taşıyabilen drone Ehang 184’ü geliştirdi. 
İnsansız hava araçları olarak tanımladığımız klasik drone’ların aksine tek 
kişilik yolcu taşıma kapasitesi olan drone, yolcusunu üzerindeki kabinde 
taşıyor. Kabinin içindeki tablet üzerinde yolcunun gideceği adres ve uçuş 
bilgileri görüntülenebiliyor. Drone, yere paralel dört kol ve sekiz pervane 
ile uçuyor. Gücünü tamamen elektrikten alan aracın tam şarj edilmesi iki 
saat alıyor. Drone, 100 kg ağırlığındaki bir yolcuyu 23 dakika boyunca 100 

TEK KİŞİLİK YOLCU KAPASİTELİ DRONE: EHANG
km/s hızla taşıyabiliyor. Bu da drone’un dolu şarjla yaklaşık 32 km yol 
alması demek. Bazı durumlarda helikopter yerine kullanılması büyük 
kolaylık sağlayan insanlı hava aracı, doğayı keşfetmek isteyen kullanıcıların 
da kolaylıkla kullanabileceği bir araç. Yerden maksimum 3.5 kilometre yük-
selebilen drone’u kullanmak isteyen kişilerin öncelikle pilotsuz hava aracı 
lisansı alması gerekiyor. Drone’un henüz netlik kazanmayan fiyatının ise 
200-300 bin dolar arasında değişeceği belirtiliyor. 

Royal College of Art’ta eğitim gören bir grup öğrenci tarafından geliş-
tirilen Gravity Sketch, tasarımcıların iki boyutlu düzlemde yaptıkları üç 
boyutlu çizimleri sanal bir platformda üç boyutlu hale getirmesine 
imkan sağlayan, artırılmış gerçekli bir çizim seti. Çok sayıda mimar, 
heykeltıraş ve tasarımcının ortak çalışması sonucu ortaya çıkan set, 
sınırlı tasarım araçları ile sınırsız hayal gücünün arasındaki mesafeyi 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİ BİR ÇİZİM SETİNE NE DERSİNİZ?
azaltmak amacıyla hayata geçirilmiş bir proje. Özel bir çizim tahtası, 
kızılötesi kalemi ve artırılmış gerçeklik gözlüğü ile tasarımcıya üç boyut-
lu çizim yapma olanağı veren sette, kullanıcı yalnızca gözlüğü taktığın-
da kalemin üç boyutlu hareketini gözlemleyebiliyor. Akıllı çizim seti 
sayesinde tasarımcı, çizimlerini 3B yazıcıya aktarabildiği gibi bilgisayar 
ortamına da aktararak çizimlerin üzerinde değişiklik yapabiliyor. 

Trafikte sürücü ve yayaların emniyetini sağlamak amacıyla otomo-
billerde akıllı teknoloji kullanımını yaygın hale getiren Nissan, 
sürücülerin işini kolaylaştıracak akıllı dikiz aynası geliştirdi. Özellik-
le sürücünün arka camı göremediği durumlarda kullanılmak 
üzere geliştirilen ayna, aracın arkasına takılan 1.3 MP’lik arka 
görüş kamerası sayesinde arka görüş alanını, LCD ekrana dönü-

DİKİZ AYNALARI DA AKILLANDI 
şebilen akıllı dikiz aynasına taşıyor. Üstelik kameranın çekim kalitesi 
kötü hava şartlarından ve güneş ışınlarının sebep olduğu parlama-
dan etkilenmiyor. Görüş alanı sıradan bir aynanınkinden daha geniş 
olan akıllı dikiz aynasının tasarımında, alışılmış büyüklükteki ayna-
dan farklı büyüklükte, özel bir ekran kullanılıyor. Aynanın LCD ekrana 
dönüşmesi ise arkasındaki düğme ile oluyor.

Çeşitli teknolojiler kullanarak değişik hava araçları üreten Alman mer-
kezli bir teknoloji şirketi, dünyanın ilk elektrikle çalışan helikopteri, yani 
Volocopter’i geliştirdi. Helikopter ve drone’un bir araya getirilmesi fikri 
ile geliştirilen Volocopter, aynı anda birbirinden bağımsız hareket eden 
18 pervanenin gücü ile hayli hızlı bir şekilde yükseliyor ve o sırada iste-
nilen yönde ilerleyebiliyor. Gücünü herhangi bir fosil yakıttan değil, 
elektrikten alan helikopter, dünyanın hava kirliliğine sebep olmayan ilk 

DÜNYANIN İLK ELEKTRİKLE ÇALIŞAN HELİKOPTERİ 
yeşil helikopteri olarak lanse ediliyor. Havada kalabilmek için gerekli 
enerjiyi ise motorlarındaki üç adet bataryadan alıyor. Üretiminde karbon 
fiber malzemelerden yararlanıldığı için sağlam ve hafif. Akıllı helikopter 
aracın içindeki kontrol çubuğu ile veya dışarıdan uzaktan kumanda ile 
kontrol ediliyor. İlerde hızının 100 km/s olması ve 6 bin 500 fit yüksekliğe 
çıkabilmesi planlanıyor. Hedeflenen helikopterin satış fiyatının ise 340 bin 
dolar civarında olacağı belirtiliyor.

/İNOVASYON /İNOVASYON
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Eski bir Apple mühendisi Nikola Hu ve Microsoft’un sensörler tarafından 
sorumlu iki eski çalışanı Meng Li ve Tony Yuan tarafından kurulan farklı 
bir girişimden bahsetmenin tam zamanı… 2015’te daha ince tasarımlı 2. 
jenerasyon Moov Now akıllı bilekliği piyasaya süren ikili, ürünlerinin sıra-
dan adım sayar ve kalori ölçer akıllı bilekliklerden ayrıldığını ifade ediyor. 
iOS ve Android akıllı telefonlarla kullanılabilen Moov Now ile koşu/yürü-
yüş, yüzme, bisiklet, boks ve evde egzersiz kategorileri uygulama üzerin-

Bir akıllı saat kullanıcısıysanız, cihazın potansiyelini düşündüğünüz-
de bugün kolunuza giydiğiniz şeyin size bir prototip gibi görünmesi 
kuvvetle muhtemel. Yolun henüz başındaki bu teknolojiyle ilgili yeni 
bir ufuk, cihazların vücut sıvılarını analiz etmesinin mümkün hale 
gelmesiyle aşılıyor. The University of California, Berkeley’den bir 
grup araştırmacı tarafından geliştirilen yeni sensörler, ter sıvısını 
analiz edebiliyor. Esnek ve giyilebilir bu sensörler hareket halindey-
ken salgılanan vücut sıvısını gerçek zamanlı olarak analiz edip, 
sonuçlarını akıllı telefonda gösterebiliyor. Araştırmacıların The 

YAPAY ZEKALI YAŞAM KOÇUNUZ: MOOV NOW 

AKILLI SAATİNİZ TERİNİZİ ANALİZ EDECEK

de farklılaştığından hepsi için ayrı bir çalışma programı ve video içeriği 
bulmak mümkün. Ürün su geçirmez olduğu için yüzerken kaç tur attığınızı 
hesaplayabiliyorsunuz veya boks yaparken size kamera yardımı olmadan, 
9-axis sensörleri sayesinde kroşenizin şiddetini söyleyebiliyor. Moov Now, 
günde 7 dakikalık egzersiz programıyla kullanıcılarını forma sokmayı vaat 
ediyor. Tüm bunları yaparken adım basıncınıza veya temponuza göre sizi 
anlık sesli komutlarla motive ediyor.

Nature Dergisi’nde yayımladıkları bir makale ve YouTube üzerinden 
paylaştıkları bir videoyla paylaştıkları bu sensörlerin kullanım alanı 
akıllı saatlerle sınırlı değil. Başa ya da vücudun herhangi bir bölümü-
ne giyilebilen bu sensörlerin farklı fitness grupları tarafından denendi-
ği ve ter sıvısı analizlerinin Android tabanlı bir akıllı telefona aktarıldığı 
görülebilir. Ter sıvısının analizinde glikoz ve laktoz gibi metabolitler; 
sodyum ve potasyum iyonları gibi elektrolitlerin ölçümünün yapılabil-
diği belirtiliyor. Sensörler çalışma sırasında doğru analiz için belirli 
aralıklarla vücut ısısını da ölçüyor.
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2002’de kemer ve kemer tokası geliştirmek üzere Kaliforniya’da kuru-
lan bir giyim şirketi, giyilebilir teknolojiyi kemer mekanizması üzerinde 
kullanarak farklı işlevleri olan 3 kemer tokası geliştirdi. Ayarlaması 
kolay, rahat ve şık kemerlerin daha kolay kullanılabilmesi için kemerde 
delik açılmamış, onun yerine kayışın altında 6.4 mm aralıklarla çentik-
ler atılmış. Kemerin genişliğini ayarlamak için dişli tokasını kaldırıp 
kayışı kaydırmak yeterli. Sonrasında kemer tokasının arkasındaki dişli 

KAMPA GİTMEK ARTIK DAHA KOLAY

düzenek, çentiklerden uygun olana kolaylıkla takılıyor. Özellikle doğase-
verler için zorlu doğa şartları göz önünde bulundurularak geliştirilen 
kemerler suya, soğuğa ve aşınmaya karşı hayli dayanıklı. The Survivor 
adlı verilen ilk kemer modelinin üzerinde şişe açacağı ve çakmak taşı 
bulunuyor. Uzun süreli kamp yapılacaksa serinin ikinci üyesi The Hunter 
tavsiye ediliyor. The Hunter’ın tokasının altında bir çakı, üzerinde ise teste-
re, konserve açacağı, kerpeten ve düz uçlu bir tornavida bulunuyor.

Gün iç inde yeter ince yorulan, 
kafasın ı  yast ığa koyduğunda 
rahat bir uyku çekmek isteyen 
fakat birtakım faktörlere bağlı 
olarak uyku esnasında istem dışı 
olarak gelişen horlama nedeniyle 
genellikle başkaları tarafından 
uykusu bölünenler için The Snore 
Activated Nudging Pillow isimli 
bir  akı l l ı  yast ık gel işt i r i ldi .  Dış 
görünüşü itibariyle rahat ve nor-
mal bir yastıktan farklı olmayan 
akı l l ı  yast ık,  iç indeki mikrofon 
sayesinde belirli sesleri ve titre-
şimleri algılayarak, başı yastıkta 
uyuyan kişinin horladığını tespit 
ediyor ve içindeki hava keselerini 
şişirerek uyuyan kişiyi uyandır-
madan baş pozisyonunu değişti-
r iyor. Böylece kişinin solunum 
yolunda bir rahatlama meydana 
g e l i y o r  v e  d ı ş a r ı d a n  b i r i n i n 
müdahalesine ihtiyaç kalmadan 
horlama kesilmiş oluyor.

HORLAMA DERDİNİZ 
KALMAYACAK 

Masa başında çalışanların saatlerce oturmasının sağlığa zararlı 
olduğunu ve kalıcı rahatsızlıklardan korunmak için bu konuda ciddi 
bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten bir teknoloji şirketi, 
uzun süre masa başında oturduğunuzda size ‘hareketlenmenizi’ 
hatırlatan akıllı masa Kinetic Desk’i geliştirdi. Dünyanın yüksekliği 
ayarlanabilir ilk akıllı masası olarak piyasaya sürülen masa, bu 

SAATLERCE OTURARAK ÇALIŞMAYA SON 
hatırlatmayı normal bir masadan ayakta duran bir masaya dönüşe-
rek yapıyor. Tescilli algoritmaları ve özel olarak tasarlanmış ara yüzü 
sayesinde kullanıcıya dokunmatik ekranı üzerinden gün içinde ne 
zaman oturmak istediğini ve ne zaman ayakta durmak istediğini kay-
detme imkanı sunuyor. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renkte 
üretilen masa 2 bin 990 dolardan satışa sunuluyor.
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İngiltere’nin Crewe şehrinde, el işçiliğiyle hazırlanan 
Mulsanne Bentley ürün gamının amiral gemisi olarak 
İngiliz markasının dünyanın en güçlü ve en lüks 
otomobillerini üretmekle ilgili bütün bilgi birikimini temsil 

ediyor. Mulsanne ailesi ilk defa, her birinin kendilerine özgü 
beceri ve özellikleri olan üç farklı modeli kapsıyor. Mulsanne, 
Mulsanne Speed ve Mulsanne Extended Wheelbase 
modellerinin hepsi Bentley’in ayrıntılara ve ustalığa gösterilen 
dikkati paylaşırken aynı zamanda her müşterinin kendi 
bireysel ihtiyaçlarına da karşılık veriyor.
Örneğin; yeni Mulsanne Extended Wheelbase, arka koltukta-
ki yolcular göz önünde bulundurularak tasarlandı. Arkada faz-
ladan 250 mm diz mesafesi, uçak tarzı, açılabilen ayak koyma 
yerleri ve arka bölüm tavan penceresinin bir araya gelmesi 
dünyanın en rahatlatıcı otomobil ortamını oluşturuyor. Diğer 

yandan Mulsanne Speed ise sürücüye göre tasarlandı ve 537 
HP güç ve 1.100 Nm tork üretimiyle 0-100 km/s hızlanmasını 
4.9 saniyede tamamlıyor ve 305 km/s maksimum hıza ula-
şabiliyor. Zarif tarz değişiklikleri yeni Mulsanne’ı seleflerinden 
ayırıyor. 

İNCE BİR İŞÇİLİĞE SAHİP
Otomobilin tüm ön uç tarzı (A sütununun önündeki kısım) 
tamamen yeniden tasarlandı. Çamurluklar, kaput, radyatör 
kapağı, ızgaralar, farlar ve ön ve arka tamponların tamamı 
güncellendi ve otomobile daha modern ve bütünlüklü bir 
görünüm verildi.
İç kısımda yolcular tabii ki dünyanın en ince işçiliğiyle işlenmiş 
ahşap, deri ve metal donanımları bulacak. Yeni Mulsanne aynı 
zamanda yeniden tasarlanmış koltuklar, yeni kapı eşikleri ve 

Bentley’in en üst düzey ürün gamında ilk defa Mulsanne, Mulsanne Speed ve Mulsanne 
Extended Wheelbase olmak üzere üç model bulunuyor.

KIYAS KABUL ETMEYEN LÜKS

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

kol dayanakları, benzersiz cam vites kolu ve 24 seçkin rengiy-
le sektöre öncülük eden bir renk paletini gururla sunuyor. Yeni 
Mulsanne’de aynı zamanda bir dizin yenilikçi ve en ileri tek-
noloji bulunuyor. Mulsanne için yeni bir dokunmatik ekranlı 
bilgi-eğlence sistemi geliştirildi. Yeni Mulsanne’a eklenen bir 
dizi inovatif ve ileri teknolojiler, modelin lüks olduğu kadar 
teknolojik açıdan da gelişmiş olmasını sağladı. Yeni Mulsanne, 
sınıfının öncüsü navigasyon teknolojisi içeren, baştan aşağı 
yenilenmiş bir bilgi/eğlence sistemine sahip. Hareket halin-
deyken sesli ve görsel eğlencenin çıtasını yükselten bir dizi 
yerleşik sistemi de içeriyor.
Yeni sistemin çekirdeğinde yer alan, tamamen yeni, dokunma-
tik ekran merkezli bilgi/eğlence platformu, ek titreşim kont-
rolleri, klasik analog ayarlar ve teknoloji harikası bir arka koltuk 
eğlence sistemi sunuyor. 8 inçlik ana dokunmatik ekran, yerle-
şik medya için 60 GB’lık bir katı hal diskine (SSD) bağlı.

Mulsanne Speed ön kabin...

Mulsanne Extended Wheelbase arka kabin

Bentley Mulsanne arka kabin
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HYUNDAI’DEN CENEVRE’DE YENİ BİR DÜNYA PRÖMİYERİLEXUS’UN EN YENİSİ LC 500H
Lexus, mart ayında yeni ‘showroom’unda sergileyeceği 
7 modelinin yanı sıra yüksek performansa sahip 
modelleri de Türk lüks tüketicisinin beğenisine sunacak. 

Bu yeni modellerin başında ise Hollanda’da lansmanı 
gerçekleştirilen Lexus’un yeni performans otomobili LC 
500h bulunuyor. LF-FC konseptinden ilham alınarak üretilen 
LC 500h, konseptin neredeyse aynı tasarımını kullanarak 
sıra dışı bir tasarıma kavuştu. LC 500h, Lexus’un tasarım ve 
teknoloji konusunda ulaştığı zirveyi de gözler önüne sererek 
marka için yeni bir dönemin kapısını da araladı. LC 500h, 
etkileyici görünüşüyle tanıtıldığı ilk günden itibaren tasarım 
ödüllerini toplamaya başladı. LC 500h önümüzdeki yıldan 
itibaren dünyada ve Türkiye’de aynı anda satışa sunulacak. 
Lexus’un yeni modeli LC 500h’nin her açıdan sıra dışı bir 

otomobil olduğunu söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama 
ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “LC 500h’nin 
başta gelen özelliklerinden birisi konsept modelin bire bir 
halinin üretime aktarılmasıydı. Bunu yapmak neredeyse 
imkansız gibi görünüyordu. Fakat Lexus mühendisleri 
süspansiyonlardan farlara kadar tüm detaylarda incelikle 
çalıştı ve bu otomobilin tasarımına gerçeğe dönüştürdü. 
LC 500h, aynı zamanda Lexus’un yeni modellerinin 
gelecekte gideceği yönü de temsil ediyor.” diye konuştu. 
Yeni LC500h’da yer alan Multi Stage Hybrid Sistemi, 
performans otomobilleri için özel olarak tasarlanmış hibrit 
güç ünitesinin yeni jenerasyonunu temsil ediyor. Sistemin 
üç amacı bulunuyor: Daha fazla güç ve tork, daha yüksek 
verimlilik ve daha fazla sürüş zevki…

Hyundai, bu yıl 86’ıncısı düzenlenecek Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda yeni bir modelinin dünya 
prömiyerini gerçekleştirecek. Tüm zamanların en 

teknolojik ve en yenilikçi hibrit teknolojisine imzasını 
atarak IONIQ modelini üreten Hyundai, elektrikli, plug-in 
benzinli hybrid ve elektrikli hybrid (HEV) motoru sadece 
tek bir model çatısı altında buluşturuyor. Hyundai IONIQ, 
bu önemli yeniliğiyle beraber dünyadaki ilk alternatif yakıtlı 
otomobil olma özelliğine de sahip. Modern dizaynı ve 
geriye doğru uzanan göz kamaştırıcı hatlarıyla gelecek 
nesil Hyundai otomobillerinin nasıl olacağı sorusuna 
da cevap vererek heyecan uyandıran IONIQ, geleneksel 
akıcı tasarım felsefesinin evrim geçirmiş hali olarak 
kabul ediliyor. Geleceğe yönelik etkileyici tasarımıyla 

Hyundai’nin geleneksel çizgilerine bambaşka bir bakış 
açısı getiren IONIQ, hibrid sınıfına üstün bir yakıt ekonomisi 
sunacak. IONIQ, sınıf liderliğini hedeflediğinden yakıt 
verimliliği haricinde konforlu iç mekanı, çekici tasarımı, 
eğlenceli sürüş özellikleri ve üst düzey donanımlarıyla da 
öne çıkıyor.  Hyundai’nin Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki en 
önemli yeniliği olacak olan IONIQ, segmentindeki güncel 
Hyundai modellerinden yüzde 25 daha hafif bir gövdeye 
sahip. Bu sayede daha ekonomik bir tablo çizecek olan 
otomobil, günümüzün mobilite ihtiyaçlarına da son derece 
etkili bir alternatif olacak. Hyundai’nin fuardaki bir diğer 
yeniliği ise Genesis markası olacak. Yeni ve lüks bir marka 
olarak hayatına devam eden Genesis, ilk modeli olan G90’ı 
Avrupa pazarında ilk kez görücüye çıkaracak.

YENİ JAGUAR XJ’İN SIRADAN OLMA LÜKSÜ YOK
Segmentindeki rakiplerinden farklılaşan tasarım 
çizgileri, dinamikliği ve benzersiz işçilik detayları 
ile Yeni Jaguar XJ, 2.0 litre 240 beygir gücündeki 

turbo benzinli motor ile Türkiye pazarına şubat ayı 
itibariyle ve 150 bin  Avro’dan başlayan fiyatlarla 
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda satışa sunuldu. 
Yeni Jaguar XJ, 8 ileri otomatik şanzımanı ve 340 Nm 
tork ile 0’dan 100 km/sa hıza 7.9 saniyede ulaşıyor. 
Ayrıca Standart ve Long iki farklı gövde seçeneği 
ve Luxury, Premium Luxury ve Portfolio donanım 
seçenekleri ile sunuluyor. Jaguar XJ’in 8 ileri otomatik 
şanzımanı, ‘Start’ düğmesine bastığınızda yükselen 
Jaguar Drive Selector tarafından kumanda ediliyor. 

Özel sipariş ile 3.0 litre dizel olarak da alınabilen Jaguar 
XJ, 300 beygir güç ve 0’dan 100 km/sa hıza 6.2 
saniyede çıkan bir performans sunuyor. Yüzde 100 
alüminyum monokok şasi ve gövde yapısı, bu otomobili 
sınıfının en hafif ve sağlam otomobillerinden biri haline 
getiriyor. Performanslı motorunun yanı sıra, üstün 
yol tutuş kabiliyeti ile çevik bir otomobil olduğunu 
kanıtlıyor. Şoförlü kullanımlar için konforlu bir arka 
koltuk sunarken, katlanabilen 10.2 inç büyüklüğünde, 
yüksek çözünürlüklü eğlence sistemi, led okuma 
ışıkları, çalışma masası ve masaj fonksiyonlu executive 
koltukları sayesinde ev ve ofis konforunuzdan tavizsiz 
bir şekilde ilerlemenize olanak tanıyor.
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KIA’NIN OPTIMA PLUG-IN HYBRID, NIRO VE OPTIMA SPORTSWAGON MODELLERİ 
Yenilikçi tasarım, donanım ve teknolojiye sahip 
modelleriyle dünya otomobil pazarının en hızlı büyüyen 
markaları arasında bulunan KIA, Cenevre Uluslararası 

Otomobil Fuarı’na damgasını vurmaya hazırlanıyor. KIA’nın 
ilk şarj edilebilir hibrit elektrikli otomobili Optima Plug-in 
Hybrid, fuarın gözde modelleri arasında yer alacak. KIA’nın 
D segmenti Optima serisine ve ayrıca şirketin artan düşük 
emisyonlu araç portföyüne çok önemli bir ilave olacak 
model, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa 
sunulacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupa piyasasına 
tanıtılacak düşük emisyonlu hibrit crossover modeli 
Yeni KIA Niro, KIA’nın ilk özel çevreci otomobil platformu 
olma özelliğini taşıyor.Yeni KIA Niro, geniş bir crossover 

otomobilin kullanışlılığı ve görsel cazibesini, gelişmiş bir hibrit 
güç aktarımı sisteminin yüksek yakıt verimliliği ile birlikte 
sunuyor. KIA yepyeni Optima Sportswagon’ı da Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda global çapta görücüye çıkarıyor. KIA’nın 
tasarım odaklı dönüşümünü harekete geçiren model olarak 
anılan Optima, yeni nesil bir değişim yaşıyor. KIA Optima 
Sportswagon, yüksek güçlü GT modeli de dahil olmak 
üzere, verimli ve esneklik sağlayan benzinli ve dizel motor 
seçenekleriyle sunulacak. Yolcu emniyeti, konforu ve keyfini 
en üst düzeye taşıyacak bir dizi yenilikçi emniyet desteği ve 
bilgi-eğlence özellikleriyle donatılan Optima Sportswagon, 
KIA’nın en son modellerini tanımlayan keskin çizgilere ve 
yumuşak hatlara sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
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Huawei, daha açık bir dijital eko-sistem yaratmak üzere oluşturduğu yeni stratejileri 
ve dijital dönüşüm özelindeki başarı hikâyelerini, en güncel ve yenilikçi teknolojik 
çözümleri ile birlikte paylaştı.   

Mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini tek marka altında bir araya getiren Türk Telekom, 
fiber gücüyle başlattığı yeni dönemin ardından cep müşterileri için benzersiz bir 
kampanyaya imza atıyor.

HUAWEİ YENİ DÖNEM STRATEJİLERİ İLE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYOR

TÜRK TELEKOM’DAN HAFTADA İKİ GÜN 
CEPTEN İNTERNET HEDİYE

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

Mobil, internet, telefon ve TV hiz-
metlerini tek marka altında bir araya 
getiren Türk Telekom, Türkiye’nin en 

büyük marka birleşmesinin ardından dev 
bir kampanya başlattı. Attığı son adımla, 
fiber gücüyle yeni bir dönemi başlatan 
Türk Telekom, mobil müşterilerine yıl 
boyunca haftada iki gün cepten internet 
hediye edecek. Türk Telekom, müşte-
rilerinin ihtiyaçlarına yönelik en uygun 
kampanyaları, sevilen ünlü oyuncuların 
yer aldığı bir reklam serisi ile de duyurdu. 
Mobil, internet, telefon ve TV hizmetlerini 
tek marka altında bir araya getiren Türk 
Telekom, fiber gücüyle başlattığı yeni 
dönemin ardından cep müşterileri için 
benzersiz bir kampanyaya imza atıyor. 
Türk Telekom’un cep müşterileri kam-
panya kapsamında, yıl boyunca haftanın 
iki günü hediye cepten internet kullan-
manın ayrıcalığını yaşayacak. 
Türk Telekom, müşterilerinin ihtiyaç-
larına en uygun tekliflerini yine sevi-
len oyuncuların yer aldığı eğlenceli ve 
samimi bir reklam serisi ile duyurdu. 
Serinin ilk filmi olan ‘haftada iki gün 
bedava cepten internet’ kampanya fil-
minde ünlü oyuncular Cengiz Bozkurt, 
Erdem Yener ve Ömür Arpacı rol alı-
yor. Reklam filminde, Türk Telekom’un 
büyük kampanyası karşısında şaşkınlık 
yaşayan bayi çalışanlarının, müşterinin 
taleplerine yönelik geliştirdiği yüzey-
sel çözümler anlatılıyor. Reklam serisi 
önümüzdeki günlerde farklı hikâyeler 
ve tekliflerle devam edecek.

4.5G’DEN SONRA DATA KULLANIMI 
ARTACAK
Müşterilerin cepten internet kullanı-
mında data paketi ihtiyaçlarının art-
tığını belirten Türk Telekom Bireysel 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Dehşan Ertürk şunları söyledi: 

“Birbirinden farklı ihtiyaçları ve beklen-
tileri olan her bir müşterimizin iletişim ve 
eğlence ihtiyacına en güçlü ve en doğru 
şekilde cevap vermek üzere çalışıyoruz. 
1 Nisan’da 4.5G’nin kullanıma sunulma-
sından sonra hız deneyiminin artma-
sıyla birlikte müşterilerimizin data kul-
lanımının daha büyük bir ivmeyle arta-
cağını öngörüyoruz. Müşterilerimizin bu 
ihtiyacını dikkate alarak hayata geçirdi-
ğimiz kampanyamızla Türkiye’de bir ilke 
imza atarak yılsonuna kadar haftada 

iki gün cepten interneti ücretsiz ola-
rak sunuyoruz. Kampanyamızı tanıt-
mak amacıyla hazırladığımız reklam 
filmimizde Türkiye’nin çok sevilen ünlü 
oyuncuları ile birlikte ‘yol boyu değil yıl 
boyu’ hediye internet verdiğimizi vur-
guluyoruz. Türk Telekom olarak, bireysel 
müşterilerimizin hayatını kolaylaştıra-
cak ve zenginleştirecek çözümlerimizi 
çok sevilen bu üçlüye has eğlenceli bir 
dille yıl boyunca anlatmaya devam ede-
ceğiz.” dedi

Huawei, geçtiğimiz yıl Mobil 
Dünya Kongresi’nde ana tema 
olarak belirlediği Daha Bağlantılı 

Bir Dünya İçin (gerçek zamanlı, talep 
odaklı, tamamen çevrimiçi, kendin 
yap, sosyal/real-time, On-demand, 
All-online, DIY, and Social-ROADS)  
konseptini, bu yıl bir adım daha ileri 
taşıdı. Huawei’nin dijital çağda kullanıcı 
beklentilerini en iyi şekilde karşılamak 
üzere sunduğu ROADS deneyimi, açık 
bir eko-sistem çerçevesinde, gerçek 
inovasyon ve yenilikçi işbirlikleri ile 
taşıyıcıların dijital dönüşümü başarıyla 
gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı 
amaçlıyor.  
Huawei, MWC 2016’da dijital dönüşümü 

en iyi şekilde destekleyecek stratejilere 
odaklanıyor. Bunlardan biri de dönüşü-
me rehberlik etmesi amacıyla gelişti-
rilen network mimarileri için, SoftCOM 
uçtan uca çözüm vizyonu. Bu gelecek 
odaklı vizyon çerçevesinde Huawei, 
sektörün entegrasyonu ve gelişimine 
katkıda bulunmayı amaçlıyor.  

ENDÜSTRİYE DESTEK
Huawei Taşıyıcı iş Grubu Başkanı Zou 
Zhilei kongrede yaptığı konuşmada, 
“İletişim çağında, hızlı dijital dönüşüm, 
tüm sektörler için büyük önem taşı-
yor. Bilişim sektöründeki değişim, diji-
tal çağda iş yaşamındaki dönüşümün 
de itici gücü haline geldi. Sektörün 

aynı zamanda en önemli entegratör-
lerinden biri olan Huawei, telekomü-
nikasyon sektörü ve dikey sektörlerin 
altyapılarını dijitalleştirerek, endüstriye 
destek olmaya devam edecek. Açık bir 
dijital eko-sistemin, sektörün geleceği 
için stratejik olarak çok önemli olduğu-
na inanıyoruz. Açıklık, işbirliği, payla-
şılan başarı ve ROADS stratejisi ekse-
ninde, daha bağlantılı bir dünya için, en 
iyi değer teklifleriyle iş ortaklarımızın 
ve sektörün yanında olmaya devam 
edeceğiz. Başarılı bir dijital dönüşüm 
sürecinde, taşıyıcı ve operatörlerin de 
tedarik zincirini en iyi şekilde yönete-
rek, yarının dijital ekonomisine katkı 
sağlayacaklarına inanıyoruz.” dedi.

“BİRBİRİNDEN FARKLI İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİ 
OLAN HER BİR MÜŞTERİMİZİN İLETİŞİM VE EĞLENCE 

İHTİYACINA EN GÜÇLÜ VE EN DOĞRU ŞEKİLDE CEVAP 
VERMEK ÜZERE ÇALIŞIYORUZ.”

“HUAWEI, 
TELEKOMÜNİKASYON 

SEKTÖRÜ VE DİKEY 
SEKTÖRLERİN ALTYAPILARINI 

DİJİTALLEŞTİREREK, 
ENDÜSTRİYE DESTEK 

OLMAYA DEVAM EDECEK.”

YAYGIN ÜSTÜN GENİŞBANT 
Huawei yeni network yapılandırması için geliştirdiği yenilikçi çözümlerini vitrine 
çıkardı.
GigaRadio, İlham Verici Mobil Yenilik: Kapasiteleri artırılmış ve sadeleştirilmiş yeni 
nesil baz istasyonları çözümleri, aynı zamanda yer tespiti için, Gbps seviyesinde 
deneyim.
Küçük Hücreler, Genişleyen Hareket Potansiyeli: Küçük hücreler dijitalleşme 
sürecinde oldukça hayati bir role sahip. Olası bir trafiği artırarak MBB network 
yeteneklerini ortaya çıkarıyor.  
Spektrum Değerlerini Maksimuma Çıkarma: Network verimliliğini en yüksek 
seviyeye çıkaran ve taşıyıcıların sektör pazarına girmesine yardımcı olacak yeni-
likçi çözümler.
4.5G, Giga Dünyaya Bağlanmak: Gbps hızı ve 4G ağına oranla 10 kat daha fazla 
bağlantı hızı destekleyen kapasitesiyle, 4.5G tesis taşıyıcılarının dönüşümleri zen-
ginleştirilmiş servisleri mümkün kılmaktadır.
5G, Süper Bağlantılı Dünya: 5G demo deneyimiyle, geleceğin network teknolojisi, 
taşıyıcılara Huawei’nin üstün 5G teknolojisi eşliğinde aktarıldı ve gelecekte müş-
terilerine sunabilecekleri fırsatlar hakkında bilgi paylaşıldı  
Deneyimi Yeniden Tanımlamak: Deneyim tabanlı ağ sistemleriyle taşıyıcıların 
müşterilerine yönelik sunabileceği yenilikçi çözümler ve servis kalitesini artırma 
yönünde gerçekleştirebilecekleri operasyonlar tanıtıldı.  
Giga Ev: Gigaband seviyesinde erişimle taşıyıcıların hızlı iletim ve verimlilik odaklı 
Giga Ev’ler yaratmalarına yardımcı olacak konseptler paylaşıldı. 
Deneyime-Dayalı Ultra GenişBant Şebekesi: En iyi video deneyimi ve bulut servi-
si için optimize edilen ve yeniden yapılandırılan şebeke taşıyıcıları tanıtıldı.
Tüm Bağlantıları Güçlendirmek: Gerçek-zamanlı ses – görüntü sunan bağlantılar 
için tamamıyla bağlantılı ve deneyime dayalı işletim platformları ile taşıyıcılar için 
yaratıcı iş fikirleri paylaşıldı.
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Huawei Taşıyıcı 
İş Grubu Başkanı 

Zou Zhilei

Türk Telekom Bireysel Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk
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Mevcutta 9 ülkede 72 milyon müşteriye hizmet veren Turkcell, yeni dönem hedefini 
‘100 milyon abone’ olarak belirledi. 

Vodafone mühendisleri tarafından Türkiye’de ilk kez denenen DSL ve 4.5G’yi bağlama 
(DSL/4.5G Bonding) teknolojisi ile sabit ve mobil teknolojiler bir araya geldi. 

TURKCELL’İN HEDEFİ: 
BÖLGEDE TOPLAM 100 MİLYON ABONE

VODAFONE TÜRKİYE EN SON TESTİYLE 
SABİT VE MOBİLİ BİR ARAYA GETİRDİ 

Turkcell Genel Müdürü Kaan 
Terzioğlu, mobil dünyanın buluş-
tuğu ve mobil ekosistemin en 

önemli etkinliği olarak kabul edilen 
Barcelona’daki GSMA Mobil Dünya 
Kongresi’nin üçüncü gününde açılış 
konuşmasını gerçekleştirdi. Turkcell’in 
bölgesindeki en aktif oyunculardan biri 
olduğunun altını çizen Kaan Terzioğlu, 
mevcutta 9 ülkede 72 milyon müşte-
riye hizmet verdiklerini, yeni dönemde 
hedeflerinin 100 milyon aboneye ulaş-
mak olduğunu açıkladı. 

“ODAK BÖLGESEL BÜYÜME, HEDEF 
KÜRESEL MARKA”
Hedeflerine ulaşmak için bölgesel 
büyümenin önemli olduğunu ifade 
eden Terzioğlu, Turkcell’in başarılı 
ürün ve servislerinden örnekler verdi. 
Turkcell Müzik’te yıllık 200 milyon olan 
dinleme sayısının 2018 sonunda 4 kat 
artışla yaklaşık 800 milyona ulaşacağını 
belirten Terzioğlu küresel marka olma 
yolunda sağlam adımlarla ilerleyen 
BİP’e de sunumunda yer verdi. BİP’in 
dünya genelinde 189 ülkede kullanıldı-
ğına, yaklaşık 6,5 milyon indirme sayı-
sına ulaştığını açıklayan Kaan Terzioğlu, 
uygulamanın rakiplerine sağladığı 
üstünlüklere değindi.
Sunumunda BİP ile ilgili detayları pay-
laşan Kaan Terzioğlu, uygulama ile ilgili 
bir müjdeyi de paylaştı. Yakın zamanda 
uygulama üzerinden her yöne sabit ve 
her yöne mobil numaraları da arama 
imkânı sunacaklarını belirten Terzioğlu, 
BİP’i muadilleri arasında bambaşka bir 
konuma taşıyacak yeni özelliklerini 
de yakın zamanda lanse edecekleri-
ni duyurdu. BİP’in görüntülü konuşma, 
kendi kendini silen mesajlar, roaming 
seçenekleri gibi öne çıkan özellikleri-
ne de değinen Kaan Terzioğlu küresel 
marka yaratma noktasında katma 
değerli servislerin önemine vurgu yaptı.

“TÜM PAZARLARDA FIRSATLARI 
DEĞERLENDİRİRİZ”
Turkcell’in bölgesel güç olma hedefi 
doğrultusunda şirket satın alma fırsat-
larını yakından takip ettiğinin altını çizen 
Kaan Terzioğlu, “Fintur’da Azerbaycan, 
Gürcistan, Moldova ve Kazakistan’da 
hâlihazırda azınlık payımız var. Eğer fır-
sat oluşursa daha önce de belirttiğimiz 
gibi değerlendirebileceğimiz bir proje 
olabilir. Her zaman Turkcell’i güçlendi-
recek; stratejik opsiyonları değerlen-
direceğiz. Coğrafi ve kültürel yakınlığın 
olduğu tüm pazarlarda fırsatları değer-
lendireceğiz.” açıklamasını yaptı.

“AVRUPA’NIN EN İYİLERİNDENİZ”
Katma değerli servisler için olmazsa 
olmaz bileşenin güçlü altyapı oldu-

ğuna dikkat çeken Kaan Terzioğlu 
Turkcell’in bugün sadece bölgesinde 
değil, Avrupa’da en iyi şebeke altya-
pılarından birisine sahip olduğunun 
altını çizdi. Terzioğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde 
mobilde 375 Mbps genişbant hızını 
sunacağız. İleride bunu 1000 Mbps 
seviyesine çıkaracağız. İyi bir alt-
yapınızın olması tek başına yeterli 
değil. Başarı için müşterinin kalbi-
ne de dokunmalısınız. Bu altyapının 
üzerindeki servisleri nasıl çeşitlen-
dirdiğiniz de en az iyi altyapı kadar 
önemli. Şu anda bölgesel bir aktör 
olan Turkcell’in hayali, global servisler 
yaratarak bu sayede yüz milyonlarca 
küresel kullanıcı ile bağlantı kurmak 
ve hedefimize ulaşmak.”

“Türkiye’nin dijital dönüşümüne 
liderlik etme” vizyonuyla faaliyet 
gösteren Vodafone, 1 Nisan saba-

hı hizmete girecek olan 4.5G tekno-
lojisi öncesi hazırlıklarını aralıksız sür-
dürüyor. Vodafone Türkiye teknoloji 
ekibi son yaptığı test ile Türkiye’de ilk 
kez DSL/4.5G Bağlama (DSL/4.5G 
Bonding) teknolojisini kullandı. Testin 
sonucunda iki farklı tip bağlantının bant 
genişlikleri birleştirilerek yüksek hızlı 
kesintisiz tek bir hatta çevrilmesi başa-
rıyla tamamlandı. Bu teknolojinin haya-
ta geçmesiyle, DSL kullanıcıları 4.5G 
desteğiyle çok daha hızlı ve kesintisiz 
data deneyimine sabit hatlarda da sahip 
olabilecekler.
İstanbul Maslak’taki Vodafone merkez 
binasında noter huzurunda gerçekleş-
tirilen DSL/4.5G Bağlama teknolojisi 
testinde, Vodafone-Net sabit DSL alt-
yapısı ile Vodafone Mobil 4.5G altya-
pısı aynı anda kullanıldı. Sabit tarafta, 

standart ADSL bağlantısı, mobil tarafta 
ise ihale kapsamında satın alınan 800 
Mhz bandı kullanıldı. Bu iki farklı tekno-
loji, içinde 4.5G SIM kart olan ve aynı 
zamanda sabit internet girişi olan bir 
modem sayesinde birleştirilerek tek bir 
hat haline getirildi. Test sırasında, orta-
lama 6Mbps olan DSL hızları DSL/4.5G 
Bağlama teknolojisi ile beraber 7 kat 
artarak 43,3 Mbps değerine ulaştı.

“SABİT DATA DENEYİMİNİ DE 
GÜÇLENDİRECEĞİZ”   
Yüksek spektrum genişliği ile daha 
sorunsuz, akıcı ve zengin bir internet 
deneyimi sunacak olan 4.5G’ye tekno-
loji altyapısı başta olmak üzere her yön-
den hazır olduklarını belirten Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mallik Rao, şunları söyledi: “Tüm dünya-
da yeni nesil genişbant teknolojilerinin 
lider operatörlerinden biri olarak faa-
liyet gösteriyoruz. Bu global deneyi-

mimizi Türkiye’ye de taşıma hedefiyle 
nisan ayında hizmete sunulacak 4.5G 
teknolojisine yönelik testlerimizi ara-
lıksız sürdürüyoruz. Türkiye’de ilk defa 
DSL/4.5G Bağlama teknolojisini kulla-
narak sabit ve mobili bir araya getirdik. 
Bu teknoloji sayesinde, 4.5G altyapı-
mızın gücü ile beraber, DSL kullanıcıları 
çok daha hızlı ve kesintisiz data dene-
yimine sabit hatlarda da sahip olabile-
cekler. Yakın zamanda yaygınlaşması 
beklenen DSL/4.5G Bağlama teknolo-
jisini Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor, 
bu amaçla ilgili testlerimizi aralıksız sür-
dürüyoruz.”

19 ÜLKEDE 4G, 5 KITADA VE 20 
ÜLKEDE 4.5G HİZMETİ VERİYOR
Vodafone Grubu, tüm dünyada 4G ve 
üstü teknolojilerin oluşmasına ve geliş-
mesine katkı sağlıyor. Bugün 19 ülkede 
4G, 5 kıtada ve 20 ülkede ise 4.5G hiz-
meti veren Grup, 4G ve üstü teknoloji-
lerde dünyada en çok ülkede tecrübesi 
ve altyapısı olan operatör konumunda 
bulunuyor. Vodafone’un 4G uluslarara-
sı dolaşım hizmeti verdiği ülke sayısı 
74’e ulaştı. Diğer yandan, 3G hizmetine 
başladığı 2009 yılından bu yana müşte-
rilerine 4G ve üstü teknolojilerle uyum-
lu SIM kartlar sunan Vodafone’un SIM 
kartlarının %90’ına yakını 4.5G uyumlu.

“COĞRAFİ VE KÜLTÜREL YAKINLIĞIN OLDUĞU TÜM 
ÜLKELERDEKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ.”

“BU TEKNOLOJİ 
SAYESİNDE, 4.5G 
ALTYAPIMIZIN GÜCÜ 
İLE BERABER, DSL 
KULLANICILARI ÇOK 
DAHA HIZLI VE 
KESİNTİSİZ DATA 
DENEYİMİNE SABİT 
HATLARDA DA SAHİP 
OLABİLECEKLER.”

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao 



Lağım döşemi

Bir süs bitkisi

Resimdeki 
Microsoft kurucusu 

Bir nota

Kabaca ‘efendim’ 

Arka, art

İnce ses

İnsan topluluğu

Becerikli 

Şeker ve limonla 
içilen sıcak su

Lantanın 
simgesi

Yıkanmak

Su samuru 

Milimetre (ksc.) 

Küme

Ufuklar

Haddi 
olmayarak

Bale yapan 
erkek

Optik kaydırma 

Bir otomobil 
parçası

Savsaklamak 

Rey

Dokuzdan bir 
artık

Birine duyulan 
güven

Şetaret

Bilgiçlik taslayan 
biçimde

Vilayet

Yabancı

Kabaca ‘ey’ 
hitabı

Aile

Eski dilde su 

İlave

Banyo tası

Bir tür cetvel

Bir bağlaç

Büyük kaba

Kaba bir kumaş

Tuzlu su içindeki 
yiyecek

İffetli

Cephe

Düşünmeden 
ve saygısızca 

davranan 

İskambil birli

Çıkma durumu

Karışık renkli 

Lityumun 
simgesi 

Hastalık nöbeti

Namus

İşaret alamet

Kırmızı

Çalkambaç 

Büyük kız kardeş 

Sevi

Kiraya verilerek 
gelir getiren mülk

Ünlü Aydın yemişi

Sodyumun 
simgesi

Otlak

Sönmüş 
yanardağ 

Kısaca Atatürk 
Anadolu Lisesi

Tren

İlkel benlik 

Nasıl, niçin

Birini başkasına 
karşı kışkırtma
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