
ÜNLÜLERİN

TÜKETİCİ 
İYİ HİZMETE 
FAZLA ÜCRET 
ÖDEMEYE HAZIR

DİJİTAL 
FOTOĞRAF 
DÜNYASINDA 
SON TRENDLER

YILIN 
EN BÜYÜK 
FİKİRLERİ

NİSAN 2016 AYLIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM DERGİSİSAYI: 87

ŞİMDİ               ZAMANI!

SOSYAL MEDYA 
TARİFESİ

1 NİSAN 2016 İTİBARİ İLE TÜRKİYE YENİ NESİL İLETİŞİM 
TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ YAPTI. BU TEKNOLOJİ HAKKINDA TÜM 

BİLMENİZ GEREKENLERİ BİR ARAYA GETİRDİK.
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AMAN GOOGLE 
DERDİME Bİ 

ÇARE! 



Hızın
yeni adı

GİGA 4.5G teknolojisi, alınan bant genişlikleriyle ulaşılabilecek en yüksek 4.5G hızları baz alındığında 3 kat hızlıdır. GİGA 4.5G’den 1 Nisan’dan 
itibaren, 81 ilde Türk Telekom GİGA WiFi noktaları ve 4.5G baz istasyonlarının bir arada bulunduğu yerlerde, GİGA 4.5G uyumlu cihazlarla 
yararlanılabilecektir. Hız; kapsama alanı, bağlantı noktası, coğra�  koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve bağlanılan siteye göre değişebilir. 
Ayrıntılar: turktelekom.com.tr#sanahızmıyok

Türk Telekom’un fiber gücüyle 
yepyeni bir dönem başlıyor.

En hızlı 4.5G’den 3 kat
daha hızlı GİGA 4.5G.
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ŞİMDİ 4.5G ZAMANI!
4.5G NEDİR? 3G’DEN NEDEN 4.5G’YE 
GEÇTİK? YENİ TEKNOLOJİ HAYATIMIZDA 
NELERİ DEĞİŞTİRECEK? 

Türkiye, 1 Nisan 2016 tarihi itibari ile 4.5G teknolojisi 
ile tanıştı. Peki, bu yeni nesil iletişim teknolojisi ile 
ilgili bilmeniz gerekenler neler? İletişim ve ulaştırma 
teknolojisinin nabzını tutan Bağlantı Noktası, bu ay 
kapak konusunda 4.5G teknolojisini masaya yatırdı.
Ülkemizde mobil teknoloji hizmeti sunan Türk 
Telekom, Turkcell ve Vodafone’nun 4.5G ile ilgili 
hazırlıkları, 4.5G’nin kullanıcıya neler getireceği kapak 
haberimizde yanıt buluyor. Ayrıca; geride bırakılan 
3G’nin durumu, 4.5G’nin kullandığımız cihazların 
pil ömrüne nasıl yansıyacağı, aramaların yavaşlayıp 
yavaşlamayacağı, 5G ile ne zaman tanışacağımız 
noktasında da gerekli bilgileri kapak haberimizde tüm 
detayları ile okuyabileceksiniz. 
Kapak haberimiz dışında da Bağlantı Noktası 
sektörden yine bilgilendirici haberlerle karışınıza 
çıkıyor. Sosyal medyanın her birimizi neredeyse 
profesyonel fotoğrafçılara dönüştürdüğü bu günlerde, 
en iyi fotoğraf makineleri; iş dünyası için sosyal medya 
sitelerinin daha verimli nasıl kullanılacağı; ünlülerin 
sosyal medya tarifeleri; internetten hastalık araştırma 
hastalığı gibi birçok renkli ve bilgilendirici konu 
okuyucularımızın dikkatine sunuluyor. 
Bir sonraki sayımızda yine dopdolu bir içerikle 
karşınızda olmak ümidiyle…
Hoşçakalın…   

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Vodafone

Türkiye’nin her köşesine 
Vodafone 4 bucak G

1 Nisan 2016’dan itibaren.
Vodafone 4 bucak G, 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: 4bucakg.com

Vodafone 4 Bucak G Harita KV 21,5x27,5.indd   1 18/03/16   14:04
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56
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TELEFONUMUZ 
BANYODA BİLE 

YANIMIZDA!
Yanımızda 

taşıdığımız, bize çok 
yakın olan ve sürekli 

kullandığımız bir 
dijital cihaz da bize 
tehdit oluşturabilir.

haber kapak

dosya

12

ünlülerle iletişim şehir mektupları

sağlık

DİJİTAL FOTOĞRAF DÜNYASINDA SON TRENDLER
Birçok yeni fotoğraf makinesi WiFi bağlantısına sahip olurken, 

uzaktan kamera kontrolü ve fotoğraf aktarımını kolaylaştırmak 
amacıyla Bluetooth bağlantısına sahip modellerin sayısı da artıyor.

24

ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA TARİFESİ
Sayıları milyonlarla ifade edilen takipçiye sahip ünlü isimler, sosyal 
medya sayfalarını kazanç kapısı haline çevirdi. Şöhretler; bir tweet 
atarak ya da Instagram’da bir fotoğraf paylaşarak firmalardan 
binlerce lira kazanıyor.

30 34

ŞİMDİ 4.5G 
ZAMANI!
1 Nisan 2016 itibari 
ile Türkiye yeni nesil 
iletişim 
teknolojisine geçiş 
yaptı. Bu teknoloji 
hakkında tüm 
bilmeniz 
gerekenleri bir 
araya getirdik.

14
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ANKARA’NIN DÖNERİ GÜNDÜZ YANAR FENERİ
Ankara’da döner fiyatları semtlere, semtlerin de caddelerine, 
sokaklarına göre farklılık arz etmektedir. Bunda elbette mekânın marka 
olmasının, ecnebi aksanıyla söylersek “ciks” olmasının etkisi vardır.

DİJİTAL EBEVEYNLİK 
İÇİN PRATİK İPUÇLARI
İnternet üzerinden 
gelecek tehlikelere karşı 
çocuklarını korumak 
isteyen ebeveynlerin 
dikkat etmeleri gereken 
konular 10 başlık altında 
toplandı.

BUGATTI MARKA DNA’SININ EN MODERN YORUMU
Bugatti, dünyanın süper spor otomobilleri arasındaki en güçlü, en hızlı, 
en lüks ve en ayrıcalıklı ürününü gün yüzüne çıkardı. Yeni Bugatti 
Chiron’dan sadece 500 adet üretilecek.

TEKNOLOJİ VE 
MİNİMALLİĞİN 

BULUŞMA NOKTASI
Minimal tasarımlarla çok 

daha yalın ve teknoloji 
odaklı bir yaşama 

kavuşmak elinizde…

AMAN GOOGLE DERDİME Bİ ÇARE!
Vücudunuzdaki en ufak bir belirti için soluğu internet başında 

alıyorsanız başka bir hastalığa yakalanıyorsunuz demektir.

YILIN EN BÜYÜK FİKİRLERİ
2016, keşfetmemizin, bağlanmamızın, 

hastalıkları yenmemizin başta olduğu birçok 
şeyin değiştiğini göreceğimiz bir yıl olacak.

464428

36
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SOSYAL 
AĞLARDA 

İŞ DÜNYASI İÇİN 
2016 TRENDLERİ

Her büyüklükte iş yerinin sosyal 
medya kullanarak mutlaka fayda görme 

şansı bulunuyor. İnsanlar web 
sitelerinden çok sosyal ağları ziyaret 

ediyorlar; bu da ürün tanıtmak, 
pazarlama çalışmaları ve satış 
yapmak gibi doğrudan yarar 

anlamına geliyor.

EURASIA RAIL DÜNYA DEMİRYOLCULARINI 6. KEZ BULUŞTURDU
Bakan Binali Yıldırım: “Geçtiğimiz 10 yılda 11 bin kilometrelik hattın              

10 bin kilometresi tamamen yenilendi.”
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HUAWEI’NİN YENİ KÜRESEL MARKA 
YÜZÜ LİONEL MESSİ
Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen 
Lionel Messi, Huawei’nin yeni nesil akıllı telefonlarının 
i letişiminde, şirketin marka yüzü oluyor. Messi’nin 
mükemmeliyetçi oyun ve tutkulu mücadele anlayışı ile 
Huawei’nin inovasyon odaklı kusursuz iletişim anlayışı, bu 
büyük işbirliği özelinde bir araya geliyor. Dünyanın lider 
bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Huawei, Lionel Messi’nin 
şirketin global marka yüzü olduğunu açıkladı. Bu işbirliği, 
Huawei’nin yükselen marka değerine ve kitle iletişimi 
deneyimine de yeni bir boyut kazandırıyor.

‘DARBANTTA NESNELERİN İNTERNETİ’Nİ, 
TÜRKİYE’DE İLK KEZ VODAFONE TANITTI 
Nesnelere özel şebekeler kurularak 200 KHz gibi çok dar bantlarda 
geniş alanlara hizmet verilmesini sağlayan Darbantta Nesnelerin 
İnterneti (Narrowband Internet of Things - NB-IoT) teknolojisi, 
Türkiye’de ilk kez Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde sergilendi. 
Uzun pil ömrü gerektiren ve ulaşılması güç alanlarda bulunan 
nesneleri mobil erişimle internete bağlayan bu teknoloji, mevcut 
mobil şebekeler üzerinde de kullanılma özelliğiyle sanayide büyük 
ilgi görüyor. Zirvede tanıtılan Darbantta Nesnelerin İnterneti 
teknolojisine dayalı “Yarına Hazır Park Çözümleri” ile gidilecek 
lokasyondaki park yeri uzak bir noktadan rezerve edildikten sonra 
kullanılabiliyor. Akıllı Park Sistemi, park yerini rezerve eden aracı 
tanıyor ve sadece o aracın girmesine izin veriyor. 

IPHONE SE TÜRK TELEKOM 
MAĞAZALARINDA SATIŞA SUNULUYOR 
Türk Telekom, şimdiye kadarki en güçlü 4 inç akıllı telefon 
olan iPhone SE’yi 8 Nisan’dan itibaren Türk Telekom 
mağazalarında satışa sunuyor. Türk Telekom, Apple’ın 
geçtiğimiz günlerde tanıtımını gerçekleştirdiği ve Apple 
tarafından piyasadaki 4 inç ekrana sahip en güçlü akıllı 
telefon olarak nitelendirilen iPhone SE modelini müşterileri 
ile buluşturuyor. iPhone SE hakkında daha fazla bilgi için 
www.turktelekom.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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FATURALARIMIZI HALA BANKA 
ŞUBESİNDEN ÖDÜYORUZ 
Birleşik Ödeme’nin yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin 
halen yarısı faturalarını banka şubelerinden ödemeyi 
tercih ediyor. Cep mobil şube kullanım oranları ise hala %1 
seviyesinde... Araştırma, tüketicilerin fatura ödeme 
alışkanlıkları, korkuları ve merakları hakkında ilginç 
sonuçları gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre fatura 
ödeyenlerin neredeyse yarısı ödemeyi banka şubesinden 
yapmayı tercih ediyor. Araştırmaya göre Türkiye’de fatura 
ödeyenlerin en büyük korkusu su kesintisi. Nitekim 12 binin 
üzerinde Twit ter kul lanıcısı  i le yapı lan çal ışmada 
‘kesilmesinden en çok korkulan hizmete’ tüketicilerin 
yüzde 62’si ‘su’ cevabını verdi. Tüketicilerin yüzde 22’si 
elektrik, yüzde 11’ i  internet, yüzde 5’i  de doğalgaz 
kesintisinden korkuyor.

BİR MİLYON KİŞİ TAKSİYİ KARTLA ÖDEDİ 
Nakit ödemenin dışında farklı ödeme seçeneklerini ilk defa 
taksilere sokan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, bir milyon 
yolculuğun dijital yolla ödendiğini duyurdu. BiTaksi verilerine göre 
kredi kartıyla aylık ortalama yapılan yolculuk oranı yüzde 26. 
Taksinin en çok kullanıldığı günler ise Cuma ve Cumartesi. Gün 
içerisinde ise taksi yolculukları en çok sabah 08.00-09.00 ile 
akşam 18.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor. Ankara’da ise kredi 
kartıyla taksi kullanımı İstanbul’un tam üç katı… Ankaralıların 
yüzde 78’i BiTaksi’de kart kullanırken yüzde 22’si nakit yolculuk 
yapmayı tercih ediyor. Taksinin yoğun kullanıldığı günler ise 
Perşembe ve Cuma. Ayrıca taksi yolculukları sabah 08.00-09.00 
ile akşam 17.00-19.00 arasında yoğunlaşıyor.

LENOVO TÜRKİYE’NİN YENİ GENEL 
MÜDÜRÜ WEİJİAN ZHOU OLDU
Türkiye’de PC, akıllı telefon ve sunucu alanında yenilikçi 
ürünleriyle büyük ilgi gören, dünyanın lider PC üreticisi 
Lenovo’nun Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou oldu. 
Weijian Zhou kariyerine ürün müdürü olarak başladı. 
Kazakistan’da Lenovo operasyonunun kurulması görevini 
üstlendi. Başarılarının ardından EMEA bölgesinin önemli 
ülkelerinden Ukrayna’ya 2008 yılında Ülke Müdürü olarak 
atandı. 2013 yılında Ukrayna ile birlikte REE bölgesindeki 
ülkelerin Genel Müdürlüğünü de üstlendi. Ekonomi yüksek 
lisansı olan Weijian Zhou, University of Cambridge Judge 
Business School’da çalışmalarına devam etmektedir. 
Lenovo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü, Rusça ve İngilizce 
biliyor, yüzmeyi ve tenis oynamayı seviyor. Weijian Zhou, 
Lenovo Türkiye ile birlikte Ukrayna, Belarus, Gürcistan, 
Moldova ve Ermenistan olmak üzere 7 ülkenin Genel 
Müdürlüğünü üstlenmiş olacak.

80 MİLYON KULLANICI HER GÜN 
TELEFONUNUN YAVAŞ OLMASINDAN 
YAKINIYOR 
360 Security, akıllı telefon sahiplerinin cihazlarındaki 
performans beklentilerine yönelik yaptığı araştırmayı 
yayımladı. 320 milyon kullanıcının analizlerine dayanılarak 
yapılan araştırmada, Android işletim sistemine sahip 80 
milyon akıll ı telefon kullanıcısı marka ve modelden 
bağımsız olarak cep telefonunun yavaşlığından yakınıyor. 
Marka ve model gözetmeksizin, 320 milyon kullanıcının 
günlük ve ayl ık  anal iz ler ine dayanı larak yapı lan 
araştırmada 80 milyon akıllı telefon kullanıcısının her gün 
yavaşlığından şikâyetçi olduğu belirlendi.

SİBER TEHDİT OTOMOBİLLERE YÖNELDİ 
Otomotiv teknolojileri son yıllarda hızlı bir biçimde gelişiyor. 
Araçların uzaktan kontrol edilebilmesi de bu teknolojik gelişmeler 
arasında. Fakat bu durum güvenlik risklerini de beraberinde 
getirebilir. Siber saldırganların önümüzdeki dönemde gözleri her 
zamankinden çok otomobillerde olacak. Bunu kanıtlayan bir 
örnek, geçtiğimiz günlerde ABD’de yaşandı. Bir bilgisayar 
programcısı, bir otomobil modeline uzaktan erişim sağladı. 
Otomobildeki uygulamalarda yer alan bir açığı keşfeden 
programcılar, sürücünün konum geçmişine ulaştı, aracın 
aküsünü de boşaltmayı başardılar.
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TÜRKİYE’DE UZUN YOLDA EN ÇOK 
ROCK MÜZİK DİNLENİYOR 
Şehirlerarası yolculuk paylaşım ağı BlaBlaCar’ın üyeleri, 
uzun yolları müzik dinleyerek kısaltıyor. BlaBlaCar Türkiye 
üyelerinin müzik dinleme alışkanlıklarıyla ilgili yapılan 
araştırma, ağırlıklı olarak gençlerden oluşan üyelerin 
yolda en çok rock müzik dinlediklerini ortaya koyuyor. 
Türkiye’deki kullanıcılarının büyük çoğunluğu 18-34 yaş 
arasında olan ve şehirlerarası yolculuğu hem hesaplı hem 
de eğlenceli hale getiren BlaBlaCar’ın yaptığı ankete göre, 
üyelerin müzik tercihlerinde %48 oranla rock müzik liste 
başında yer alıyor. Onu, % 26 ile pop müzik takip ediyor. 
Üçüncü sırada ise alternatif ve elektronik müzik yer alıyor.GÖRÜNTÜ DURAKSAMASI, STRES 

ARTIŞINA SEBEP OLUYOR 
Akıllı telefon deneyimlerinden kaynaklanan duygusal tepkileri 
nesnel bir  şeki lde ölçümlemek için kul lanı lan nörobi l im 
teknolojisine göre web sayfalarının ve videoların yüklenmesi 
s ı rasında yaşanan gecikmeler,  zamanla yar ışan mobi l 
kullanıcıların kalp atışının yüzde 38 kadar hızlanmasına sebep 
oluyor. Ericsson tarafından yapılan çalışmada yer alan bilgilere 
göre video görüntülerken altı saniyelik bir gecikme yaşanması 
stres seviyesinin üçte bir artmasıyla sonuçlanıyor. Gecikmelerden 
kaynaklanan stresin matematik sınavının ya da tek başına korku 
filmi izlemenin yol açtığı stresle denk, sanal bir uçurumun hemen 
yanı başında olmanın yarattığı stresten ise daha fazla olduğu 
belirtiliyor. Video başladıktan sonra yeniden bir duraklama 
yaşandığında ise stres çok daha fazla artıyor. 

OYUNSEVERLERE BÜYÜK TEHDİT
Yüzlerce milyar ABD Doları değerinde olduğu tahmin 
edilen bir sektörde bilgisayar oyunları sadece geliştiriciler 
ve üreticiler için değil, aynı zamanda siber suçlular için 
gözde. Steam Stealers, popüler oyun platformu Steam’den 
kullanıcı hesaplarını ele geçirmeye çalışan ve sürekli 
gelişmekte olan bir zararlı yazılım türü. Zararlı yazılımın 
hedefi çevrimiçi oyun öğelerini ve kullanıcı hesabı bilgilerini 
çalmak ve bunları karaborsada yeniden satmak. Siber 
suçlulara, bir hizmet olarak zararlı yazılım ticaret modeli 
altında 30 ABD Doları gibi son derece düşük bir giriş 
ücretiyle dağıtılıyor.

TEKNOLOJİNİN KADIN LİDERLERİ 
ÖDÜLLERİ’NE BAŞVURULAR BAŞLADI 
21. yüzyılın bilişim teknolojilerinin çığır açıcı gelişmelerinin yüzyılı 
olduğu kadar, cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak 
güçlendirilmesinin de yüzyılı olduğuna inanan Microsoft, kadınların 
teknoloji alanındaki başarılarını ve liderliklerini ödüllendireceği bir 
yarışmayı hayata geçiriyor. Kadın girişimciliğinin sembol kuruluşu 
KAGİDER’in de desteklediği yarışmada 8 ayrı kategoride yarışacak 
kadın girişimcilerin 22 Nisan’a kadar https://www.microsoft.com/
turkiye/teknolojininkadi...sitesindeki formu doldurarak başvuru 
yapmaları gerekiyor.
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Eurasia Rail Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 3-5 
Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuarın 
açılışında bir konuşma yapan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım önemli açık-

lamalar yaptı. Tren hatları ile ilgili konuşan Bakan Binali 
Yıldırım, “Geçtiğimiz 10 yılda 11 bin kilometrelik hattın 
10 bin kilometresi tamamen yenilendi. Yüzde 5 seviye-
lerinde olan sinyalli hat miktarı yüzde 30’lara, elektrifi-
kasyonda ise yüzde 35’e geldik.  Hedefimiz en azından 
yüzde 80’in üzerine çıkmak,” dedi.

14 ŞEHİR, 43 MİLYON İNSAN, 100 MİLYON TON YÜK
Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “2018 yılının sonuna kadar 
devam eden projelerin tamamını bitireceğiz. YHT ve hızlı 
hatlarla nüfusumuzun yüzde 55’ine karşılık gelen 43 mil-
yon insanın yaşadığı 14 şehrimiz birbirine bağlanmış olacak.” 
Türkiye’nin demiryolu yük taşımacılığında yolcu taşımacılığına 
göre daha iddialı hedefleri bulunduğunun altını çizen Bakan 
Binali Yıldırım, “Demiryollarındaki yük taşıma miktarımız 
bugün 26 milyon ton seviyesinde. Bu rakamın 3-5 yıl içerisin-
de 100 milyon tona çıkacağını hesap ediyoruz. “ diye konuştu. 

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NDEN TREN GEÇECEK
Binali Yıldırım İstanbul’un 3. köprüsü ile ilgili de bilgi verdi. 
Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde inşa edilen raylı 
sistemin önümüzdeki yıllarda Köseköy ve Halkalı’ya bağla-
nacağını, diğer raylı sistem projeleriyle birlikte İstanbul’daki 
raylı sistemin 800 km’ye ulaşacağını, böylece hem 

Marmaray hem yüksek hızlı tren hattına hem de Sabiha 
Gökçen Havaalanı’na bağlantıların daha kolay sağlanacağını 
ayrıca bu sene Halkalı- Edirne demiryolu hattının yanına bir 
de hızlı tren hattının inşa edileceğini belirtti. 

YÜKSEK HIZLI TREN ÜRETİMİNDE YERLİ ÜRETİM 
Bakan Yıldırım 80 adet hızlı tren setinin yurt içinde yerli 
katkı oranıyla yapılmasının öngörüldüğünü, hedeflerinin hızlı 
treni üreten, kullanan ve ihtiyacı olan ülkelere temin eden bir 
Türkiye olduğunu vurguladı.

2023’TE 25 BİN KM DEMİRYOLU
Fuarın açılışına TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız da katıldı. 
Genel Müdür Yıldız yaptığı konuşmada, 3.500 km yüksek 
hızlı, 8.500 km hızlı, 1000 km konvansiyonel demiryolu hattı 
inşa edilerek toplam demiryolu uzunluğunun 25.000 km’ye 
çıkarılmasının 2023 hedeflerinin başında geldiğini kaydetti.

/HABER

Bakan Binali Yıldırım: “Geçtiğimiz 10 yılda 11 bin kilometrelik hattın              
10 bin kilometresi tamamen yenilendi.”

EURASİA RAİL DÜNYA DEMİRYOLCULARINI          
6. KEZ BULUŞTURDU
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ŞİMDİ               ZAMANI!
1 NİSAN 2016 İTİBARİ İLE TÜRKİYE YENİ NESİL İLETİŞİM 

TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ YAPTI. BU TEKNOLOJİ HAKKINDA TÜM 
BİLMENİZ GEREKENLERİ BİR ARAYA GETİRDİK.

Mobil iletişim standartlarını belirleyen 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nce 
tanımlanan dördüncü nesil iletişim stan-
dardı LTE (Long Term Evolution), yaygın 

kullanımda 4G olarak geçiyor. Mobil cihazların 
standardına göre 300 Mbit/sn hızlarına erişim 
sağlayan bu teknoloji, ülkemizde çeşitli geliştir-
meler eklenerek, 4.5G adını aldı ve 26 ağustosta 
düzenlenen ihale sonrasında planlandığı gibi, 1 
Nisan’da devreye girdi.

nisan 2016 /15
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4.5G İHALESİ 13 YIL BOYUNCA GEÇERLİ 
Mobil iletişim teknolojisinin devreye girmesi öncesinde, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) bir ihale yapılması 
gerekiyordu. Ancak başta 4G geçişi için hazırlanan ihale, 
sonradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iste-
ği doğrultusunda değiştirilerek, 4.5G adıyla yapıldı. Bunun 
sebebi, teknolojide yerli üretim oranının artırılmasıydı. 26 
Ağustos’ta gerçekleştirilen ihale, Turkcell, Türk Telekom ve 
Vodafone’un frekans bantlarını paylaşmasıyla sonuçlandı 
ve devlete yaklaşık 2,3 milyar dolar + KDV tutarında girdi 
sağladı. İhalede dağıtılan frekans bantları 13 yıl boyunca, yani 
30 Nisan 2029 tarihine kadar kullanılabilecek.
Dördüncü nesil iletişim teknolojisi, dünyada 2011 yılından 
beri kullanılıyor, ancak ülkemizde 1 Nisan öncesine kadar 
kullanılan 3G hızlarının yüksek oluşu, Türkiye’deki geçişin 
daha geç yapılmasına olanak sağlıyordu. Şu anda da üç GSM 
operatörünün yaptığı testler ve kullandığı ekipmanlar ile 375 
Mbit/sn teorik hıza erişilebiliyor. Ayrıca, dünyada kullanılan 
Wi-Fi ile birleştirme teknolojileri de 1 Nisan’da devreye girdi. 
Bu sayede 1 Gbit/sn’yi aşan hızlara erişim, uygun cihazlar ve 
Wi-Fi noktalarında gerçekleşebiliyor.
Ülkemizde 2009 yılında devreye giren üçüncü nesil 
iletişimde (3G) ses ve veri ayrı kanallardan 
taşınırken, dördüncü nesil iletişimde tüm 
iletişim mobil veri üzerinden yapılıyor. 
Standardın 3G’ye göre 10 kata kadar 
yüksek hız sağlaması, bu iletişi-
mi mümkün hâle getirirken, mobil 
cihazlarda alınabilen hizmetlerin 
de önü açılıyor. 

YERLİ ÜRÜN KULLANIM ORANI 
ARTACAK
İlk başta düzenlenen 4G ihale 
şartnamesine göre, yerli cihaz 
ve yazılım kullanım oranı ilk yıl için 
yüzde 3, ikinci yıl için yüzde 8, üçün-
cü yıl için yüzde 15 olarak belirlenmişti. 
Ancak ihale ertelenerek 4.5G adını alırken, 
bu oranlar da ciddi şekilde artırıldı. Buna göre, ilk yıl 
yüzde 30, ikinci yıl yüzde 40, üçüncü yıl ise yüzde 45 
yerlilik oranı aranacak.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, ihaledeki değişiklikle ilgi-
li şöyle konuşmuştu: “Baz istasyonu, anahtarla-

ma ve yönlendirici gibi ürünler ile şebeke ve 
haberleşmeye ilişkin yazılım ve donanım-

ların da belirlenen oranlarda yerli ürün-
lerden karşılanmasını istiyoruz. Bu 

yükümlülüklerle yerli üretim yapan 
firmaların elektronik haberleş-
me sektörüne ilişkin yerli ürün 
geliştirme konusunda çok daha 
fazla teşvik edilmesini ve yerli 
ürün ekosisteminin geliştirilme-

sini amaçlıyoruz. Getirdiğimiz yeni 
yükümlülüklerle ülkemizin milli 

kaynaklarının yurtdışına çıkmasının 
önüne geçmeyi amaçlıyoruz.”

AR-GE VE KAPSAMA ALANINA YENİ 
ALT SINIRLAR

Operatörlere, 2009’daki 3G ihalesi ile AR-GE merkezle-
rinde çalıştırılacak asgari personel sayısı zorunluluğu geti-
rilmişti. Bu son ihalede de yüzde 50 artırıldı. Bunun yanı sıra, 
kapsama alanının da Türkiye nüfusunun yüzde 95’i olma 
zorunluluğu getirildi. 
Sayan, bu konuyla ilgili şöyle demişti: “KOBİ’lerin yerli ürün 
geliştirmelerinin ve kendi imkânlarıyla üretim yapmaları-
nın teşvik edilmesi amacıyla işletmecilere yatırımlarının en 
az yüzde 10’unu Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek 
üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafın-
dan Türkiye’de üretilen ürünlerden sağlama yükümlülüğü 
getiriyoruz.”
İhaledeki teknik değişiklikler içerisinde uzunluğu 1 kilo-
metrenin üzerinde olan tünellerde ve konvansiyonel tren 
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hatlarının da belirli bir zaman içinde kapsanmasını içeriyor. 
Burada kaynak israfını önlemek için yapılan bir ekleme de, 
karayolları, otoyol, tünel, konvansiyonel tren hatları, hızlı ve 
yüksek hızlı tren hatlarındaki kapsamalar ile nüfusu 10 binin 
altındaki yerleşim birimlerine yönelik, operatörlere ortak 
çalışma zorunluluğu getirildi.

EVDEKİ İNTERNETTEN BİLE HIZLI 
Mbit olarak ölçülen veri iletişim hızı, aslında Megabyte ola-
rak bildiğimiz veri kapasitesine dönüştürüldüğünde 8’e 
bölünüyor. Yani saniyede 800 Mbit hızındaki iletişim hızı, 
saniyede 100 Megabyte veri alıp gönderebilmek anlamına 
geliyor. 4.5G’deki 375 Mbit/sn hızı ise yaklaşık 46,8 Mbyte/
sn demek. Ancak bunlar teorik hızlar, yani sistemin des-
teklediği hız tüm kablosuz iletişim standartlarında olduğu 
gibi, birçok faktörden etkilenebiliyor. Baz istasyonuna olan 
mesafeniz, baz istasyonuna bağlı kullanıcı sayısı ve bunların 
yaptıkları işlemlerin azamî hızını gösteren bu değer, pratik 
uygulamada daha düşük olacaktır. Ayrıca 4.5G’de kullanılan 
cihazın desteklediği hızın de önemi büyük. 
Bu hızların sağlayacağı katma değere bakarsak, en basit 
düzeyde, artık birçok mesajlaşma uygulamasının destekle-
diği görüntülü görüşmede görüntü ve ses kalitesinin artma-
sı, kesintilerin olmaması anlamına geliyor. Bunun yanı sıra, 
internetten izlenen videoların da daha yüksek çözünürlükte 
olmasının önü açılıyor. Full HD’nin dört katı çözünürlüğe 
sahip olan 4K videoları dahi cep telefonundan izleyebilmek 
mümkün olacak. 
Mobil modemler bilgisayarların ve kablosuz ağ destek-
leyen her tür cihazın internete mobil hat üzerinden bağ-
lanmasını sağlıyordu, artık daha yüksek hızlar destekle-
necek. Operatörler de 4.5G ile yeni internet paketlerini 
duyurdular, bunlar içerisinde 3G zamanına kıyasla çok 
daha yüksek kotalı seçenekler yer alıyor. Bu da evleri-
mizdeki genişbant internet bağlantılarını aşabilen mobil 
bağlantıların sabit hat erişimi olmayan yerlerde kullanıla-
bilmesi ya da sabit hatlara daha hızlı olabilecek bir alter-
natif oluşturmasını sağlıyor.

HANGI KATEGORIDEKI CIHAZLAR 
HANGI HIZA ULAŞABILECEK?
Cihaz kategorisi İndirme hızı Yükleme hızı
 LTE Cat 2 50 Mbit/sn 25 Mbit/sn
 LTE Cat 3 100 Mbit/sn 50 Mbit/sn
 LTE Cat 4 150 Mbit/sn 50 Mbit/sn
 LTE Cat 6 300 Mbit/sn 50 Mbit/sn
 LTE Cat 7 300 Mbit/sn 100 Mbit/sn
 LTE Cat 9 450 Mbit/sn 50 Mbit/sn
 LTE Cat 10 450 Mbit/sn 100 Mbit/sn

AKLA TAKILAN SORULARA YANITLAR:
 3G bitiyor mu? 

Yeni bir teknolojiye geçilirken, doğal olarak mobil iletişim 
abonelerinin aklına takılan birçok soru oluyor. Bunlardan 
birisi de, 4.5G ile 3G’nin kullanılıp kullanılamayacağı. Şirket-
ler baz istasyonları yatırımlarını yaparken, 3G yatırımlarını 
da ihmal etmiyorlar. Zira tüm cihazların dördüncü nesil ile-
tişim desteklemesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. 
Bu esnada da 3G kullanımı, hatta eski tip cihazlar sebebiyle 
2G (EDGE ve GPRS) kullanımı da hiçbir şekilde etkilenme-
yecek.

 Aramalar yavaşlayacak mı?
Teknoloji yaygınlaşana kadar bağlanma sürelerinde birkaç 
saniyelik artışlar olabilir. 4.5G şebekesine bağlı bir telefon-
dan, 3G ya da 2G şebekesine bağlı bir cihaz arandığında, 
arayan cihaz kendisini diğer şebekeye geçirecek. Bu da şu 
anda ortalama 6 saniye olan bağlanma süresi 10 saniyeye 
kadar çıkartabilecek. 4.5G’li abone sayısının artması ile bu 
durum ortadan kalkacak. 

 Cihazların pili daha mı çabuk bitecek?
Buna kesin bir yanıt vermek zor, her mobil bağlantıda 
olduğu gibi bağlantının zayıf olduğu yerlerde pil daha hızlı 
tükenecek, çünkü cihazlar bağlantı kurmak için daha 
güçlü frekansta iletişim kuracak. Ancak bunun dışında 
aynı oranda kullanım yapılırken gözle görülür bir değişik-
lik olmayacak. Bir diğer pil bitme sebebi ise cihazın sık 
kullanılması, yani daha hızlı internet bağlantısı ile cihaz-
ların daha fazla kullanılması durumunda, pil doğal olarak 
daha hızlı biter.

 5G ne zaman gelecek? 
Bir sonraki mobil iletişim standardı üzerinde çalışmalar 
sürüyor. En erken 2020 yılında geçiş dünyada başlaya-
cak. Üreticilerin de uyumlu cihazları buna yakın bir tarih-
te piyasaya çıkarması bekleniyor. Bu geçiş için yeni bir 
ihale yapılmayacak ve Türkiye’de hizmet veren opera-
törler, BTK’dan izin almaya gerek olmadan geçişi yapabi-
lecekler.

UYUMLU CİHAZ VE SIM KART İLE GEÇİŞ YAPILABİLİYOR
Geçiş yapmak için 4G/LTE uyumlu bir cihazınız olması şart. 
Bundan sonra da uyumlu bir SIM kartınız olmalı. Operatörler 
çeşitli kampanyalarla kullanıcılarının geçişlerini ücretsiz 
yaparken, hediye mobil veri paketleriyle de teknolojinin 
herkese ulaşabilmesini teşvik ettiler. Her operatörün web 
sayfasından, satış ofislerinden ya da çağrı merkezi üzerin-
den söz konusu hattın uyumluluğu kolayca sorgulanabiliyor. 
SIM kart değişimi sonrasında ise telefonda basit bir 
ayar yapmak, yeni iletişim standardına geçiş için gerekli. 
Cihazınızın şebeke ayarlarını LTE veya 4G seçeneklerine 
göre ayarlarsanız, bağlantı kuruluyor. iPhone modellerinde, 
sırasıyla Ayarlar, Hücresel Veri Seçenekleri, Ses ve Veri 
menüsüne girerek, buradan LTE seçeneğine basarak ayarla-
rınızı tamamlayabilirsiniz. Android işletim sistemli cihazlarda 
ise Ayarlar altında Diğer Ağlar’a girin ve Mobil Ağlar menü-
sünden 4G seçeneğini işaretleyin.

ŞU ANDA ÜÇ 
GSM OPERATÖRÜNÜN 

YAPTIĞI TESTLER VE 
KULLANDIĞI EKİPMANLAR 
İLE 375 MBIT/SN TEORİK 

HIZA ERİŞİLEBİLİYOR.
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“Türk Telekom olarak, 4.5G’yi Türkiye’yi gelecek yıllara taşı-
yacak önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Frekans 
ihalesine ödenen rakam, Türkiye’nin ekonomik gelişimine 
katkı için çok önemli. Türkiye’deki altyapının zenginleştirilmesi 
ve 4.5G’ye dayalı geleceğin Türkiye’de üretilen teknolojilerle 
kurgulanması stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. 
Son 10 yıldır 20 milyar TL’yi aşan yatırımımızla Türkiye’nin 81 
ilini fiber ağlarla döşemekle kalmadık, şebekemizde kullan-
dığımız ekipmanların millileştirilmesi için de yoğun bir emek 
sarf ettik. Türkiye’nin ilk baz istasyonu olan ULAK’ta Ar-Ge 
şirketimiz Argela ile tasarım aşamasından geliştirmeye kadar 
tüm süreçlerinde rol aldık ve operatör olarak da ilk siparişi 
verdik. Ayrıca, Nokia ile yaptığımız anlaşmayla baz istasyon-

larının beyni olarak kabul edilen temel ekipmanların Çorlu’daki 
fabrikada Türk Telekom’a özel üretilmesini sağlıyoruz. Milli 
altyapıya verdiğimiz desteğin yanı sıra, Türk Telekom olarak 
kendi milli yazılımlarımızı da üreterek dünyaya teknoloji ihraç 
etmeye hazırlanıyoruz. Türk Telekom’un uluslararası konsor-
siyumlarda yer alarak 5G yazılımları üreten tek Türk şirketi 
olduğunun altını çizmek istiyorum. Yaptığımız bu yatırımlar 
yalnızca Türkiye’nin 2023 yılı ekonomik hedeflerine ulaş-
masına yardımcı olmakla kalmayacak, sosyo-ekonomik bir 
dönüşümü de beraberinde getirerek vatandaşlarımızı “dijital 
vatandaş” haline dönüştürecek. Türk Telekom olarak bizler 
Türkiye ile birlikte dijital geleceğe adım atmaya ve dijital dev-
rimi gerçeğe dönüştürmeye hazırız.”

TÜRK TELEKOM BİREYSEL İŞ BİRİMİ CEO’SU ERKAN AKDEMİR:

TEKNOLOJİLERİ 
MİLLİLEŞTİRİYORUZ
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“Şu anda müşterilerimizin yarısından fazlasının akıllı tele-
fonu var. Bunların da yaklaşık yüzde 40’ının telefonu 4.5G 
teknolojisini destekliyor. Bu oranı artırmak için akıllı telefon 
kampanyaları yapıyor, müşterilerimizin istediği 4.5G’li ciha-
zı en uygun şartlarla alabilmelerini sağlıyoruz. Çoklu taşıyı-
cı birleştirme teknolojisi, frekansların etkin kullanımında 
çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılacak 
frekans miktarı ne kadar fazla olursa sunulacak hız da o 
kadar yüksek oluyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok 
da uzak olmayan bir gelecekte ise çok daha fazla sayıda 
frekansı, çok daha gelişmiş teknolojiler ile birleştirerek 
daha efektif kullanmaya başlayacağız. Bu yolculuğun sonu 
5G’ye çıkacak.” 
“4.5G ile yapılacak uygulamalar ise şöyle: Kırsal alanlara 
insansız hava araçlarını yerden kumanda ederek ilaç gön-

derebileceğiz. Hastalar polikliniğe gitmeden hekim tara-
fından görüntülü olarak muayene edilebilecek. Hekimin 
gerekli gördüğü durumlarda yaptırılacak tahliller yine 
4.5G aracılığı ile kendisiyle paylaşılabilecek. 4.5G’de en 
büyük değişim iş dünyasında yaşanacak. Yeniliklere ayak 
uyduramayan birçok sektör ve meslek piyasadan siline-
cek. Piyasadan silinen mesleklerin yerini teknoloji odaklı 
meslekler ve şirketler alacak. Dersler 4.5G sayesinde 
canlı yayınlanabilecek. İsteyen derse katılmadan istediği 
yerden derse katılabilecek, isterse de başka bir zaman 
bu dersi tekrar izleyebilecek. Bu durum önümüzdeki 
dönemde okul ve derslik ihtiyacını da ortadan kaldıra-
bilecek.  Evde bulunan güvenlik sistemine, buzdolabına, 
televizyona, kombiye ve aklımıza gelen her şeye uzaktan 
müdahale edeceğiz.”

TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İLKER KURUÖZ:

TEKNOLOJİ ODAKLI 
BİR DÖNEM BAŞLIYOR
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“Vodafone Türkiye olarak biz bunu bir ‘başlangıç’ olarak 
niteliyoruz; çünkü, 4.5G teknolojisini Dijital Dönüşüm’ün 
yeni bir sayfası, yarının Gigabit Toplumu’nun giriş kapısı 
olarak görüyoruz. 4.5G ile birlikte bireylerin hayatına daha 
yüksek aktarım hızları, daha düşük gecikme süreleri, daha 
fazla kapasite ve daha çok kalite girerken, kurumlar da 
daha hızlı, daha etkin ve daha rekabetçi iş süreçlerine sahip 
olacak. Hem bireyler, hem şirketler, hem de nesnelerin 
saniyede 1 Gigabit’lik yaygın genişbant bağlantı hızından 
faydalanabileceği yeni bir toplum düzeni doğacak. ‘Gigabit 
Toplumu’ adı verilen bu yeni yaşam, gerçek zamanlı, her 
yerden, her zaman erişilebilen, bireyleri, kurumları ve nes-
neleri birbirine bağlayan bir internet altyapısı ile gerçek 
olacak.” 
“Türkiye’nin dört bucağını 4.5G ile tanıştırmayı, elde ettiği-
miz frekanslarla halkımıza en yaygın 4.5G hizmetini verme-
yi hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, biz bunun Dijital 
Dönüşüm Hareketi’nin yeni bir evresi olduğunu düşünü-

yoruz. 4.5G teknolojisinde herkese en uygun cihazların en 
cazip avantaj ve tekliflerle sunulmasının öncüsü olacağız. 
Türkiye’de herkes tarafından bu teknolojinin kullanılma-
sını istiyoruz. Bu kapsamda, 4.5G uyumlu akıllı cihazları 
Vodafone Çok Satanlar Masası ile tüketicilerimize uygun 
fiyatlı kampanyalarla sunmaya başladık. Cihaz yatırımına 
önem veriyoruz. 4G ve üstü teknolojilerle uyumlu cihaz 
oranımızı son 1 yılda %188 artırdık. Bu yatırımı yaptık; 
çünkü Türkiye’de herkesin akıllı telefon sahibi olması, akıllı 
cihaz sahipliğinin artırılması gerektiğine inanıyoruz. Diğer 
yandan, abonelerimizi 1 Nisan sabahına hazırlamak için 
aldığımız aksiyonlardan bir diğeri ise 4bucakG TIR’larımız ile 
ülkenin dört bir yanına doğru hareket etmek oldu. Şu ana 
kadar toplam 3 bin 792 kilometreyle Türkiye’yi karayolu 
olarak baştanbaşa 2 katından fazla dolaşan TIR’larımız, 
İzmir, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Gaziantep, İstanbul, 
Kocaeli, Bursa, Zonguldak, Samsun, Trabzon’da 500 bin-
den fazla kişiye ulaştı.”

VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU GÖKHAN ÖĞÜT: 

GİGABİT 
TOPLUMU’NA 
GEÇİYORUZ 
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Nikon D5
21 MP CMOS algılayıcı, 14 fps seri çekim, 4K 30p video, 100-102.400 ISO, 3,2” 

ekran, 160x159x92 mm boyutlar, 1415 g ağırlık

Canon EOS-1D X Mark II
20 MP CMOS algılayıcı, 16 fps seri çekim, 4K 60p video, 100-51.200 ISO, 3,2” 

ekran, 158x168x83 mm boyutlar, 1530 g ağırlık

/ DOSYA /DOSYA

Ekonomik modellerden kompakt modellere geçelim. Bu 
modeller hem düşük fiyatları hem de ufak olmalarıyla avan-
tajlı, ancak birçoğumuz telefon ve tabletleri bu cihazlara yeğ 
tutuyoruz. Üreticiler de bunun farkında. Bir süredir birim 
alandaki algılayıcı boyutunu büyütme çalışmaları, sonunda 
meyvesini verdi. 1 inçlik algılayıcılar, bu cihazların artık akıllı 
telefonlardan daha kaliteli çekimler yapabileceğini garanti edi-
yor. Zira daha büyük algılayıcı, daha çok ışık demek… Işıksa, 
malumunuz fotoğraf demek. Yani daha aydınlık ve detayla-
rı belirgin fotoğraflar bu kompakt modellerle çekilebilecek. 
Sony bir süredir bunu RX100 serisi ile yapıyordu, şimdi ise 
serinin dördüncü çocuğu olan Sony Cyber-shot RX100 IV 
tanıtıldı. Canon, PowerShot G7 X Mark II ile Panasonic Lumix 
TZ101 ve FZ1000 ile yenilikleri göz önüne sererken, Nikon da 
1 inç ligine DL 25-85, Nikon 24-500 DL ve bu pazar için biraz 
alışılmadık olan bir model olan DL 18-50 ile katıldı. Bu son 
modelin özelliği, süper geniş açı zum lense sahip olması…

4K VİDEO DESTEĞİ YAYGINLAŞIYOR
Geçen yıl çözünürlükte kayda değer gelişmeler olmuştu. 
Hem tam çerçeve hem de APS-C algılayıcılarda iki yeni 

Akıllı telefonların kameraları giriş ve orta segmentteki 
dijital fotoğraf makinelerinin en önemli rakibi olmayı 
başardılar. Ancak bu yıl tanıtılan yeni modellerin özel-
likleri, bu savaşı kızıştıracak. Daha az modelin piyasaya 

çıktığını göreceğimiz 2016’da, daha çok ekipman ile yeni ve 
kaliteli özellikler karşımıza çıkacak.
Başlangıçta basit bilgi ekranlarından ötesine sahip olmayan 
DSLR’lerin artık profesyonel modellerinde dahi dokunmatik 
ekran mevcut. Birçok yeni fotoğraf makinesi WiFi bağlan-
tısına sahip olurken, uzaktan kamera kontrolü ve fotoğraf 
aktarımını kolaylaştırmak amacıyla Bluetooth bağlantısına 
sahip modellerin sayısı da artıyor. 
DSLR demişken, profesyonel ve yarı profesyonel maki-
nelerdeki eğilimlere yakından bakmakta fayda var. Las 
Vegas’taki CES’te yeni modellerini tanıtan Nikon’un D5’i 
yeni amiral gemisi olma özelliğini taşıyor. Özellikle spor 
fotoğrafları çekenleri memnun edecek cihazın yanı sıra, 
uzun süre piyasada kalan Nikon D300’ün devamı niteliğin-
deki Nikon D500 de fuarda tanıtıldı. Bunun dışında, CES 
daha çok orta düzeydeki fotoğraf makineleri ile aksiyon 
kameralarının hâkimiyetindeydi. 
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rekor çözünürlüğe ulaşılmıştı. 2015 rekorunun sahibi Canon 
EOS 5DS ve Samsung NX1, bu rekorlarını hâlen ellerinde 
tutuyorlar. Bu yılın yeni modellerine bakınca, öncülünün 
çözünürlüğünü koruduğu ya da çok az geliştirdiği görülüyor. 
Canon PowerShot G7 X Mark II, 20 MP çözünürlüğe sahip.  
Nikon D500 ise sadece 20 Megapiksel çözünürlüğe erişiyor. 
Bunun sebebi şu: Üreticilerin bu yıl asıl odaklandığı nokta 
çözünürlükten ziyade, daha hızlı görüntü işleyiciler. Daha 
karmaşık görüntü sinyalleri işlenerek, gren gibi sinir bozucu 
kusurlar azaltılabiliyor. Bir diğer fark ise hızlanmış olmaları. 
Canon PowerShot SX540 HS gibi giriş seviyesi modeller 
dahi saniyede 6 kare hızına erişiyor. 
Bu da size yetmezse, 4K uyumlu modellerin fiyatları da 
düştü. Panasonic Lumix TZ101 dahi 30 fps hızında kesin-
tisiz çekim yaparak 8 MP yani 4K video kayıt edebiliyor. 
Çoğu model 3840x2160 piksel çözünürlükte saniyede 30 
kare hızında çekim yapıyor. Canon EOS-1D X Mark II gibi az 
sayıda model, bunu daha yüksek kare hızında yapabiliyor. 
Yüksek çözünürlükte hızlı çekimler ise Sony Alpha 6300 ve 
Nikon DL 24-85 ile mümkün. İki model de 1920x1080 pik-
selde 120 kare hızına kadar çıkabiliyorlar.

CES bittikten kısa süre sonra kompakt sistem kamera-
larında iki yeni model karşımıza çıktı. Fujifilm X-Pro 2 ve 
60’ları hatırlatan ama en yeni teknolojilerle donanmış olan 
Olympus PEN F. Üst seviye modellerde beklenen atılım ise 
şubat ayında gerçekleşti; Canon EOS-1D X Mark II, piyasaya 
iddialı bir giriş yaptı. Bunu Canon, Nikon ve Sony’nin model-
lerine ekonomik bir alternatif sunmak isteyen Pentax K-1 
izledi. 36 MP’lik algılayıcısına karşın fiyatı benzerlerinden 
daha düşük, buna karşın dayanıklı bir model olarak göze 
çarpıyor. 

BÜYÜYEN ALGILAYICILAR AKILLI TELEFONLARA RAKİP
Bütçesini zorlamak (ya da en azından diğer modellerde ola-
cağı kadar çok zorlamak) istemeyenler için Nikon D500’ün 
yanında iki değiştirilebilir lensli model olan Sony Alpha 6300 
ve Canon EOS 80D seçenekleri mevcut. Sony Alpha 6300, 
400’den fazla ölçün noktasına sahip otomatik odaklaması 
ve saniyede 11 kareye kadar çekim hızıyla öne çıkıyor. Canon 
EOS 80D ise son derece hızlı bir otomatik odaklama ile 
neredeyse hiç beklemeden çekim yapabilirken, geniş optik 
vizörü ve akıllı zum çözümüyle rahat bir kullanım sunuyor.

Birçok yeni fotoğraf makinesi WiFi bağlantısına sahip olurken, uzaktan 
kamera kontrolü ve fotoğraf aktarımını kolaylaştırmak amacıyla Bluetooth 

bağlantısına sahip modellerin sayısı da artıyor.

DİJİTAL FOTOĞRAF 
DÜNYASINDA SON TRENDLER

[ AYTUN ÇELEBİ ]

Sony Alpha a6300
25 MP CMOS algılayıcı, 11 fps seri çekim, 4K 30p video, 100-25.600 ISO, 3” 

ekran, 120x67x49 mm boyutlar, 404 g ağırlık

Nikon DL 24-85
23 MP BSI-CMOS algılayıcı, 60 fps seri çekim, 4K 30p video, 100-12.800 ISO, 3” 

ekran, 105x61x50 mm boyutlar, 350 g ağırlık

Fujifilm X-Pro 2
24 MP CMOS algılayıcı, 8 fps seri çekim, Full HD 60p video, 100-51.200 ISO, 3” 

ekran, 141x83x56 mm boyutlar, 495 g ağırlık

Panasonic Lumix TZ101
20,1 MP CMOS algılayıcı, 4K 25p video, 80-25.600 ISO, 3” ekran, 111x65x44 

mm boyutlar, 312 g ağırlık
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TÜKETİCİLER OTOMATİK MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN 
MEMNUN
Xerox araştırmasından ortaya çıkan bir başka sonuç ise 
tüketicilerin, sorularını cevaplayan sanal asistanlar gibi oto-
masyon yazılımlarından memnun olması. Araştırma kapsa-
mında görüşülen kişilerin yüzde 56’sı markalar ile alternatif 
dijital iletişim araçları üzerinden iletişim kurmaktan mem-
nunken, yüzde 29’u bu kanalları kullanmadığını, yüzde 15’i 
ise gelişmekte olan bu tür teknolojilere karşı bilgi sahibi 
olmadığını söylüyor. Demografik olarak, bu tür dijital araçlar 
daha çok genç müşterilere hitap ediyor. Z kuşağının (16-20 
yaş arası) yüzde 72’si yapay zekâ araçlarını kullanmaya daha 
açıkken; 71 yaş üstü tüketicilerin ise sadece 36’sı bu araçları 
kullanmaya olumlu bakıyor. 

ÇAĞRI MERKEZLERİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMELİ 
Xerox araştırmasına göre, çağrı merkezle-
ri günümüzde hala müşterilerin yüzde 
25’inin satın alma kararlarında belir-
leyici rol oynuyor. Ancak diğer yan-
dan, müşterilerin 41,6’sı çağrı mer-
kezleri ile görüşmekten memnun 
değil ve çağrı merkezlerinin 2025 
yılına kadar önemli bir dönüşüm 
göstereceğini düşünüyor. Medya 
sektörü tüketicilerinin yüzde 
52,6’sı, teknoloji sektörü tüketici-
lerinin yüzde 48,6’sı, telekomünikas-
yon sektörü tüketicilerinin ise yüzde 
50’si son bir yılda markaları ile yaptıkları 
görüşmelerin tercih ettikleri kanallar üze-
rinden gerçekleşmediğini söylüyor. 
Araştırma sonuç raporunda, hangi müşterinin arama, 
e-mail, web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya veya sanal 
asistan seçeneğini tercih ettiğini belirlemek ve bu yönde bir 
iletişim çalışması yürütmek, çağrı merkezlerinin işlerliğini 
korumasına yardımcı olabilir deniyor. 

Müşterilerin kullanıcısı oldukları markalardan aldıkları 
ürün ve hizmetlerden çok memnun olmadıkları ve 
daha iyi bir hizmet alabilmek için markalara şu an 
ödediklerinden daha yüksek bir tutar ödemeye hazır 

oldukları ortaya çıktı. Xerox; medya, telekomünikasyon ve 
teknoloji sektöründen firmaların müşterilerinin memnu-
niyetini ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla yaptığı 
“Müşteri Hizmetlerinin Şu Anki Durumu ve 2025 Beklentisi” 
araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırma kapsa-
mında ABD’de 2.000, İngiltere’de 1.000, Almanya’da 1.000, 
Fransa’da 1.000 ve Hollanda’da 1.000 olmak üzere toplamda 
6 bin kişi ile görüşüldü. 

“DAHA KALİTELİ BİR HİZMET İÇİN DAHA FAZLA 
ÖDERİM”
Xerox’un 6 bin kişi ile yaptığı görüşmeden sonra çıkardığı 
genel sonuç, müşteriler kullanıcısı oldukları markalardan 
aldıkları ürün ve hizmetlerden çok memnun değil ve daha 
iyi bir hizmet alabilmek için markalara şu an ödediklerinden 
daha yüksek bir tutar ödemeye hazır. 

MARKA EKOSİSTEMİ YARATIN 
Xerox araştırmasına göre, bir marka ekosistemi 

yaratmak, tüketicilerin satın alma kararlarında 
olumlu etkiler yaratabiliyor. Araştırmaya 

göre 2025 yılında medya, telekom 
ve teknoloji sektörü müşterilerinin 

yüzde 51’i her bir sektör için aynı 
markanın ürünlerini alma eğilimi 
gösterecek.

MAĞAZALAR ÖNEMİNİ 
KORUYOR 
İnternet üzerinden alışveri-

şin yaygınlaşmasına rağmen 
çoğu müşteri için mağazalar cazi-

besini korumaya devam ediyor. 
Tüketicilerin yüzde 37,7’si satın ala-

cakları ürün için mağazaları tercih edi-
yor. Mağazaların yüz yüze iletişim ve ürünü 

görüp dokunma olanağı sağlaması müşteri tercihle-
rini olumlu yönde etkiliyor. 

MARKALAR TEKNOLOJİYİ DAHA İYİ KULLANMALI
Xerox Yüksek Teknoloji, İletişim ve Medya Grup Başkanı 
Nancy Collins, Xerox’un müşteri istek ve beklentilerini yeni-
den tanımlayan araştırmasından markaların çıkarabileceği 
önemli dersler olduğunu söylüyor: “Markalar teknolojiyi daha 
iyi kullanarak müşterilerinde güven duygusu inşa edebilir ve 
her müşterisine ayrı bir birey olarak hitap edebilir. Tüketicilere 
daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatmak için markaların tek-
noloji yatırımı yapmaları büyük önem taşıyor. Müşterilerin 
daha kaliteli bir hizmet karşılığında daha fazla ücret ödeme-
ye istekli oluşu şirketleri müşteri hizmetleri operasyonlarına 
yatırım yapmaya yönlendirmeli.  Kişisel bilgilerin korunması 
ve kullanılması hala bir sorun olarak öne çıkmasına rağ-
men kişiselleştirilmiş bir müşteri hizmeti, tüketicileri gene de 
olumlu yönde etkiliyor. Bu iki tezat durum arasında kendini 
rakiplerinden farklılaştırarak bir köprü kurabilen; analiz, oto-
masyon ve yapay zekâ araçları ile geleneksel müşteri hizmeti 
anlayışını ileri taşıyabilen firmaların, tüketicilerin satın alma 
tercihlerinde en önde geleceğine şüphe yok” diyor.

Telekomünikasyon, medya ve teknoloji sektörü tüketicileri-
nin 4’te 1’i ek servisler, daha iyi bir müşteri hizmeti, inovatif 
hizmetlere daha erken ulaşım, artırılmış işlevsellik ve veri 
şeffaflığının sağlanması karşılığında daha yüksek ödemeler 
yapabileceğini söylüyor. 
Özellikle 71 yaş üstü her 10 kişiden 7’si ve 16-20 yaş 
arasındaki her 10 kişiden 4’ü daha etkili bir müşteri des-
teği alabilmek için markalara daha fazla ödeme yapmaya 
hazır. 

KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI HALA BİR SORUN
Xerox araştırmasının sonuçlarına göre, birçok müşteri mar-
kaların kişiselleştirilmiş bir müşteri hizmeti vermesine özel 
hayatın gizliliğini ihlal edebilecekleri endişesi ile soğuk bakı-
yor. Araştırma kapsamında görüşülen her 5 tüketiciden 
4’ü, markaların kişisel bilgilerini kullanmasından rahatsızlık 
duyuyor. Bu oran üç sektörde de -medya, telekom ve tek-
noloji- aynı oranda ortaya çıkıyor. Tüm tüketicilerin yüzde 
31’i ise hiçbir kişiselleştirilmiş hizmet türünü almak isteme-
diğini söylüyor. 

Telekomünikasyon, medya ve teknoloji sektörü tüketicilerinin 4’te 1’i ek 
servisler, daha iyi bir müşteri hizmeti, inovatif hizmetlere daha erken ulaşım, 
artırılmış işlevsellik ve veri şeffaflığının sağlanması karşılığında daha yüksek 

ödemeler yapabileceğini söylüyor. 

TÜKETİCİ İYİ HİZMETE FAZLA 
ÜCRET ÖDEMEYE HAZIR

2025’TE SEKTÖRLERIN DURUMU NASIL OLACAK?
Xerox, araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar, 2025’e kadar 
müşterilerin bu üç sektörde büyük değişimler meydana 
gelmesini beklediğini gösteriyor. Tüketicilerin;

 Yüzde 37,4’ü evlerindeki tüm cihazların tek bir markanın 
ürünleri olacağını düşünüyor.

 Yüzde 51,5’i evlerinde 3 boyutlu görüntüleme amacıyla 
ayrılmış duvarların olacağını öngörüyor.

 Yüzde 24,2’si cihazlarını düşünce gücü ile 
kullanabileceklerine inanıyor.

 Yüzde 68,8’i internet erişim imkânının temel insan 
hakları arasında yer alacağını düşünüyor. 

 Yüzde 48,7’si medya araçlarına ödeme yapılmayacağını 
öngörüyor.

 Yüzde 41,6’sı çağrı merkezleri ile artık insan insana 
görüşme yapılmayacağına, dijital sanal asistanların bu 
işi üstleneceğine inanıyor.

MÜŞTERİLERİN 
41,6’SI ÇAĞRI 

MERKEZLERİ İLE 
GÖRÜŞMEKTEN MEMNUN 

DEĞİL VE ÇAĞRI MERKEZLERİNİN 
2025 YILINA KADAR ÖNEMLİ BİR 

DÖNÜŞÜM GÖSTERECEĞİNİ 
DÜŞÜNÜYOR.

MÜSTERI 

HIZMETI

INOVATIF
HIZMETLER

ERKEN

ULASIM

EK 
SERVISLER
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Kişinin bedeninde bir bozukluk olmadığı halde sürekli 
hastalık kaygıları taşıması ve çeşitli bedensel yakın-
malarla doktora başvurması hastalık hastalığı yani 
‘hipokondriyazis’in belirtisi. Kimi zaman bu iki hastalık 
birbiriyle karıştırılabiliyor. Hastalık hastalığında kişi daha 
çok doktor doktor dolaşırken; siberkondria’da durum 
bundan farklı. Kişiler bedenlerindeki küçük bir belirti 
nedeniyle ilk önce internet üzerinde arama yapıyor 
sonrasında doktora başvuruyor. Ancak bu hastalıkta 
doktorlara inanç oldukça düşük... Kişi doktordan çıktı-
ğında dahi internette araştırma yapmaya devam ediyor. 
Çünkü internette edindikleri bilgiler onlara daha çok 
güven veriyor.  
Bu hastalıkta kişiler internette sadece hastalığıyla ilgili 
sayfaları araştırmakla yetinmiyor; forumlar, doktor-has-
ta arasında geçen soru-cevap görüşmeleri, hastalık-
larla ilgili film ve tetkik bilgileri, tıbbi bilgileri içeren diğer 
medikal siteler, ilaç bilgileri, ilaçlarla ilgili yorum-
lar, alternatif tıp, bitkisel çözüm önerilerinin 
yer aldığı siteler bu hastalar için başlıca 
başvuru kaynakları. Aynı zamanda 
‘acaba gözümden kaçan bir belge 
ya da makale var mı?’ diye gün-
lerce haftalarca tekrar tekrar 
araştırırlar. Kişi yurt dışındaki 
kaynaklara bakarak da dün-
yada hastalığa karşı ne gibi 
tedavi seçenekleri olduğunu 
öğrenip kıyaslama yapıyor. 
Amaç, uzmanların söyledik-
lerine çoğunlukla inanmaya-
rak internet ortamında edin-
dikleri bilgilerle kendi hastalı-
ğını doktordan daha iyi bildiğini 
kanıtlamak! 

HER ZAMAN EN KÖTÜYÜ 
DÜŞÜNÜYORLAR!
Ankara Eğitim ve Aile Danışmanlığı Merkezi’nden Uzman 
Psikolog Burcu Aksongur internet üzerinden tanı ara-
yan kişilerin genelde kaygılı, evhamlı, olumsuza odakla-
nan, yakınlarını kaybetmekten korkan, özgüveni düşük, 
karamsar kişiler olduğunu belirtiyor. Psikolog Aksongur, 
bu kişilerin iç dünyalarında sevgi, ilgi eksikliği veya fark 
edilme ihtiyacı olduğunu belirterek, duyduğu ilgi ve sev-
giyi sağlıklı bir iletişimle alamadıklarına dikkat çekiyor: 
“Bu kişiler bilinçaltı yönlendirmeleriyle ilgiyi, hastalık ve 
şikâyetler ile almaya çalışır. Sevgi ihtiyaçlarını ve ilgi 
çekmeyi ancak ve ancak hastalık sayesinde sağlayabil-
mektedir.” 
Uzman Psikolog Aksongur, aşırı temizlik yapan, detaycı, 
duygusal veya mükemmeliyetçi kişilerde de bu hastalı-
ğa yakalanma eğiliminin daha fazla olduğunu söylüyor. 
Bir süre sonra bu yoğun duyguların fiziksel yakınmalara 

Başım ağrıyor yoksa beynimde tümör mü var? Ateşim çıktı kesin ağır bir bulaşıcı 
hastalığa yakalandım! Kanser miyim, AIDS miyim yoksa tedavisi mümkün olmayan bir 

hastalığa mı yakalandım? Vücudunuzdaki en ufak bir belirti için soluğu internet 
başında alıyorsanız başka bir hastalığa yakalanıyorsunuz demektir. 

[ BERİL ŞEN ]

dönüştüğüne dikkat çekerek pek çok ruhsal hastalıkta 
olduğu gibi bu hastalığın ortaya çıkışından önce de belir-
gin bir psikolojik stres yaşamış olmanın en önemli özellik 
olduğu kanısında.  
Uzmanlara göre bu kişilerin araştırdığı sağlık sorunları 
sık sık değişebiliyor. İlk başta okunan belirtilerle ilgili 
endişe artışı başlıyor. Hastalar belirtilerini okudukların-
da çoğunlukla en kötü olasılığı düşünüp hekimler yerine 
internetteki bilgileri doğru olarak kabul ediyor. Uzmanlar 
bu kişilerde, internetteki bilgilerin hepsinin doğru olduğu 
düşüncesinin hâkim olduğu görüşünde. Üstelik bu kişi-
lerin -internete her bilgiyi denetimsiz girmenin müm-
kün olduğu günümüzde- her kaynağın doğru olduğunu 
varsaymak gibi bir yanılgıları var. Oysaki internet doğru 
bilgilerin yanında birçok yanlış bilgiyi de içermekte. 

DOKTORLARIN YÖNLENDİRME VE TEDAVİLERİNE 
GÜVENMİYORLAR 

Uzman Psikolog Burcu Aksongur hastalarla 
ilgili en önemli sorunun kişinin hastalı-

ğı yokken hastaymış gibi önlemler 
alması olduğuna dikkat çekiyor: 

“Hastalığı varken belirtilerini 
ihmal edip önemsemeyebile-

cek yanlış verilere odaklan-
ması, kullanması gereken 
ilaçları forumlara bakarak 
kullanmamaya karar ver-
mesi, kullanmaması gere-
ken ilaç ve destek ürünlerini 

kullanması. Ve doktorların 
yönlendirme ve tedavilerine 

güvenmemeleri hastalar açı-
sından son derece yanlış.” 

Peki, bu hastalığın tedavisi müm-
kün mü? 

Eğer kişi günlük hayatını etkileyebilecek 
düzeyde internette hastalık araştırması yapı-

yor, uzmanların söylediğine güvenemiyor, onun yerine 
internette belirtilen tedavileri uygulamaya çalışıyorsa 
hastalığın ciddi boyutlara ulaştığını söylemek mümkün. 
Aksongur tedavide en önemli aşamanın hastaların önce-
likle çok iyi muayeneden geçirilerek fiziksel bir hastalığı 
olmadığından emin olunması gerektiğini söylüyor. Daha 
sonra tedavi için psikoterapi yöntemlerin uygulanması 
gerektiğini belirtiyor. Aksongur, “Bu hastaların uzun süre 
takip edileceği, tedavinin aylarca sürebileceği baştan 
kabul edilmelidir. Aşırı sağlık kaygısı nedeniyle kendine 
ve yakınlarına zarar veren kişiler profesyonel psikiyat-
rik destek almalıdır. Siberkondri tedavisi psikoterapi ve 
gerekiyorsa ilaç tedavisidir. Özellikle kişinin bu kaygılı 
tutumunun zeminini anlayabilmesi ve bununla ilgili süreci 
yönetebilmesi, farkındalığının artması açısından oldukça 
önemlidir.” diyor. 
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BİLİŞİM ÇAĞINDA 
OLDUĞUMUZ ŞU 

DÖNEMDE HASTANEDEN 
RANDEVU ALMAK YERİNE İLK 

TERCİHİMİZ GOOGLE’A SORMAK 
OLUYOR. İNTERNETTEN HASTALIK 
ARAYIP, TEŞHİS KOYMA VE TEDAVİ 

UYGULAMA HASTALIĞINA 
‘SİBERKONDRİA’ 

DENİLİYOR. 

AMAN GOOGLE 
DERDİME Bİ ÇARE!

“Aynaya baktı, yüzünde hafif bir kabartı ve kızarık-
lık vardı. İnternetin başına oturdu ve arama moto-
runa yazdı. Ciltteki kızarıklığın alerjiden, kansere 
kadar pek çok hastalığın belirtisi olduğunu gördü. 

Bu durumu saatlerce araştırmaya başladı. Bilgisayarın 
başında araştırma yaptıktan sonra kanser olduğuna karar 
verdi! Tıp alanındaki makale ve dergileri incelemeye baş-
ladı. Tedavilere yoğunlaştı. Ertesi günler de aynı araştır-
mayı yapmaya devam etti. Oysa ne bir doktor muayene-
sinden geçmişti. Ne de bir tanı konulmuştu…”  
Aklımızı kurcalayan, takıntı haline getirdiğimiz çoğu soru-
ya cevap bulmak için önce bilgisayar ekranında alıyoruz 
soluğu. Bilişim çağında olduğumuz şu dönemde hasta-
neden randevu almak yerine ilk tercihimiz arama moto-
ru Google’a sormak oluyor. Kimisi sadece belirtilerine 
bakarak hastalığın teşhisini koyarken, bu sorunları biraz 
abartanlar da var. Yüzündeki bir sivilceyi cilt kanseriy-
le ilişkilendirenden tutun, kaç aylık ömrünün kaldığı-
nı hesaplayanlara kadar internetten hastalık arayan bu 
insanları doktorlar bile ikna edemiyor! 

DOKTORA DEĞİL İNTERNETE GÜVENİYORLAR
Onlar farkında olmasa da ‘internetten hastalık arama’ 
çağın hastalıkları arasında yerini aldı bile. Vücuttaki küçük 
bir belirti abartılarak ve daima internetten araştırılıyorsa; 
bu duruma internetten hastalık araştırma hastalığı yani 
‘siberkondria’ deniliyor. Bu rahatsızlık bir nevi hastalık 
hastalığının da internette vücut bulmuş hali. 
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ÜNLÜLERİN 
SOSYAL MEDYA TARİFESİ

SAYILARI MİLYONLARLA İFADE EDİLEN TAKİPÇİYE SAHİP ÜNLÜ İSİMLER, 
SOSYAL MEDYA SAYFALARINI KAZANÇ KAPISI HALİNE ÇEVİRDİ. 

ŞÖHRETLER; BİR TWEET ATARAK YA DA INSTAGRAM’DA BİR FOTOĞRAF 
PAYLAŞARAK FİRMALARDAN BİNLERCE LİRA KAZANIYOR. 

[ BERİL ŞEN]

Sosyal medya hesapları artık hayatımızın vaz-
geçilmezi... Gelişen teknoloji sayesinde 
zamanımızın çoğu neredeyse internet 
başında geçiyor. Sabah uyanır uyan-

maz ilk işimiz sosyal medyayı kontrol 
etmek. Gece yatarken de durumumuz 
pek farklı sayılmaz. Facebook, Twitter, 
Instagram... Her birine bir kez göz atma-
dan uykuya geçemiyoruz.   
Sayıları milyonlarla ifade edilen takipçiye 
sahip ünlü isimlerin de artık sosyal medya olmaz-
sa olmazı... Çoğu isim, konser, tiyatro, film, gös-

teri programlarını takipçilerine buradan duyuruyor. 
Ancak ünlülerin çoğu bu mecrayı sadece takip-

çilerini bilgilendirme amaçlı kullanmıyor. 
Gösteri dünyasının yıldızları bunu kazanç 

kapısı haline getirmiş durumda. Binlerce 
takipçisi olan ünlüler çaydan şampua-
na, makyaj ürünlerinden kıyafete kadar 

birçok ürünün reklamını sosyal medya 
üzerinden yapıyor. Üstelik bu paylaşımlar 

ünlülere binlerce lira para kazandırıyor. 
İşte sosyal medyayı kazanç kapısı haline getiren 

ünlülerin sosyal medya tarifesi... 

DEMET AKALIN

REKLAM TARİFESİ ÇOK YÜKSEK
Sosyal medyayı sürekli kullanan 

isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın. 
Akalın sık sık takipçileriyle ürün fotoğrafı 

paylaşıyor. 4 milyon takipçi sayısıyla en 
fazla tıklanan isimlerden biri olan Akalın’ın 

reklam firmaları da peşini bırakmıyor. 
Zayıflama ürünleri, makyaj malzemeleri, 

kıyafet ve mücevher paylaşan ismin 
tarifesi ise 10-15 bin lira. 

EBRU ŞALLI

SPOR VE BAKIM ÜRÜNLERİNE YER VERİYOR
Birçok ünlü gibi Ebru Şallı da sosyal medyayı para kapısına 
çevirenlerden... Pilatese olan ilgisiyle kısa sürede bu işin 
uzmanlığını alan eski manken, sosyal medya 
hesaplarından genellikle spor malzemelerinin reklamını 
yapıyor. 700 bine yakın takipçisi olan güzel sunucu 
kullandığı sabunun markasını vererek, cildine çok iyi 
geldiğini ve herkese tavsiye ettiğini söylüyor. Takipçilerinin 
sabunu hangi yolla alacağını da belirten Şallı, yaptığı her 
reklam başına 10 bin lira alıyor.  
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ÖZGE ULUSOY

MODA ONDAN SORULUYOR
800 bin takipçisi olan ünlü manken Özge Ulusoy da 
sosyal medyada reklam paylaşımı yapanlardan. 
Makyaj malzemeleri ve kıyafet tanıtımı yapan ünlü 
ismin tarifesi 8 bin TL.  

BURCU ESMERSOY

SPOR ÜRÜNLERİ ONUN GÖZDESİ
En fazla takip edilen isimlerden biri de güzel sunucu 
Burcu Esmersoy. 3 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla 
sosyal medyada reytingi yüksek isimlerden. O da en 
fazla spor ve makyaj malzemesi tanıtımı yapıyor. 
Tarifesi ise 7-10 bin lira.

IVANA SERT

ŞAPKA REKLAMI YAPIYOR
Moda programları sayesinde yıldızı parlayan Sırp asıllı 
Ivana Sert’te 2 milyon takipçiyle rekora koşuyor. 
Şapkalara olan tutkusuyla tanınan ünlü isim en fazla 
kıyafet ve tasarım şapkaların reklamını yapıyor. 
Tarifesi ise 5-6 bin TL. 

SİNEM KOBAL

MAKYAJ ÜRÜNLERİ TANITIYOR
Kenan İmirzalıoğlu’yla ilişkisi sonrası takipçisi sayısını 
artıran ünlü oyuncunun 3 milyona yakın takipçi sayısı var. 
Dizi, sinema ve reklam oyuncusu Kobal, meslektaşları gibi 
kıyafet ve makyaj malzemeleri üzerine yoğunlaşmış 
durumda. Onun tarifesi ise 5 bin TL. 
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[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]

Hoca merhumun birazcık müstehcen “tavuk dönerli” 
fıkrasını hatırladık, geçelim; dönerin günümüz Ankara 
şehir mutfağı bahsinde en çok tüketilen taamlardan 
biri olduğunu da geçelim, e, et döner-tavuk döner 

diye ikiye ayrıldığını zaten biliyorsunuz, bir zamanlar döne-
re yabancı Anadolu çocuklarının Avrupa başkentlerinde 
adım başı dönerci açtıklarını da hatırladık bunu da geçelim; 
döner Ankara’da yenir diye bir türedi darbımeselin dillerde 
dolaşmasını da geçelim, hele hele, Türklerin bir bardak af 
edersiniz bir kutu ayranla bir yarım döneri aynı anda bitiren 
ucu ucuna getirme estetiğini de geçelim, dönerin Ankara 
için bir alt gelir gurubu yemeği olduğunu da geçelim, ‘e, bu 
kadar geçtik de nereye gidiyoruz birader, yazının başlığı-
na fener de koydun ama bu fener hangi bir cümle yoluna 
yetişsin’ dediğinizi duyar gibi oldum, kısa kesiyorum, çam 
ağacından sıyırtma yaş kabuk yonmuyoruz şunun şura-
sında döner kesiyoruz, döner tadında bir denemecik yazı-
yoruz, o zaman hadi bismillah…
Hadi bismillah dedik de döner yemeye baş-
lamadık daha, dönerci kapısından içeri 
adım attık, amma hangi dönercinin… 
Her dönercinin tabelasında mutla-
ka “döner kebap” yahut “dönerci” 
ibaresi vardır ve bizim de niyeti-
miz cümlesine uğramasak bile 
fiyat bazında bir sınıflama yapıp 
yol haritamızı ona göre çizmek-
tir. Şimdiden canınızın soğanlı 
biberli, turşulu ayranlı bir döner 
ziyafeti çektiğini görür gibi olu-
yorum; Allah affetsin, fotoğraf 
paylaşmıyoruz lakin yine de hakkı-
nız kalır, helal edin lütfen…

DÖNER FASLI
Efendim bunca girişten sonra şöyle üç beş mad-
delik bir döner faslına başlayabiliriz.
Ankara’da döner fiyatları semtlere, semtlerin de caddeleri-
ne, sokaklarına göre farklılık arz etmektedir. Bunda elbette 
mekânın marka olmasının, ecnebi aksanıyla söylersek 
“ciks” olmasının etkisi vardır elbette ancak döner her ne 
kadar etten imal edilse de nihayetinde bir fakir yiyeceğidir. 

Bütçesi simitten yukarı yeten her yurdumun insanı, her 
aile, her öğrenci rahatlıkla haftada, on beş günde dönerciye 
gidebilecek imkâna sahiptir. Amma hangi dönerciye…

Şayet Keçiören’de ne bileyim Ulus’ta bir tavuk dönerci-
ye, Ankara Üniversitesi yahut Gazi Üniversitesi 

civarında bir dönerciye gittiyseniz, fiyat 
tarifesi en alt sınırdan başlar, ‘yahu bu 

paraya bu adam bu tavuk döneri 
veya et döneri satıyor, nasıl kar 

ediyor da burayı çeviriyor?’ diye 
sormadan edemezsiniz. Öyle ya 
işletme sahibi kazansa kazan-
sa sürümden kazanıyordur. İşin 
bir başka tarafı Bilkent ve ODTÜ 
çevresinde benzer dönercilerin 

olmadığıdır. 
Yolunuzu Kızılay’a düşürdüğü-

nüzde döner fiyatlarında bir kıpır-
danma, grafikte varlıklılar lehine bir 

yükselme görürsünüz; nihayetinde bir 
kıpırdanıştır; bütçenizi fazla sarmaz.

Gaziosmanpaşa’ya ne bileyim son zamanlarda 
zengin kesimin takıldığı Çukurambar’a doğru gelin, fiyatlar 
Keçiören’de yediğiniz dönerin fiyatından en az beş-altı kat 
daha pahalıdır. Ustalar birbirine benzer, döner yine döner; 
ateş yine aynı ateştir ancak dönerin fiyatı ateş pahasınadır.
Alt sınır üst sınır çizmiyoruz lakin Kızılay döner fiyatlarında 
ortalama bir yere oturur, az önce arz ettiğim gibi marka bir 
dönercinin sunumu zayıf olsa bile markadan dolayı avan-
tajlı yanı vardır.
Ankaralıları demiyorum da öğrenciliği Ankara’da geçmiş bir 
nice yurdumun insanı kıt kanaat harçlıklarıyla nerede hangi 
fiyata nasıl döner yeneceğini iyi bilir.
“Döner kebap dönmez olsun” diye beddua edenler de 
olmuştur olmasına da, öğrencilik hep devam edecek değil 
ya… Onlar da iş güç sahibi olduktan sonra Ankara’da o 
döneri döndürdüler.
Fener bahsi mi? O kafiyeydi canım, döneri yedik. Hükmü 
kalmadı. Varsın başlığı aydınlatsın.

Ankara’da döner fiyatları semtlere, semtlerin de caddelerine, sokaklarına göre 
farklılık arz etmektedir. Bunda elbette mekânın marka olmasının, ecnebi 

aksanıyla söylersek “ciks” olmasının etkisi vardır.

ANKARA’NIN DÖNERİ 
GÜNDÜZ YANAR FENERİ

ANKARALILARI 
DEMİYORUM DA 

ÖĞRENCİLİĞİ ANKARA’DA 
GEÇMİŞ BİR NİCE YURDUMUN 

İNSANI KIT KANAAT 
HARÇLIKLARIYLA NEREDE 

HANGİ FİYATA NASIL DÖNER 
YENECEĞİNİ İYİ BİLİR.
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Her geçen yıl bilim ve teknoloji alanında birçok 
yenilik karşımıza çıkıyor. Ancak 2016, keşfetmemi-
zin, bağlanmamızın, hastalıkları yenmemizin başta 
olduğu birçok şeyin değiştiğini göreceğimiz bir yıl 

olacak. Bu sebeple yılın en önemlileri olacağını düşün-
düğümüz fikirlerini bir araya topladık.

UZAYDA YAŞAM ARAŞTIRMALARI
Uluslararası Uzay İstasyonu’na dört kısa yolculuk yapan 
astronot Mark Kelly’nin ikiz kardeşi Scott Kelly, mart ayın-
da Dünya’ya dönerek, uzayda bir yıl boyunca kalmış oldu. 

Bu süre, bugüne dek bir ABD’li astronotun uzayda geçirdiği 
en uzun süre oldu. Uzay şartlarının insanı nasıl etkileyece-
ğini görmek için, bilim insanları için ikizlerin vücudundaki 
farkları gözetmekten daha iyi bir şans da herhalde yoktur. 
Buradan elde edilecek bilgiler, uzun dönemde uzayı keş-
fetmemiz için bize yeni kapılar açacaktır. Uzayda sadece 
50 küsur gün geçiren Mark Kelly, ölçümler için birçok kez 
çok miktarda kan, tükürük, idrar ve dışkı (çoğu kez 24 
saatlik tüm miktar) verdi, ayrıca birkaç ayda bir Houston’a 
giderek beyin ve kalp MR’ı çektirdiği ve kardiyovasküler 
sisteminin ve optik sinirlerinin ultrasonlarını çektiriyor. 

YILIN 
EN BÜYÜK 
FİKİRLERİ

2016, keşfetmemizin, 
bağlanmamızın, hastalıkları 
yenmemizin başta olduğu 

birçok şeyin değiştiğini 
göreceğimiz bir yıl 

olacak.
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Nesnelerin İnterneti’nin yarattığı veriler bize yeni istatis-
tikler sunuyor. Aynı zamanda hack’lenmeye de kapı açıyor. 
Başlangıçta bu ek verilerin ne gibi sonuçlar doğuracağını 
kestirmek mümkün değildi, şimdi tüm bu cihazlar, dolayısıy-
la onların sahibi olan bizler daha fazla tehditle karşı karşıya-
yız. IDC’ye göre bilişim ağlarının yüzde 90’nı bu yılın sonuna 
kadar bir güvenlik açığıyla karşı karşıya kalacak. Ancak fazla 
endişelenmeye de gerek yok, zira hacking olanakları arttık-
ça, siber güvenlik dünyası da önlemlerini artırarak ilerliyor. 
MarketsandMarkets’in yaptığı bir araştırmaya göre e-posta 
şifreleme pazarı 2020 yılına kadar her yıl yüzde 23 büyü-
me gösterecek. Geçtiğimiz yıl, Gmail şifreleme olmayan bir 
bağlantıdan gelen mesajlar için uyarı ekranı görüntülemeye 
başladı. Netflix bile tüm içeriğini şifreleyerek göndermeye 
başladı. Electronic Frontier Foundation ise Let’s Encrypt adlı 
bir programı tanıttı, bununla web üzerindeki her şey HTTPS 
adlı ve daha güvenli, şifreli olan bir protokol üzerinden taşı-
nabiliyordu. 

KALITIMSAL ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Bir kişinin bulunduğu ortam sağlığını doğrudan etkileyecek 
niteliklerle dolu, artık bunu biliyoruz. Örneğin, içerisinde ağır 
metaller bulunan bir suyu içerseniz hasta olacağınız aşikâr. 
Şu sıralar öğrendiğimiz şeyler ise bunun ne kadar kalıtımsal 
olduğu. Yani sonraki nesillere vücudumuza giren zararlı şey-
lerin ne kadarı kalacak? 
Genomlarımız, gelişimimizi, normal hayat işlevlerimizi ve üre-
memizi kontrol ediyorlar. Bir diğer deyişle, hayattaki her şeyi-

Şu an uzayda olan kardeşi Scott ise kendi kanını alarak bunu 
analiz için Dünya’ya gönderiyor. Ayrıca Uluslararası Uzay 
İstasyonu’nda bir ultrason cihazı da yer alıyor. Araştırmada 
sadece genetik profile bakılmıyor, mutasyona uğrayan gen-
ler de tespit edilip, inceleniyor. Bir gen aktif hale geldiyse, 
Alzheimer ve kanser gibi hastalıkların riski ciddi oranda 
yükseliyor. Bunun sonucunda hedef, uzay yolculuğunda 
insanları radyasyona karşı bir kalkan altına alabilmek ve belki 
de, mutasyona uğrayan genleri tamir etmenin bir yolunu 
bulmak. Bu bağlamda, Mark, Mars’a tek yönlü yolculuk için 
başvuran insanları takdir ederken, ortaya çıkabilecek risk-
lerin de hafife alındığını düşünüyor. Diğer yandan, Mars’ta 
yürüyecek insanın da çoktan doğmuş olduğunu söylüyor.

SÜPER MADDELER HAYATIMIZA GİRİYOR
Mühendisleri maddeleri tamamen yeni bir 
boyuta taşıyorlar. İkinci boyut adıyla 
anılan ortamda atomların üç boyut-
lu kümeleri iki boyutluya indirge-
niyor, ancak bu sayede sıradan 
görünen elementlerin yeni 
potansiyelleri ortaya çıkıyor. 
İki boyutlu devrim bundan en 
az 10 yıl önce grafenin keşfiyle 
ortaya çıktı. Grafen, bir grup 
karbon atomunun bir dikenli tel 
gibi birbirine bağlandığı bir yapı-
ya sahip. Saydam olan bu madde, 

mizi kontrol ediyorlar. Ancak genomlar da tek başına hareket 
etmiyorlar; genlerin işlerini nasıl ve ne zaman görecekleri-
ni belirleme yarayan kimyasal bileşenler olan epigenomlara 
bağlılar. 2014 yılında British Columbia Üniversitesi’ndeki bir 
ekip, kapalı bir alanda sadece iki saat dizel akaryakıt dumanı-
na maruz kalmanın epigenomu değiştirerek 400 geni değiş-
tirdiğini keşfettiler. Geçen yıl Avrupa ve Kuzey Amerika’daki 
araştırmacılar bu tip değişimlerin kalıtımsal olabileceğini gös-
teren farklı makaleler yayımladılar.
İnsan epigenom haritasının ilk tam haritası, 10 yıl süren ve 
240 milyon dolara mâl olan çalışmanın sonunda, Şubat’ta 
çıkartıldı. Bilim insanları için bir sonraki aşama ise epigenetik 
değişikliklerin kanser, obezite, diyabet ve diğer hastalıkla-
rın ortaya çıkma ihtimalini nasıl değiştirdiğini anlamak. Bu 
durumda da, yapmaya çalışılan şey şu oluyor: Epigenom 
dizilimini baştan yaparak, çevresel etkileri görmek.

HERKES İÇİN İNTERNET
Facebook, bu yılın sonunda kendi uydusunu fırlatmayı düşü-
nüyor. Fransız şirketi Eutelsat ile ortak hazırlanan AMOS-6 
adlı uydu, bölgedeki birçok ülkede internete girme oranının 
yüzde 2’nin altında olduğu Sahra altı Afrika’ya internet erişi-
mi sağlayacak. Ayrıca bu yıl, Google da yüksek irtifa balonları 
ile internet erişiminin olmadığı ya da kısıtlı olduğu bölgelere 
internet taşımayı hedefliyor. 
Ulus çapında bir altyapı kurmak için oldukça zorlu bir yer olan 
Endonezya, bu işin denemesinin yapılacağı yer olarak seçildi. 
Karasal bir altyapı kurmak oldukça zor, zira ülke 17 bin adadan 

çelikten 200 kattan fazla sert, neredeyse sızdırmaz ve 
mükemmel bir iletken. Grafeni pratik cihazlara dönüştürmek 
hâlen zor ama ultra yüksek yoğunlukta bilgisayar belleği, 
genişbant radyasyon dedektörü ve yüksek kesinlikte medi-
kal görüntülemede kullanılacak araçlar gibi projelerde hızla 
ilerliyoruz. 
Diğer iki boyutlu maddeler de son derece etkileyici. Bilim 
insanları silikon, fosfor, germanyum ve kalayın analog ağa-
larını üretmeye başladılar. Silikon ve fosfor, atom ölçüsünde 
transistörler üretmekte kullanılabilir, bu da son derece hızlı, 
verimli ve esnek elektronik cihazlar yapabileceğimiz anlamı-
na geliyor. 2016’daki hedef, bu gibi maddeleri en iyi özellikle-
rini ortaya çıkartacak şekilde birleştirmek. Berkeley’deki bir 
ekip kuantum bilişimden üç boyutlu ekranlara kadar geniş 

bir alanda kullanılabilecek, lazer olarak işlev gören 
iki boyutlu maddeler üzerinde çalışıyor.

VERİ KAPASİTESİ HIZLA BÜYÜYOR
Ağ ürünleriyle tanınan Cisco’nun 

yaptığı tahminlere göre 2016’nın 
sonunda internet trafiği 1 zeta-
baytı geçecek. Bir zetabayt 1000 
eksabayt demek, bu da 1 trilyon 
gigabayt anlamına geliyor. Bunu 
bir akıllı telefonla kıyaslarsak, 

kedinizin ya da çocuğunuzun 300 
trilyon fotoğrafına denk bir miktar.

Telefonlar, giyilebilir cihazlar ve 
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nanlar da şu argümanları tartışıyorlar: Savaşa robotların 
gitmesi, daha az insan kaybı anlamına geliyor. Ancak dilek-
çeyi imzalayan 20 bin kişi için (çoğu bilim insanı), savaş 
robotlarını desteklemek, faydasından çok zararı olacak bir 
durum.

GEN TEKNİĞİYLE YENİ BİR DÜNYA
CRISPR adını taşıyan gen düzenleme tekniği, ilaç dünyasın-
da devrim yaratma, bebekleri tasarımcı elinden çıkmış gibi 
değiştirme ve küresel açlığı sonladırma potansiyeli taşıyor. 
Bir bakteride bulunan mekanizma kullanılarak oluşturulan 
CRISPR, bilim insanlarının DNA’yı emsalsiz bir keskinlikle 
kesip yapıştırmasına olanak veriyor. Bu keşfin ardında-
ki araştırmacılara, 2016 Nobel Ödülleri’nde favori gözüyle 
bakılıyor.
CRISPR’ın tanıtılmasının üzerinden üç yıl geçti ve dünyada 
binlerce bilim insanınca bu fikir farklı şekillerde uygula-
maya kondu. Şimdiden nakil için insan organlarını kendi 
bünyelerinde büyütebilen aşırı kaslı tazılar ve domuzlar 
yaratabilecek bir teknik mevcut. Bunun gerçekleşebile-
ceğini keşfetmeye yarayacak ve yıllar alacak bir çalışma 
bile aylar içinde gerçekleştirilebiliyor. Gluten hassasiyetine 
karşı çalışan bir bilim insanı olan Dan Voytas, buğdayın 
genleriyle oynuyor ve bir yıl içinde bu bitkiyi ekilebilir hâle 
getirmeyi hedefliyor.
Sonuç olarak CRISPR’ı temel alan girşimler de şu anda yüz-
lerce milyon dolar yatırım topluyorlar. CRISPR’dan bahseden 
patent başvuruları da oldukça fazla, 2013’te bu sayı 43’ken, 

oluşuyor. Kablosuz yapı ise bu sebeple oldukça pahalı ve bu 
kadar çok kablosuz cihazla kurulmuş bir sistemde yaşanabi-
lecek erişim gecikmeleri sebebiyle de mantıklı değil.
İnternet, kolayca erişebileceği kitlelere çoktan erişti. Baz 
istasyonlarının ve stabil şebekelerin olduğu yerlerde akıllı 
telefonlar ve internet kafeler yaygınlaştı, fakat hâlâ internet 
erişimi olmayan 4 milyar insan var. Üstelik bunların büyük 
bölümü de gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
İnternete erişim artık kedi fotoğraflarına bakmaktan daha 
büyük bir anlam taşıyor. Bireyler banka hesabı olmadan para 
alıp gönderebiliyor, dolayısıyla bankacılık hizmetinin gitmediği 
yerlerdeki ekonomiyi canlandırmak için de internet erişimi 
önem taşıyor. Yerel işyerleri de bu şekilde küresel ekono-
miye dâhil oluyorlar. Bu iş için çalışanların başında 
ABD’deki Global Connect inisiyatifi geliyor. Bu 
inisiyatif, 2020’ye kadar 1,5 milyar kişiye 
daha internet erişimi sağlamak için 
diplomatik bir baskı odağı olmayı 
hedefliyor. 

SAVAŞ ROBOTLARI
Geçen yılın Ağustos ayın-
da Stewart Russel adlı, 
Berkeley’deki Kaliforniya 
Üniversitesi’nde çalışan bir 
bilgisayar mühendisi, “ölümcül 
otonom silahların” yasaklan-
masını talep eden açık bir mek-

geçen yıl 292’ye kadar yükseldi. Her ne kadar alerjen olma-
yan fıstıklar ya da boynuzsuz süt inekleriyle karşılaşmamıza 
birkaç yıl olsa da, bu yıl gen düzenleme değişimlerinin yılı 
olacak.

ANTİBİYOTİK DİRENÇLİ BAKTERİLERE ÇÖZÜM
Geçen yıl, son 30 yılda ilk kez yeni bir antibiyotik keşfe-
dildiğini biliyor muydunuz? Teiksobaktin adını taşıyan bu 
antibiyotik, günümüz ilaçlarının ortadan kaldırmayı başa-
ramadığı MRSA gibi antibiyotiğe dirençli birkaç bakteriye 
karşı iş görüyor. Büyüyen antibiyotik direncine karşı ciddi 
bir kazanç, ancak burada daha önemli olan, galiba bu işin 
arkasında yatan...
Antibiyotikler, doğada bulunan bakterilerden elde ediliyor-
lar. Daha çok bakteri test ederek, daha fazla antibiyotik 
bulmak mümkün… Şu anki mücadele ise dünyadaki mik-
ropların yüzde 99’unun bir bakteri üretme kabında kültür-
lenememesi. Bu problemi çözmek isteyen Northeastern 
Üniversitesi, iChip adlı bir ürün ortaya çıkarttılar. Doğal orta-
mından alınan bir parça toprak ya da suda, mikropları üret-
mek artık mümkün... Bakteri antibiyotiği saldığında ise, bilim 
insanları onu yalıtarak test edebiliyorlar.
Ekip iChip’i kullanarak binlerce yeni kültürlerken, şimdiye 
dek 25 farklı antibiyotik buldular. Araştırmacılardan birisinin 
kurduğu bir şirket olan NovoBiotic’e göre, bu antibiyotik-
lerden ilkinin klinik deneylere kabaca iki yılı daha var. Ancak 
bu durum, geleceğin pek de karanlık olmadığını göstermesi 
açısından önemli.

tup yazdı. Askeri endüstriyel binanın dışındakiler için bu biraz 
olgunlaşmamış bir mektuptu, sanki Yıldız Savaşları’ndaki 
ışın kılıçlarını yasaklamak istiyordu. Ancak gerçekler, bu 
durumun aksini gösteriyor.
İnsanlar silahları otomatikleştirme konusunda çok uzun 
süredir eğilimleri var. Kara mayınları da oldukça aptal olsalar 
da aslında bir robot sayılabilirler. Isı duyarlı güdümlü füzeler 
daha akıllılar, ancak arada çok da fark yok. Bu bir süreç ve 
geldiğimiz noktada, daha verimli, güvenilir ve seri üretilebilir 
bir silah istiyorsanız bunu 18 ayda gerçekleştirmeniz müm-
kün. Aslına bakarsanız otonom ölüm makineleri hâlihazırda 
mevcut: Güney Kore üretimi silah platformu olan Super 
aEgis II, insanları tanıyıp onları hedef alabiliyor. .50 kalibrelik 

silahıyla ateş etmeden önce canlı bir operatörden onay 
alması gerekiyor ama bu bir gereklilikten çok, 

nezaket gibi duruyor.
Otonom silahların yarının Kalaşnikov’ları 

olmasından korkulması da bu yüz-
den, zira ucuz ve bol olacaklar. Bu 

da savaşın kurallarını değiştire-
cek; yapay zekâya sahip silahlar, 
ufak bir grubun dünyanın kala-
nını etkileyebilmesini sağlayacak 
değişiklikler getirecek. Daha az 
para ve altyapıyla nükleer silah 

etkisi yaratmak mümkün olabi-
lecek. 

Yapay zekâya sahip silahları savu-
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Türkiye’de kullanıcıların üçte biri 
telefonunu banyoya bile yanın-
da götürüyor ama oluşabilecek 
güvenlik risklerinin farkında 

değil. Yanımızda taşıdığımız ve bize 
çok yakın olan ve sürekli kullandığımız 
bir dijital cihaz da bize tehdit oluştura-
bilir. Dijital dostumuz dijital düşmanı-
mız olabilir. Kullandığımız mobil cihazın 
kamerası ele geçirilebilir ve bizim dün-
yamıza göz atmak için kullanılabilir. 
Kaspersky Lab ve B2B International 
tarafından gerçekleştirilen araştırma 
kullanıcılar ve dijital cihazları arasındaki 
ilişkinin boyutuna dair önemli bulgular 
ortaya koydu. Türkiye’de kullanıcıların 
%29’u cihazlarını yanlarında banyoya 
götürürken %25’i cihazlarıyla kimsenin 
bilmesini istemeyeceği bilgilerini payla-
şıyor. Ancak bu güven, kullanıcıları risk 
altına da sokuyor.
Çalışmada kullanıcıların büyük bir 
çoğunluğunun %89’u parolalar, mesaj-
lar, fotoğraflar, telefon rehberleri, 
dosyalar ve çok daha fazlasını içeren 
önemli, gizli ve bazen yeri doldurula-
mayacak bilgileri akıllı telefonlarında 
sakladığı görüldü. Üçte biri cihazlarında 
kimsenin görmesini istemeyecekleri 
hassas bilgileri taşıdıklarını söylemiş. 
Dahası bu cihazlar iş yeri (%60), oto-
mobil (%61), toplu taşıma (%62), yatak 
(%65) ve hata banyo (%28) dâhil her 
yere götürülmekte ve kullanılmakta. 

SALDIRILARA KARŞI ÖNLEM YOK
Evin dışında bu cihazlar hasar, kay-
betme veya hırsızlık gibi potansiyel 
risklerin yanı sıra veri çalmayı veya 
hatta kullanıcıyı gözetlemeyi amaç-
layan siber suçlular tarafından ele 
geçirilme gibi risklerle yüzleşiyorlar. 
Açık Wi-Fi ağlarında kullanılan cihaz-
lar saldırılara karşı özellikle koruma-
sız. Ancak çok az kişi bu riski azalt-
mak için önlem alıyor. 
Araştırmada, kullanıcıların sadece 
%22’sinin, bilgisayar korsanlarının veri 
ve şifrelerini kolaylıkla ele geçirebile-
cekleri gerçeğine rağmen korumasız 
halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken 
çevrimiçi faaliyetlerini uyarladıkları 
görüldü. Sadece yarısı (%44) cihaz-
la birlikte verilen, uzaktan engelleme 

veya cihazımı bul özelliği gibi güvenlik 
özelliklerinin avantajlarından faydala-
nıyor. 

CİHAZLARI KORUMAMANIN BEDELİ 
FAZLA OLABİLİR
Yanımızda taşıdığımız cihazları koru-
mamanın bedeli çok fazla olabi-
lir. Çalışmada, cihazlarını kaybeden 
veya çaldıranların dörtte birinin kişi-
sel veya gizli bilgilerinin sızdırıldığı 
görülmüş.
Ancak bu otomatik olarak kullanı-
cıların evde daha güvende oldukları 
anlamına gelmiyor. Evde daha farklı 
ve bazen, özellikle de ele geçirilmiş 
bir cihazın kullanıcıya karşı bir web 
kamerası olarak kullanılabileceği yer-
ler olan yatak odaları ve banyolarda 
daha büyük risklerle yüzleşiyorlar. 
Kaspersky Lab Tüketici Pazarlama 
ve Gelişmekte Olan Pazarlar Başkanı 
Peter Aleshkin konu ile ilgili şunla-
rı söyledi: “Kullanıcılar ve cihazla-
rı arasındaki güven bağı güvenliği 
göz ardı etmelerine neden olabiliyor. 
Yanımızda taşıdığımız ve bize çok 
yakın olan ve sürekli kullandığımız 
bir nesnenin bir tehdit olabileceğini 
düşünmek zordur. Ancak olabilir ve 
olmaktadır. Dijital dostumuz dijital 
düşmanımız olabilir. Potansiyel riskle-
ri dikkate alma ve cihazlarımız ve bil-
gilerimizi buna göre korumada eksik-
liklerimiz gizli bilgilerimizin, paramızın 
ve hata kimliklerimizin kaybı demek 
olabilir. Dünyaya bakmak için kullan-
dığımız cihazın kamerası ele geçirile-
bilir ve bizim dünyamıza göz atmak 
için kullanılabilir. Basitçe ifade etmek 
gerekirse güvenlik, isteğe bağlı bir 
fazlalık değildir.”

Yanımızda taşıdığımız, bize çok yakın olan ve sürekli kullandığımız bir dijital 
cihaz da bize tehdit oluşturabilir.
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VATANDAŞIN YÜZDE 72’SI VERILERINI INTERNETE BAĞLI 
CIHAZLARDA SAKLIYOR
Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çapındaki veri depolama 
pazarı 2015 yılında 17,2 milyar dolara ulaştı. Araştırmaya göre, kullanıcıların yüzde 
72’si, fotoğraf, video, müzik, e-kitap gibi kişisel verilerini internete bağlı cihazlarda 
saklıyor. Kişisel e-postalarını dijital cihazlarda saklayanların oranı ise yüzde 62. 
Kullanıcılar, kişisel verilerini kolayca depolayıp istedikleri an bu verilere erişmek 
istiyor. İnternet ağına bağlı veri depolama ürünleri, kullanıcılar için en ideal çözüm-
ler arasında yer alıyor. Veri depolama çözümleri alanında kullanıcılara hızlı ve 
kaliteli cihazlar sunan Synology, ürünleriyle kişisel verilerin kaybolmadan saklan-
masını, yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlıyor.

TELEFONUMUZ 
BANYODA BİLE YANIMIZDA!

AÇIK Wi-Fi AĞLARINDA 
KULLANILAN CİHAZLAR 

SALDIRILARA KARŞI 
ÖZELLİKLE KORUMASIZ. 
ANCAK ÇOK AZ KİŞİ BU 
RİSKİ AZALTMAK İÇİN 

ÖNLEM ALIYOR.
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İŞTE F-SECURE’ÜN DİJİTAL EBEVEYNLİKLE İLGİLİ 
SIRALADIĞI 10 PRATİK İPUCU;
1. DİJİTAL EBEVEYNLİK DİYE BİR ŞEY YOK
Sadece ebeveynlik var, çevrenizde söylenenlere aldırmayın. 
Siz ebeveynsiniz. Bunu kontrol altına alın. Çok zor bir şey 
değil, okumaya devam edin.

2. AKTİF OLUN
Öğrenmiş olduğunuz kuralların hiçbiri yarın uygulanmaya-
cak. Çocuklarınız dijital dünyada yetişiyor ve anlık olarak 
teknolojiye adapte oluyorlar. Teknoloji ve trendlerle ilgili 
sizden çok daha fazla şey biliyorlar. Bunu kabul edin. Destek 
için onlara danışın. Aktif olun ve onların hayatları, ilgi alanları, 
umutları, hayalleri ve korkuları hakkında bilgiler edinin.

3. ONLARA ARAÇLAR VERİN
Çocuklarınızı teknolojiden izole etmeyi denemeyin. Bunu 
hiçbir şekilde başaramayacaksınız. Çocuklarınızın internete 
nereden ve nasıl erişebileceklerini bir saniyeliğine durup 
düşünün. Bu asla kazanamayacağınız bir savaş. Bunun yeri-
ne onlara öğrenmeleri, keşfetmeleri, sosyal ve yaratıcı olma-
ları için güvenli araçlar verin.

4. AÇIK VE DÜRÜST OLUN
Çocuklarınıza tehlikelerden bahsedin, endişelerinizi ve uzak 
durmalarını istediğiniz şeyleri anlatın. Çocuklar düşündüğü-
müzden çok daha zeki. Ayrıca onlar da karmaşık ve tehlikeli 
şeylerden uzak durmak isterler. Bir örnek olarak kendinize 
bakın. Gerçekten her gördüğünüz linke tıklıyor musunuz? 
Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan bilinmeyen alanlara 
göz atıyor musunuz? Kişisel bilgilerinizi düşünmeden, her 
girdiğiniz siteye veriyor musunuz?
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5. CASUSLUK YAPMAYIN
Çocukların da kişisel bir alanı olduğunu unutmayın. Aslında 
bu karmaşık bir konu, çocuğunuzun mahremiyet alanı, tah-
min edilebileceği gibi o büyüdükçe genişler. Çocuğunuza 
ve onun kişisel alanına saygı duyun. Açık ve saydam olun. 
Aynısını ondan da bekleyin.

6. KONUŞUN
Çocuklarınızla hangi kurallar üzerinde mutabık kalmış oldu-
ğunuzun bir önemi yok, yeni ve beklenmedik olaylar gelişe-
bilir. Eğer açık ve aktif olursanız, çocuğunuz kafasını karıştı-
ran konularla ilgili size danışacaktır. Konuşmaya hazır olun.

7. SINIRLARI BELİRLEYİN
Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıkla-
yın. Çocuklarınızı sürekli kontrol edemezsiniz. İstemediğiniz 
şeyleri yapmalarını engellemek için etraflarına duvarlar da 
öremezsiniz. Bunları sizden gizli yapmak için herhangi bir 
yere gidebilirler. Doğru kararlar vermeleri için onlara yar-
dımcı olun. 

8. KURALLARI GÖRÜLEBİLİR HALE GETİRİN
Sistematik olun. Gelişigüzel kurallar belirlemeyin.  Önemli 
kuralları yazın ve her zaman görülebilecek bir yere asın. 
Çocuğunuz açık ve her zaman erişilebilir kuralları daha istekli 
takip edecektir.

9. KURALLARI UYGULAYIN
Eğer uygulanmıyorlarsa kural koymanın hiçbir önemi yok-
tur. Çocuğunuzun kuralları anladığından emin olun. Kuralları 
mutlaka uygulayın. Örneğin bir günlüğüne bütün cihazları 
ortadan kaldırın. Eğer yeni sorunlar tespit ederseniz koydu-
ğunuz kuralları tekrar düzenleyin.

10. ASLA ÇOK GEÇ DEĞİL
Belki bütün bunlar size çok karmaşık gelebilir ancak uygula-
mak zorundasınız. Çocuğunuza rehberlik etmek ve kurallar 
konusunda anlaşmak için hiçbir zaman çok geç değildir.

İnternet üzerinden gelecek tehlikelere karşı çocuklarını 
korumak isteyen ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken 

konular 10 başlık altında toplandı.

DİJİTAL EBEVEYNLİK İÇİN 

PRATİK İPUÇLARI

Çocuklarımız teknolojiyle 
kuşatılmış olarak büyüyor. Artık her 

ev, internete bağlı cihazlarla dolu... Teknoloji 
çocuklarımızın günlük yaşamlarının sıradan 

bir parçası haline geldi. Gün boyunca fark etmeden 
cihazlar, uygulamalar ve sosyal medya hesapları arasında 

geçiş yapıp duruyorlar. Onlar için “dijital yaşam” yaşamın ta 
kendisi. F-Secure, internet üzerinden gelecek tehlikelere karşı 

çocuklarını korumak isteyen ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken 
konuları 10 başlık altında topladı.

HEPİMİZ İYİ EBEVEYNLER OLMAK İÇİN ÇABALIYORUZ
Hepimiz iyi ebeveynler olmak ve çocuklarımızı en iyi şekilde 

yetiştirmek istiyoruz. Endişelerden uzak büyümelerini, zamanlarını 
yeni yetenekler geliştirmek için harcamalarını ve kendi düşüncelerini 

şekillendirebilmeleri için, onları korumayı, kötülüklerden uzak 
tutmayı ve hayal kırıklığına uğradıklarında onları yatıştırmayı 

umuyoruz. Ebeveynler olarak görevimiz, onların 
çocukluğunu korumak, hayatta gelişmeleri ve 
ilerlemeleri için araçlar sunmak ve yetişkinleri 

anlamaları için yardımcı olmak.
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KİTLENİZİ DAHA İYİ TANIYIN
Her sektör için, başarıya giden yol kitleyi tanımaktan 
geçiyor. Sosyal medya bu konuda bilgi almak için ciddi 
bir fırsat sunuyor. Facebook ve Twitter’da içeriklerinizin 
kime ulaştığını, bu kitlenin demografik özelliklerini tanı-
yabileceğiniz araçlar mevcut. Ayrıca Buffer, HootSuite 
gibi sosyal medya gönderi araçları da kurumsal paket-
lerinde benzer bilgileri veriyor. Instagram da bu alanda 
hızlı ilerliyor, bir sene geçmeden daha detaylı istatistik-
lere ulaşacağınızı söylemek mümkün.
Özellikle reklam ve sponsorlu içeriklerde hedefleme yapa-
bilmek, hiçbir geleneksel medyada bulamayacağınız bir 
avantaj anlamına geliyor. Burada coğrafi konum, dil, ilgi 
alanları, yaş aralığı, cinsiyet, eğitim durumu gibi filtreleme-
lerle doğrudan sizinle ilgilenecek kişilere içerik gösterebi-
lirsiniz. Var olan müşterileriniz kadar, potansiyel müşteriler 
de önem taşıyor. Hedefleme araçlarını benzer yöntemler-
le kullandığınızda, işinizle ilgilenecek insanlara ulaşmanız 
kolaylaşacaktır.

ONLARDAN GERİ BİLDİRİM ALIN
İnsanlara bir kez ulaştıktan sonra, hem 
ürünlerinizle yeni tanışanlardan hem 
de hâlihazırdaki müşterilerinizden 
geri bildirim alabilirsiniz. Her pay-
laşımınıza anında yanıt alabilir, 
sosyal medya üzerinde destek 
hattı kurabilir ve hatta ürünleri-
nizi puanlatarak insanların neler 
düşündüğünü öğrenebilirsiniz.
Web sitenizin ziyaretçi trafiğini artır-
mak ve satışları artırmak da sosyal 
medyanın popüler kullanım amaçla-
rından birisi oldu. Bunun için yarışmalar 
düzenleyerek akışı artırabilir, özel indirimlerle 
ilgiyi işiniz üzerinde toplayabilirsiniz.
Sosyal medyanın şu anki kullanım amaçlarını ise bir-
çok araştırma ortaya koyuyor. Social Media Examiner’ın 
rakamlarına göre, pazarlamacıların yüzde 52’si Facebook’un 
en önemli sosyal ağ olduğunu belirtiyor. Bunu yüzde 21 ile 
LinkedIn, yüzde 13 ile Twitter, yüzde 4 ile YouTube izliyor. 
2015’te yapılan Sosyal Medya Pazarlama Sektör Raporu 
da, şirketlerin yüzde 61’inin tüketicilere dönük (B2C), yüzde 
39’unun ise diğer şirketleri hedefleyerek sosyal medya kul-
landığını oraya koyuyor.

SOSYAL AĞLARDAN SATIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Bu yılın trendlerinin başında ise sosyal alışveriş geliyor. 
Facebook, Twitter ve bunları izleyecek olan diğer ağlarda 
‘Satın al’ düğmesi yakında devreye alınacak. Bu sayede dün-
yadaki internet trafiğinin büyük bölümünün gerçekleştiği 
sosyal ağlar ciddi bir fırsat bulacak. Şöyle düşünün; sizin web 
sitenizi internete giren insanların yüzde kaçı biliyor, sosyal 
ağları yüzde kaçı biliyor? 

Sosyal ağlar sadece ‘okul arkadaşlarını bulmaya’ ya da 
sohbet etmeye yaramıyor; iş dünyası da neredeyse tüm 
sosyal ağlardan faydalanabiliyor. Bu ağları kullanarak 
özellikle pazarlama ve marka çalışmaları yapılıyor. Ancak 

bu ağların her birinin farklı bir kitlesi ve kullanım amacı var. 
Bunlara ek olarak, işyerindeki iletişimi ve verimi artırmak için 
kullanılabilecek özel ağlar da mevcut. Bu yıl sosyal medyada iş 
dünyasını ilgilendirecek değişimleri mercek altına aldık...
Sosyal ağların yaygınlığını ve faydalarını bilmeyen kalmadı. 
Artık her birimiz hangi ağda nasıl davranacağımızı aşağı yukarı 

biliyor, bunlardan faydalanarak sosyal bir fayda elde ediyoruz. 
Benzer şekilde iş dünyası da sosyal medyayı kullanabiliyor.
Her büyüklükte iş yerinin sosyal medya kullanarak mutlaka 
fayda görme şansı bulunuyor. İnsanlar web sitelerinden çok 
sosyal ağları ziyaret ediyorlar; bu da ürün tanıtmak, pazar-
lama çalışmaları ve satış yapmak gibi doğrudan yarar anla-
mına geliyor. Bunun yanında, çalışanların haberleşmesini 
kolaylaştırmak, kurumsal iletişimi güçlendirmek, işleri daha 
verimli yapmanın yollarını keşfetmek gibi birçok alanda da 
şirketlerin işini kolaylaştırıyor. 
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SOSYAL AĞLARDA İŞ DÜNYASI 
İÇİN 2016 TRENDLERİ

HER GÜN 66 DAKİKA VİDEO İZLİYORUZ
İnternet trafiğinin büyük bölümünü sosyal ağlar kaplıyor, video-
lar ise bu trafiğin en büyük bölümünü oluşturuyor. Facebook’ta 
her gün toplam 8 milyar video izleniyor, bu sayı YouTube’u geri-
de bıraktı. Twitter da geçtiğimiz yıl kendi video hizmetini tanıttı. 
Özellikle gençlerin kullandığı Snapchat uygulamasında gün-
lük 6 milyar video izleniyor. Facebook video tavsiye özelliğini 
devreye almaya, Instagram ise 15 saniyelik video süresini 60 
saniyeye çıkartmaya hazırlanıyor. WebMarketing123’ün araş-
tırması, 600’den fazla pazarlamacının yüzde 75’inin videoları 
en güçlü sosyal medya içeriği olarak gördüğünü gösteriyor. Bu 
sonuçlara bakınca, sosyal videoların bu yıla damgasını vuraca-
ğını söylemek için kâhin olmaya gerek yok.

MESAJLAŞMADA TANITIM ZAMANI
Dünyada yaklaşık 4 milyar kişi, WhatsApp, Facebook 
Messenger, WeChat, Kik gibi anında mesajlaşma uygula-
malarını kullanıyor. Bu uygulamalar, insanların telefonlarında 

Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan daha çok 
açılıyor. Şirketler de bu durumun farkındalar ve 

şimdiden WhatsApp ve Snapchat kanal-
ları oluşturmaya başladılar. Belirlenen 

bir numaraya mesaj atarak duyu-
rulardan haberdar olmak ve ilgi-

li içerikleri görebilmek mümkün 
oluyor. Twitter’ın 140 karakter 
sınırını kaldırması ve Facebook’un 
Messenger’a müşteri hizmetleri 
özellikleri ekleyeceğini açıklama-
sı da anında mesajlaşmayı yılın 

trendlerinden birisi yapıyor.

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR VE SANAL 
GERÇEKLİK FIRSATLARI

Yeni nesil teknolojilerin hayatımıza girmesi 
de iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Örneğin 

akıllı saatler, fitness bileklikleri gibi cihazların satış-
ları, önümüzdeki 5 yıl içinde üç kat artacak. Bunlar üzerinde 
çalışan uygulamaların sayısı da akıllı telefonlardaki gibi hızlı bir 
artış yaşayacaklar ve gelişen özellikleri imkânları artıracak. 
Bir diğer önemli teknoloji ise sanal gerçeklik tarafında; Oculus, 
Samsung, HTC, Sony, Microsoft gibi firmalar gözlüklerini 
tanıttılar. Facebook’un bir kitle fonlama projesi olarak başla-
yan ve büyük ilgi gören Oculus’u Mart 2014’te 2 milyar dolara 
satın alması, bunun önemli bir işareti oldu. Facebook, ken-
disine ait 360 derecelik video özelliğini bu cihazlara entegre 
edecek. Diğer yanda Google Cardboard gibi ucuz gözlük 
alternatifleri teknolojinin yaygınlaşmasına öncülük edecek. 
Oculus Social Alpha adlı yazılım, Samsung’un Gear VR göz-
lüğünde kullanılabiliyor. Sanal film izleme uygulaması, tıpkı 
bir sinemada gibi, gerçek zamanlı olarak başka kullanıcılarla 
oturarak film izleyebilme olanağı sunuyor. Yakında burada da 
sosyal ağların kullanıldığını ve şirketlerin farklı işlerinin dünya-
da hızla yayıldığına şahit olacağız.

Her büyüklükte 
iş yerinin sosyal medya 

kullanarak mutlaka fayda 
görme şansı bulunuyor. İnsanlar 

web sitelerinden çok sosyal ağları 
ziyaret ediyorlar; bu da ürün 

tanıtmak, pazarlama çalışmaları 
ve satış yapmak gibi doğrudan 

yarar anlamına geliyor.
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MİNİMAL TASARIMLARLA ÇOK DAHA YALIN VE TEKNOLOJİ ODAKLI              
BİR YAŞAMA KAVUŞMAK ELİNİZDE…

TEKNOLOJİ VE MİNİMALLİĞİN 
BULUŞMA NOKTASI

Tasarım dünyasını hemen hemen her sektörde etki-
si altına alan minimalizm rüzgârı, teknolojinin de yakın 
markajında… Yer kaplamayan, sade, yalın ve birden fazla 
fonksiyonu aynı anda sunan obje tasarımlarına, inovatif 

teknolojiler eşlik ediyor. Bisikletten pusete dönüşen özel tasa-
rımlar, akıllı telefonlarınızı şarj eden mini şarj aletleri ya da eko 
kapsül evler, bu yaklaşımın en güçlü temsilcileri… Eğer siz de 
çok yalın bir yaşamın parçası olmak ve bunu yeni nesil tekno-
lojilerden faydalanarak yapmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz.

[ SELİN AKGÜN ]
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Anne, bebek ve çocuk alanında özel markaları bir araya toplayan 
Unnado.com, annelere aynı anda hem spor yapma hem de bebek-
leriyle ilgilenme imkânı tanıyan çok amaçlı Taga Pusetli Bisiklet’i satı-
şa sundu. En zor ve en kalabalık şehir şartlarında bile rahat kullanım 
sağlayan Taga Pusetli Bisiklet, 20 saniye içerisinde bisiklet modun-
dan bebek arabası moduna geçiyor. Yeni doğan bebeğin veya aynı 
anda iki çocuğun da gezdirilebileceği bu araç, her yaşa hitap ediyor. 

Özel yastıkları sayesinde çocuklara rahatça uyuma imkânı sunuyor. 
Taga’nın lisanslı aksesuarlarıyla zenginleştirilebilen pusetli bisiklet, 
karbondioksit emisyonuna yol açmadığı için sürdürülebilir bir seçe-
nek olarak otomobillerin yerini almaya aday. Çevre dostu Taga; alış-
veriş arabası olarak da kullanılabilirken, bebekleriyle şehirde keyifli 
yolculuklar yapan bilinçli anneler, emniyetli, güvenilir ve uzun süreli 
kullanımın tadını çıkarıyor.

ZAYIFLATAN PUSETE NE DERSİNİZ? 
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STREAMZ İLE FARKI HİSSEDİN 
Çalışmak için akıllı telefona veya herhangi bir medya oynatıcıya 
ihtiyaç duymayan ilk akıllı kulaklık Streamz, eğlence kalitesini bir 
basamak daha yükseltmeyi hedefleyen ABD merkezli teknoloji şir-
keti Streamz tarafından geliştirildi. Üzerinde 128X128 piksel çözü-
nürlükte bir ekran bir de kontrol paneli bulunan akıllı kulaklık, 
ihtiyaç duyduğu tüm donanımı içinde barındırdığından kablo 
gerektirmiyor. Kullanıcı, 32 GB hafızası bulunan kulaklığa aktardığı 
müzik arşivinden ve online müzik dinleme uygulamaları Apple 
Music, Spotify ve Pandora’dan seçtiği parçaları doğrudan dinleye-
biliyor. Özellikle müzik dinlemek istendiğinde yaşanan kablo karı-
şıklığına bir çözüm olarak geliştirilen kulaklık, müzik dinleyerek 
spor yaparken ortaya çıkan sorunları, ses kalitesi yetersizliğini ve 
pil veya şarj tükenmesi gibi sorunları da ortadan kaldırmayı hedef-
liyor. Ses komutları ve akıllı saat ile kontrol edilebilen Android işle-
t im s is teml i  kulakl ığ ın WiF i  ve Bluetooth özel l ik ler i  de var. 
Streamz’nin tahmini satış fiyatı ise yaklaşık 400 dolar.

Egzersiz esnasındaki zıplama sayısını t ıpkı bir hologram gibi 
havada ışıklarla gösteren Smart Rope atlama ipi Shopi go’da satı-
şa sunuldu. Smart Rope adlı akıllı atlama ipinde zıplama sayısını 
algılayan sensörler bulunuyor. Sensör aracıl ığıyla elde edilen 
veriler ipin üzerinde yer alan LED’ler sayesinde zıplama sayısını 
tıpkı bir hologram gibi havada gösteriyor. Smart Rope, Bluetooth 
yardımıyla tüm bu verileri akıl l ı  telefonlara da gönderebil iyor. 
Yüksek kalite, parlak beyaz LED’ler en aydınlık ortamda bile fit-
ness datasını gösterebil iyor. Smart Gym uygulamasının i leriki 

güncellemeleriyle birlikte Smart Rope, harcanan kalori sayısını ve 
egzersiz süresini de gösteriyor. 45 derecelik açıyla birbirine bağlı 
bulunan kulplar ve ip, kulpları daha natürel pozisyonda tutmanı-
za olanak sağlıyor ve ipin hareketi için ideal yönü oluşturuyor. 
Sahip olduğu tüm teknolojiye rağmen Smart Rope’un kullanımı ise 
son derece rahat. Standart micro-USB port aracılığıyla şarj edile-
bi l iyor.  2 saatte şarj ı  tamamen doluyor ve ardından 36 saat 
boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Smart Rope’un satış fiyatı ise 
325 dolar olarak belirlenmiş. 

DÜNYANIN İLK AKILLI ATLAMA İPİ

Epson, Mobil Dünya Kongresi 2016’da yeni akıllı gözlüğü Moverio 
BT-300’ü tanıttı. Epson’un geliştirdiği Moverio BT-300, Si-Oled 
olarak adlandırılan, özel bir mikro ekran projeksiyonu kullanıyor. 
Bu ekran tipi siyah tonları daha gerçekçi gösteriyor. Isınma ve 
gecikme gibi sorunları geride bırakmak isteyen model BT-300’de 
3 tane de programlanabilir buton yer alıyor. 2016’nın sonunda 
pazara sunulması planlanan BT-300, BT-200’den yüzde 20 ora-

nında daha hafif, yani 60 gram civarında bir ağırlığa sahip. Intel 
Atom işlemcil i ,  4 çekirdekli  1,44 GHz işlemciye sahip BT-300, 
Android 5.1 tabanlı. Daha önceki modellerdeki VGA kamera yeri-
ne bu kez 5 megapiksellik daha iyi bir kamera kullanılmış. Çift 
ekran sayesinde 3 boyutlu görüntü sunabiliyor. Ön sipariş alan 
BT-300’ün fiyatı henüz belli değil ama selefi BT-200, hâlihazırda 
700 dolara satışa sunuluyor.

EPSON’DAN YENİ AKILLI GÖZLÜK
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ABD’de bulunan John Hopkins Üniversitesi’nin laboratuvar ortamın-
da geliştirdiği ve CRACUNS (Corrosion Resistant Aerial Covert 
Unmanned Nautical System) adını verdiği drone, su altında uzun 
süre kalabiliyor ve tuzlu deniz suyuna dayanıklı bir yapıya sahip. Üni-
versitede tasarladığı takım tarafından test edilen drone, ilk bakışta 

casusluk görevleri düşünülerek tasarlanmış gibi görünüyor. 30 ile 60 
metre kadar derinliğe inerek su altına kendini batıran drone, bu 
şekilde 2 ay boyunca oradaki yerinde gizlenebiliyor. Daha sonrasın-
da denizin dibinden çıkan hava aracı, havalanarak görevine devam 
edebiliyor. 

Bratislava merkezli teknoloji-tasarım şirketi Nice Architects, yenile-
nebilir enerji kaynaklarını kullanarak, güneş panelleri ve rüzgâr tür-
bin ler i  i le  donat ı lmış  eko kapsül  ev ler  gel iş t i rd i .  Her  b i r i  8 
metrekarelik bir alan kaplayan bu evlerin içinde lavabosu olan bir 
mutfak, sıcak suyu da olan bir duş, iki kişilik bir yatak, sifonlu bir 
tuvalet ve küçük bir oturma alanı bulunuyor. Evlerin su ihtiyacı ise 

rezervuarlarında toplanan sudan karşılanıyor. Bağımsız araştırma 
merkezi, gezgin konaklama mekânı, acil barınma ve insani yardım 
ünitesi olarak kullanılabilen kapsüller, şimdilik sadece AB ülkeleri-
ne, ABD’ye, Kanada’ya, Yeni Zelanda ve Avustralya’ya satılıyor. 79 
bin Avro’dan satışa sunulan evlerin üretimine 2016’da başlanması 
ve 2017’nin başlarında sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

SUYUN ALTINDA DA GÖREV YAPAN BİR DRONE

EKO KAPSÜL EVLER 
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AKILLI TELEFONLARA 
MİNİ ŞARJ 
Akıllı telefonlar başta olmak üzere 
birçok mobil cihazı şarj edebilen 
dünyanın en küçük şarj cihazı Nip-
per, Londra merkezli Impulse Tasa-
rım Stüdyosu tarafından geliştirildi. 
Gövdesi 17X17X17 mm, ağırlığı 10 
gram olan cihaz, yapısındaki mık-
natısların arasına yerleştir i len 2 
adet AA sınıfı pilden sağladığı enerji 
ile mobil cihazları şarj ediyor. Akıllı 
telefonların marka ve modellerine 
bağl ı  o larak değişen şar j  o lma 
oranı, ileri teknoloji bir akıllı telefon 
için 1 saatte yaklaşık yüzde 20 ola-
rak belirtiliyor. Micro-USB bağlantısı 
olan tüm mobil cihazlarla uyumlu 
çalışabilen şarj cihazının iPhone 
modelleri ile uyumlu olacak sürümü 
ise henüz geliştirilme aşamasın-
da… Beyaz, kırmızı, mavi, siyah ve 
taba olmak üzere beş renkte üreti-
len cihaz, mini tasarımı sayesinde 
bir anahtarlığa takılarak rahatça 
taşınıyor. 
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Teknoloji ve şık tasarımı bir araya getiren Jawbone, sağlıklı bir akıllı 
koç görevini üstlenmeye aday akıllı bileklik Jawbone UP3’ü geliştirdi. 
Yapısındaki 5 manyetik sensör sayesinde kalp ritminizi ölçen ve sizi 
kalp sağlığınızla ilgili bilgilendiren bileklik, aynı zamanda bir etkinlik 
takip cihazı olarak da kullanılıyor. Kullanıcısına günlük etkinlik hedefi 
belirleme imkânı sunarken, hedefe ulaşma yolunda motive edici bil-
giler veriyor. Otomatik olarak uyku takibi yapıyor ve daha kaliteli bir 

uyku için tavsiyelerde bulunuyor. Cihaz, tüm bu bilgileri iOS ve And-
roid işletim sistemi yüklü cihazlarla Bluetooth bağlantısı kurarak UP 
uygulaması üzerinden kullanıcıya aktarıyor. Ağırlığı 29 gram olan ve 
dolu şarj ile 7 güne kadar kullanılan bileklik, kullanım kılavuzu ve şarj 
kablosu ile birlikte satılıyor. Kırmızı, siyah, lacivert, gri, beyaz, mor, 
mavi ve yeşil renklerdeki plastik kayışı anti alerjik ve ayarlanabilir 
forma sahip…

Değerli verileri muhafaza etmek için kullandığımız USB beleklerin 
güvenliğini bir adım öteye taşıyacak olan DataTraveler 2000, Kingston 
Teknoloji tarafından geliştirildi. DataTraveler 2000, numerik klavyesi 
olan, kullanıcısına klavye üzerindeki karakterlerden PIN kodu belirle-
me imkânı veren ve içindeki verileri belirlenen PIN kodu ile koruma altı-
na alan bir USB bellek. USB bellek kaybolduğunda içindeki yüksek 
güvenlik gerektiren verilerin bir başkasının eline geçmesini istemeyen 

kullanıcılar için ideal bir çözüm olan cihaz, PIN kodunun 10 kez üst üste 
yanlış girilmesi durumunda içindeki veriyi silerek ulaşılmaz hale getiri-
yor. AES 256 bit donanım tabanlı şifreleme ile korunan ve USB 3.1 des-
teği sunan belleğin, 16 GB, 32 GB ve 64 GB’lık üç modeli bulunuyor. 16 
GB’lık modelin okuma hızı 120 MB/s, yazma hızı 20 MB/s iken, 32 ve 
64 GB’lık modellerin okuma hızı 135 MN/s, yazma hızı ise 40 MB/s. 
USB belleğin 2016’nın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

AKILLI KOÇUNUZ İŞ BAŞINDA

VERİLERİNİZ BU USB’DE DAHA GÜVENDE OLACAK

Nike düzenlediği inovasyon zirvesi Nike Innovation Summit’te yeni 
ayakkabı modeli Nike HyperAdapt 1.0’ı tanıttı. Nike’ın yeni ayakkabı 
modeli HyperAdapt 1.0, akıllı bir ayakkabı... Kullanıcılar ayaklarını 
ayakkabının içine soktuğunda bağcıkları otomatik olarak ayarlanı-
yor ve ayakkabı ayağınızı saracak şekilde sarıyor. Ayakkabının her 
iki yanındaki butonlar ise ayakkabının bağcıklarını sıkmaya ve gev-
şetmeye imkân sağlıyor. Kısacası Nike’ın geliştirdiği konsept saye-

sinde bilindik anlamıyla bağcık bağlamak tarihe karışabilir. Nike 
geçtiğimiz yılın Ekim ayında, kendi bağcıklarını kendi bağlayabilen 
Back to the Future konseptli ayakkabıları görücüye çıkarmış ve kon-
sept modelleri özel bir seri olarak satışa sunmuştu. Nike HyperA-
dapt 1.0 ise üç farklı renkte gelecek ve ilk etapta sadece Nike+ 
üyelerinin satışına sunulacak. Ayakkabının 2016 yılının sonuna 
doğru satışa sunulması bekleniyor.

NIKE’IN OTOMATİK BAĞCIKLI AYAKKABISI
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Bugatti Chiron, muhteşem bir verimlilikte, 2.000’den 
6.000 d/d’ye kadar 1.600 Nm’lik bir torkla, 1.500 HP 
gücünü yola çıkaran, inanılmaz yüksek güvenlik 
düzeylerine ve eşi benzeri görülmemiş bir konfora sahip,  

dünyanın ilk süper spor otomobili. Bu, Bugatti’nin yeni geliştirdiği, 
eşsiz ve efsanevi sekiz-litrelik W16 motorun sonucu... Araç, 
Top Speed modunda, yol kullanımı için sınırlanmış 420 km/s’lik 

GÜÇ VE GÜZELLİK BİR ARADA 
Chiron’un tasarımı, son derece üst düzeyde bir ‘güzellikle’ 
önemli ölçüde ‘gücü’ bir araya getiriyor. Bugatti’nin Chiron 
ile sunduğu tasarım dili, kayda değer ölçüde daha agresif 
bir ton taşıyor ve yeni süper spor otomobilin karakterini 
anlatıyor. Tasarımcılar, Bugatti’nin DNA’sındaki ayırt edici 
özellikleri, modern bir tarzda yeniden yorumlarken, daha 
yüksek bir performans talebinden gelen teknik özellikleri 
de eklemeyi başardı. Chiron, şüphe götürmez bir şekilde, 
hâlâ bir Bugatti. Bugatti’nin marka DNA’sının en modern 
yorumu olan Chiron, lüks markanın yeni tasarım dilini 
yıllara dayalı geleneğiyle somutlaştırıyor. Tarzıyla, süper 
spor otomobillerin performans yüzünü çok daha güçlü 
bir şekilde vurgulayan Chiron için Bugatti tasarımcılarının 
benimsediği motto ise ‘biçim performansı izler’… 

BUGATTI TYPE 57SC ATLANTIC’TEN ESİNLENİLDİ
Yeni tasarım dili, Chiron’un kasasındaki belirgin çizgiler-
le ayrılmış son derece cömert yüzeylerde vücut bulu-
yor. Chiron’un belirgin çizgilerinde, kurucu Ettore’nin 
oğlu, tasarım dehası Jean Bugatti’nin en meşhur ürünü 
olan efsanevi Bugatti Type 57SC Atlantic’ten esinlenil-
di. Chiron’un en farklı tasarım özellikleri arasında; sekiz 
gözlü ön kısımda yer alan Bugatti at nalı, ’Bugatti çizgisi’ 
olarak da bilinen ve bir tasarım ögesi olarak otomobilin iç 
kısmında da bulunan C barı, Bugatti Atlantic’teki tüm oto-
mobilin üzerinden arka kısma kadar uzanan orta katmanı 
hatırlatan bir orta kanat ve otomobil sektöründe benzeri 
olmayan, Chiron’a belirgin bir Bugatti imzası katan yeni 
geliştirilmiş arka ışıklar ile yeniden tasarlanmış arka kısım 
geliyor. Bu öğelerin büyük bir kısmı, teknik bir arka plana 
sahip ve Chiron’un büyüyen performans gereksinimlerini 
tamamen vurgulamak için yeniden tasarlandı. Chiron, 
halefine göre daha yüksek ve daha geniş. Bu da, özellikle 
ayak boşluğunda daha fazla hacim ve gelişmiş ergonomi 
anlamına geliyor. Tavan boşluğu 12 mm artırılırken, oto-
mobilin ön bölümü genişletildi.

maksimum hıza ulaşıyor. Ancak bu sınır hiçbir şekilde Bugatti 
Chiron için yolun sonu anlamına gelmiyor. Yeni karbon lifi 
monokokuyla, yeni tasarlanmış uyarlanabilir şasisiyle, Bugatti 
için geliştirilmiş lastikleriyle ve diğer yenilikçi teknolojilerle; 
Chiron sadece maksimum ivme anlamında şampiyon olmakla 
kalmıyor, ayrıca çevik bir araç olan modern Bugatti direksiyon 
hâkimiyetiyle maksimum sürüş keyfi yaşatıyor.

Bugatti, dünyanın süper spor otomobilleri arasındaki en güçlü, en hızlı, 
en lüks ve en ayrıcalıklı ürününü gün yüzüne çıkardı. Yeni Bugatti 

Chiron’dan sadece 500 adet üretilecek.

BUGATTI MARKA DNA’SININ 
EN MODERN YORUMU

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

BUGATTI’NIN MARKA DNA’SININ EN MODERN YORUMU OLAN CHIRON, LÜKS MARKANIN 
YENİ TASARIM DİLİNİ YILLARA DAYALI GELENEĞİYLE SOMUTLAŞTIRIYOR.
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MERCEDES-BENZ’İN YENİ 8 MODELİ YENİ LAND ROVER DISCOVERY SPORT TD4 
Yeni Land Rover Discovery Sport TD4, 2.0 litre Ingenium 
dizel motoru, 150 ve 180 beygir gücündeki iki farklı 
seçenek ve 84 bin Euro’dan başlayan fiyatlar ile Borusan 

Otomotiv Jaguar Land Rover Yetkili Satıcı Showroomları’nda 
satışa sunuluyor. Yeni Land Rover Discovery Sport, 2.0 
litre, 240 beygir gücündeki benzinli motorunun yanı sıra 
artık 2.0 litre Ingenium dizel motoru, 150 ve 180 beygir 
gücündeki iki farklı seçeneği ile performans ve verimliliği 
bir araya getiriyor. Güçlü ve verimli dört silindirli benzinli 
veya dizel motor seçenekleriyle sunulan araç, dört çeker 
sistem ve gelişmiş dokuz ileri otomatik şanzımana sahiptir 
ve çevre açısından sürdürülebilir bir model olarak tasarlandı. 
139g/km gibi düşük CO2 emisyonu sayesinde geleneksel 

5 koltuklu SUV’lerden daha düşük bir karbon ayak izine 
sahip. Akıllı dört çeker (active driveline) özelliği iki ve dört 
çeker seçenekleri arasında kusursuz bir geçiş sağlayarak 
emisyonu azaltıyor yol ve arazi sürüş kapasitesini artırıyor. 
Land Rover yenilikleri arasında çok bağlantılı arka aks, 
yepyeni dokunmatik ekrana sahip bilgi/eğlence sistemi ve 
performans, güvenlik ve verimlilik için son teknolojiye sahip 
çelik ve hafif alüminyum gövde yer alıyor. Yeni Discovery 
Sport, Stereo kameralardan gelen görüntüleri sürekli analiz 
eden ve çarpışma riskini hesaplayan entegre bilgisayarı 
sayesinde yenilikçi bir fren sistemi sunuyor. Acil bir durumda 
sistem sürücüye bir uyarı sinyali gönderiyor ve acil durum 
frenlerinin otomatik olarak devreye girmesi sağlanıyor.

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’na aralıksız 86’ncı 
kez konuk olan Mercedes-Benz, merakla beklenen yeni 
C-Serisi Cabriolet, Mercedes-Maybach S-Serisi Guard 

VR 10 ve smart BRABUS Sport Package araçlarının dünya 
prömiyerini gerçekleştirdi. E-Serisi ve Mercedes-AMG S 63 
Cabriolet Edition 130 modellerinin Avrupa lansmanını yapan 
Mercedes-Benz, fuarda yenilenen SL, SLC ve Mercedes-
AMG C 43 Coupé modellerini de sergiledi. Mercedes-Benz, 
ürün gamının en önemli modelleri arasında yer alan ve 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de sınıfına yeni standartlar 
getiren E-Serisi’nin 10’uncu neslini otomobil dünyasına 
sundu. Tamamen insansız sürüş özelliğine giden yolda çok 
önemli bir adım atan yeni E-Serisi, ayrıca yakıt verimliliği, 

güvenlik ve konfor kavramlarını da bir üst basamağa taşıyor. 
Otomobil kullanmanın beraberinde getirdiği stresi azaltarak 
sürüş keyfini de artıran yeni E-Serisi otomobillerdeki bilgi ve 
eğlence sistemi ile kumanda sistemleri de tamamen yeni bir 
deneyim sunuyor.  Hafif yapı prensibi ile üretilen ve sınıfının 
en iyi aerodinamik değerlerine sahip olan yeni E-Serisi’nde 
sunulan yeni dizel motor seçeneği sınıfının en iyi yakıt 
verimliliği değerini beraberinde getiriyor. İsteğe bağlı olarak 
sunulan yeni, çok odacıklı havalı süspansiyon Air Body 
Control, kusursuz yol konforu ve sürüş dinamiği sağlıyor. 
Sürücüye istediği şeride güvenli bir şekilde geçerken 
yardımcı olan Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi yenilikçi 
çözümler ise yeni E-Serisi’ni sınıfının en akıllı aracı yapıyor. 

ALFA ROMEO 4C SPIDER TÜRKİYE’DE
Alfa Romeo’nun sınırlı sayıda üretilen süper spor modeli 
4C’nin üstü açık versiyonu 4C Spider, ülkemizde de 
satışa sunuldu. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilen 

Alfa Romeo 4C Spider, sportif yetenekleri kadar agresif 
tasarımıyla da dikkat çekiyor. 1.8 litrelik turbo beslemeli 
237 HP güç üreten motora sahip olan ve 0-100 km/s 
hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlayan Alfa Romeo 4C 
Spider, göz alıcı tasarım özellikleri kadar monokok karbon 
fiber şasisi ve sportif arkadan itişli yapısıyla farkını ortaya 
koyuyor. Açılan tavana sahip Alfa Romeo’nun sportif modeli 
göz alıcı tasarım özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 

Alfa Romeo Tasarım Merkezi tarafından tasarlanan iki 
koltuklu, arkadan itişli, ortadan motorlu 4C Spider, dünya 
otomotiv tarihinin en güzel otomobillerine adını yazdıran 
İtalyan markanın, bu alandaki mükemmelliğini de simgeliyor. 
Kökleri Giulietta Spider’dan 8C Competizione’ye kadar 
uzanan, yırtıcı ancak aynı zamanda nostaljik tasarım 
öğelerini çevik gövdesinde barındıran 4C Spider, açıkça bir 
‘Alfa’ olduğunu kanıtlıyor. Yaklaşık 4 metre uzunluğa ve 
2.4 metrelik aks mesafesine sahip olan iki kişilik 4C Spider, 
karbon fiber ve alüminyum kullanılan gövde ve şasi unsurları 
sayesinde hafifletilmiş gövde yapısıyla dikkat çekiyor. 

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

KIA’DAN DRIVE WISE TEKNOLOJİSİ
Yol güvenliği ve sürüş desteği konusunda inovasyonlar 
yapan KIA, otonom sürüş teknolojilerinde büyük bir 
hızla ilerliyor. KIA, otonom sürüşe imkân veren, 

ileri düzey sürücü destek sistemlerini ‘Drive Wise’ adıyla 
markalaştırdı. ‘Drive Wise’ teknolojileri ile gelecekte araç 
kullanmak daha güvenli ve daha kolay hale gelecek. KIA, 
yarı otonom sürüş teknolojisine sahip modellerini 2020 
yılına kadar otomobilseverlerle buluşturacak. Tamamen 
otonom araçların ise 2030 yılında trafikte boy göstermesi 
bekleniyor. KIA, Drive Wise markasına 2018 yılına kadar 
toplam 2 milyar dolar yatırım yapacak. KIA, bu teknolojiyi 3-13 

Mart tarihleri arasında gerçekleşen 86. Cenevre Uluslararası 
Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Fuar ziyaretçileri, 15 yıl içinde KIA 
modellerinde yer alacak biri dizi yenilikçi teknolojiyi şimdiden 
görme şansına sahip oldu. Sürücülerin araç içindeki emniyetini 
iyileştirmek için tasarlanan ‘Drive Wise’ teknolojileri, araç 
kullanmayı kolaylaştıracak. Yol koşullarını ve yoldaki olası 
tehlikeleri öngören bu teknolojiler sayesinde sürücüler 
yolculuğun keyfine odaklanma fırsatı bulacak. KIA’nın ‘Drive 
Wise’ teknolojileri; otoyol otonom sürüş özelliği, şehir içi 
otonom sürüş özelliği, öndeki aracın takibi, acil duruş sistemi, 
trafik sıkışıklığı desteği ve otonom park işlevlerini kapsıyor.
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Türkiye’nin ilk milli 4.5G baz istasyonu 
ULAK’ı, şebekesine entegre eden ilk 

operatör olan Türk Telekom, yerli üretime 
verdiği desteği de artırıyor.

TÜRK TELEKOM VE NOKIA’DAN 
YERLİ ÜRETİME DESTEK

Türk Telekom ve Nokia, 4.5G baz istasyonlarına “Made 
in Turkey” damgası vuracak bir iş birliğine imza attı. 
Dünya devi Nokia, Türkiye’de ilk kez baz istasyonla-

rının ana beyni olarak kabul edilen ve sinyal üreten “base-
band” ekipmanı üretecek. Nokia bu iş birliği kapsamın-
da, Çorlu’daki elektronik üretim uzmanlığına sahip tesiste 
nisan ayından itibaren ilk kez Türk Telekom için üretim 
yapacak. Türkiye’nin ilk milli 4.5G baz istasyonu ULAK’ı, 
şebekesine entegre eden ilk operatör olan Türk Telekom, 
bu anlaşma ile yerli üretime verdiği desteği de artırmış 
olacak. 
Türk Telekom ve Nokia, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan (BTK), Türk 
Telekom CEO’su Rami Aslan, Nokia Avrupa Bölge Başkanı 
Markus Borchert’in katılımlarıyla iş birliklerini duyur-
mak üzere bir tören düzenledi. Bu iş birliği ile 
Nokia, nisan ayında Çorlu’da yerli ekip-
manlar için üretim sürecini başlata-
cak. Sonraki aşama ise yerli üretim 
olan ekipmanların Türk Telekom 
şebekesine entegre edilmesi 
olacak. 
Nokia, iş birliği kapsamında 
sahip olduğu uluslararası bilgi 
birikimini Türkiye’ye taşıya-
cak ve ilk olarak Türk Telekom 
müşterilerinin bu önemli 
ortaklığın avantajından fayda-
lanması sağlanacak. 

BAZ İSTASYONUNUN BEYNİ YERLİ 
ÜRETİM OLACAK 
Türk Telekom’a özel olarak Nokia’nın 
Çorlu’da yapacağı üretim, baz istasyonunun 
sinyal üreten sistem modülü, yani baz istasyonunun beyni 
olan “baseband” üretimini kapsayacak. Baseband ekipma-
nı sinyal üretiminin yanı sıra, arama kontrollerini sağlayan 
ana ekipman olarak da biliniyor. Bu nedenle mobil iletişim 
teknolojisinin belkemiği olan baz istasyonlarının en önemli 
parçalarından biri de bu anlaşma çerçevesinde “yerli üre-
tim” olarak Türkiye’de üretilecek ve ilk olarak Türk Telekom 
tarafından kullanılacak. Anlaşma çerçevesinde Nokia, Türk 
Telekom’un hali hazırdaki GSM şebekelerini de yükseltecek 
ve Türk Telekom’un müşterilerine sunacağı 4.5G hizmetine 
de katkı sağlayacak. 

BTK BAŞKANI SAYAN: “YERLİ ÜRETİM İÇİN İŞ BİRLİĞİ 
ÇOK ÖNEMLİ”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan, Nokia tarafından yapılacak ve ilk kez 
Türk Telekom tarafından kullanılacak üretimin yerli eko-
sistemin yaratılması için büyük önem taşıdığını belirtti. 
Sayan sözlerine şu şekilde devam etti: “Yerli üretim, 
yerli tedarik, yerli Ar-Ge personeli istihdamı ve Ar-Ge 

faaliyetleri ile ilgili hedefleri 4.5G yetkilendirmesinde bir 
adım daha ileriye taşıdık. İşletmecilere yerli tedarik koşu-
lu getirdik. Haberleşme sistemlerinin özgün olarak yurt 
içinde tasarlanması, donanım ve yazılımlarının yerli olma-
sı, kritik altyapı ve siber güvenliğin sağlanması açısından 
hayati öneme sahip. Tam da bu noktada, burada kamu-
operatör ve üreticinin iş birliğini görüyor ve böyle bir tesis 
kazandırdığı için Nokia’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk 
Telekom’a da ULAK Projesine grup şirketi Argela vası-
tasıyla yapmış olduğu katkı ve sipariş sayısı dolayısıyla 
teşekkür ederim.”

RAMİ ASLAN: “BAZ İSTASYONU AĞIMIZA NOKİA İLE 
‘MADE İN TURKEY’ DAMGASINI VURACAĞIZ”

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, iş birliği sayesin-
de Nokia’nın uluslararası bilgi birikimini ve 

teknolojisini Türk Telekom müşterile-
rine sunacak olmaktan duydukla-

rı memnuniyeti dile getirerek, şu 
şekilde bilgi verdi: “4.5 teknolo-

jisine geçişe sayılı günler kala 
şebekemizdeki hazırlıkları-
mıza son hızla devam ediyo-
ruz. Bunun bir parçası olarak 
Nokia ile yaptığımız bu işbirliği 
ile Nokia’nın uluslararası bilgi 

birikimini şebekemize entegre 
ederek müşterilerimize taşı-

yacak olmaktan dolayı mutlu-
yuz.” 

“Yatırımlarımızla ve teknolojimiz-
le Türkiye’nin dijital devrimine lider-

lik ederken, yerli üretimin de en büyük 
destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 

geçtiğimiz haftalarda Türkiye’nin ilk milli baz istasyonu 
ULAK için ilk siparişi veren ve bunu canlı şebekesi üzerin-
den ilk servis eden operatör olmanın mutluluğunu yaşadık. 
Şimdi de Nokia tarafından gerçekleştirilecek bu üretim 
sayesinde “Made in Turkey” damgasını şebekemize geti-
recek ve yerli üretime katkı sağlayacak olmaktan dolayı 
gururluyuz.  Bu sayede operasyonel verimliliğimizi artırır-
ken; müşterilerimiz ve ülkemiz için değer yaratacağız.” 

“TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKIDA BULUNUYORUZ”
Çorlu tesislerindeki yerli üretim sayesinde Türkiye’nin lider 
operatörü Türk Telekom’un günümüzde ve gelecekteki 
müşteri taleplerini daha iyi karşılayacağını belirten Nokia 
Avrupa Bölge Başkanı Markus Borchert şu açıklamada 
bulundu: “Sektöründe bir inovasyon lideri olarak, Türkiye 
ekonomisinin sürmekte olan dönüşümüne destek olacak 
sağlıklı bir iletişim altyapısı sunmaktan; bölgenin önemli bir 
iş üssü olarak büyümesine katkıda bulunmaktan ve bunun 
yanı sıra öncü iletişim altyapısı ve hizmetlerini sunan Türk 
Telekom ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.” 

TÜRK TELEKOM 
CEO’SU RAMİ ASLAN: 
“YATIRIMLARIMIZLA VE 

TEKNOLOJİMİZLE TÜRKİYE’NİN 
DİJİTAL DEVRİMİNE LİDERLİK 

EDERKEN, YERLİ ÜRETİMİN DE 
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ 

OLMAYI 
SÜRDÜRÜYORUZ.”
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Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi 
hedefleyen Vodafone, bir yıl önce başlattığı evlerde 

Dijital Dönüşüm seferberliğini yeni ürün ve 
hizmetlerle sürdürüyor.

VODAFONE’DAN EVLERDE 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ATAĞI 

Dijital Dönüşüm vizyonunu evlere taşıyan Vodafone, 
sabit internet ve akıllı ev alanlarında sunduğu iki yeni 
çözümle ev kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Buna 

göre, bir yıl önce başlattığı “Vodafone SüperNet Telefonsuz 
ADSL ve Fiber” hizmetini “Katlayan SüperNet Kampanyası” 
ile birleştiren Vodafone, abonelerine ayda sadece 49,90 
TL’ye 16 Mbps’ye varan hızda Telefonsuz ADSL sahibi olma 
imkânı verirken, dileyen abonelerin de ayda ek 5 TL ödeye-
rek internet hızını iki katına çıkarmasını sağlıyor. Vodafone 
ayrıca, “Cosa Akıllı Kombi Kiti” kampanyasıyla da aboneleri-
nin doğalgaz tüketimlerinde %30’a varan tasarruf sağlama-
larını mümkün kılıyor.
Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen 
Vodafone, bir yıl önce başlattığı evlerde Dijital Dönüşüm 
seferberliğini yeni ürün ve hizmetlerle sürdü-
rüyor. Ocak 2015’te sunduğu “Vodafone 
SüperNet Telefonsuz ADSL ve Fiber” 
hizmetiyle ev telefonu bağlatmaya 
gerek olmadan ve hat için hiç-
bir ek ücret ödemeden evde 
süper hızlı limitsiz internetten 
faydalanma imkânı sağlayan 
Vodafone, şimdi bu hizme-
tini “Katlayan SüperNet 
Kampanyası” ile birleştiri-
yor. Vodafone, yeni kam-
panyası ile müşterilerin 
paket seçme aşamasında 
yaşadığı kararsızlığı ortadan 
kaldırmak için sektördeki en 
sade ürün portföyü ile ADSL’de 
tek paket dönemine geçiyor. 
Üstelik müşteriler ayda ek 5 TL ile 
hızlarını ikiye katlayarak süper hızlı fiber 
paketlerine sahip olabiliyor.
Diğer yandan Vodafone, Vodafone SüperNet abone-
lerine yönelik olarak Nuvia Akıllı Enerji Teknolojileri işbirli-
ğiyle geliştirdiği “Cosa Akıllı Kombi Kiti” kampanyasıyla da 
geleceğin “akıllı evlerini” bugünden hayata geçiriyor. Buna 
göre Vodafone aboneleri, Vodafone SüperNet ADSL ve 
Fiber paketlerine ek ayda sadece 14,90 TL ödeyerek, evleri-
nin sıcaklığını akıllı telefonlarından kontrol ederken, doğalgaz 
tüketimlerinde %30’a varan tasarruf sağlayabiliyor. 

ENDER BURUK: AKILLI MOBİL VE SABİT 
ÇÖZÜMLERİMİZLE HAYATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ
Mobil ve sabit iletişim hizmetlerini tek çatıdan sunan bir 
“genişbant telekomünikasyon şirketi” olmayı hedef-
lediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: “Türkiye’nin Dijital 
Dönüşümü’ne liderlik etme vizyonumuz doğrultusun-
da sadece mobil değil ev kullanıcılarımızın da hayatını 
kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda, geçen 
yıl başlattığımız ‘Vodafone SüperNet Telefonsuz ADSL ve 

Fiber’ hizmetini yeni kampanyamız ile birleştirerek abo-
nelerimize sektörümüzdeki en sade portföyü sunuyoruz. 
Abonelerimiz, ayda sadece 49,90 TL’ye 16 Mbps’ye varan 
hızda ve 60 GB adil kullanım kotalı telefonsuz internete 
sahip olabiliyor ve isterlerse ek 5 TL ödeyerek evlerin-
deki internet hızını iki katına çıkarabiliyor. Bununla birlikte, 
güvenlikten eğlence ürünlerine akıllı bir evin tüm ihtiyaç-
larını karşılayan marka olma hedefimiz doğrultusunda ilk 
adımımızı ‘Cosa Akıllı Kombi Kiti’ kampanyamızla attık. 
Cosa ile abonelerimiz, kombilerine bağlanarak evlerinin 
sıcaklığını cep telefonları üzerinden kolayca yönetebili-
yor. Akıllı algoritmaları sayesinde evlerin ısınma ve soğu-
ma sürelerini öğrenen Cosa, doğalgaz tüketiminde %30’a 
kadar tasarruf edilmesini sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların 

evde, uykuda ya da dışarıda olma durumlarına 
göre evin sıcaklığını ayarlama ve uzaktan 

kontrol etme imkânı veriyor. Vodafone 
olarak, abonelerimizin her an her 

yerde dijital dünyaya kesintisiz 
ve yüksek hızla bağlanabilme-

lerini sağlarken, geleceğin 
akıllı evlerine de bugünden 
öncülük etmeye devam 
edeceğiz.” 

SADECE 5 TL’YE İKİ KAT 
HIZLI İNTERNET

Vodafone’un ADSL’de tek 
paket dönemini başlatan 

yeni kampanyasıyla, ayda 
sadece 49,90 TL’ye telefon-

suz ADSL hizmeti alınabildiği gibi, 
sadece ek 5 TL’ye de internet hızı iki 

katına çıkarılabiliyor. Buna göre, ayda 
ek 5 TL’ye 32 Mbps’ye kadar ve 60 GB 

adil kullanım kotalı fiber internet, ek 10 TL’ye 32 
Mbps’ye kadar ve 120 GB adil kullanım kotalı fiber internet 
ve ek 20 TL’ye 64 Mbps’ye kadar ve 240 GB adil kullanım 
kotalı fiber internet hizmeti alınabiliyor. Vodafone’un yeni 
kampanyasından faydalanmak için 0850 542 0 542’yi 
aramak yeterli oluyor.

DOĞALGAZ DOSTU AKILLI SİSTEM
Akıllı telefonlarla birlikte kullanılan Cosa Akıllı Kombi Kiti, 
kontrolün hep ev sakinlerinde olmasına imkân veren bir akıllı 
ev çözümü. Kolay kullanımlı bir uygulama üzerinden yürü-
tülen kit yönetimi sayesinde, kullanıldığı evi ve evdekilerin 
yaşam şeklini öğrenip herhangi bir değişiklik yapmaya gerek 
bırakmadan, evin istenilen zaman istenilen sıcaklıkta olma-
sını sağlıyor. Cosa, ev sakinleri uykudayken evin sıcaklığını 
hissedilmeyecek kadar, dışardayken ise yeniden kolayca 
ısıtılabileceği kadar düşürüyor. Böylece, evi “Ev”, “Uyku” ve 
“Dışarı” modlarıyla gerektiği zaman gerektiği kadar ısıtıyor 
ve doğalgaz tüketimini azaltıyor. 

VODAFONE 
TÜRKİYE İCRA 

KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI ENDER BURUK: 

“ABONELERİMİZİN HER AN HER 
YERDE DİJİTAL DÜNYAYA KESİNTİSİZ 

VE YÜKSEK HIZLA 
BAĞLANABİLMELERİNİ SAĞLARKEN, 

GELECEĞİN AKILLI EVLERİNE DE 
BUGÜNDEN ÖNCÜLÜK 

ETMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ.”
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Turkcell, 2015 yılında yaptığı ve önümüzdeki        
3 yılda yapacağı yatırımla 2018 yılı sonuna 

kadar yaklaşık 175 bin kişiye dolaylı istihdam 
sağlayacak. 

TURKCELL HIZI, 
175 BİN KİŞİYE DOLAYLI 

İSTİHDAM YARATACAK

Mobil internet hızını ortalama 10 kat artıracak olan 
4.5G’ye geçiş heyecanı yaşanırken, Turkcell’den 2018 yılı 
sonuna kadar 175 bin kişilik dolaylı istihdam açıklaması 

geldi. Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel 
Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, 4.5G ile birlikte istihdamdan 
yatırıma, milli gelirden firmaların gelecek planlarına kadar 
hayatın her alanında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşa-
nacağını anlattı. 2015 yılı son çeyreğinde ülke ola-
rak 4.5G’ye toplamda 13,1 milyar liraya yakın 
yatırım yapıldığını ve bu yatırımın yaklaşık 
%45’ini tek başına Turkcell’in gerçek-
leştirdiğini anlatan Kuruöz, yatırım-
larının aralıksız süreceğini ve 2018 
yılına kadar toplamda 18 milyar 
TL’lik yatırım miktarına ulaşmayı 
öngördüklerini söyledi.

YÜKSEK HIZ, GİRİŞİMCİLİĞİ DE 
HIZLANDIRACAK
Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları 
Derneği (MOBİLSİAD) tarafından 
hazırlanan “Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Genişbant Etki Analizi ve 
Türkiye İçin Yol Planı” başlıklı raporda, İngiltere’de 
yapılan “Digital Britain Plan” araştırmasına yer veril-
diğini hatırlatan Kuruöz, “Bu araştırmaya göre, genişbant için 
yapılan her 7,5 milyar dolarlık yatırım, 211 bin kişiye dolaylı istih-
dam sağlıyor. Turkcell’in 2015’te yaptığı ve 2018’e kadar yapa-
cağı yatırım miktarı da yaklaşık 175 bin kişiye dolaylı istihdam 
yaratacak.” dedi. 4.5G’nin bütün sektörleri dönüştüreceğini 
vurgulayan İlker Kuruöz şöyle devam etti: “Hızlı internet saye-
sinde bugün bilmediğimiz yeni sektörler oluşacak. Genişbant 
yatırımları ve olanakları genişledikçe klasik altyapı yatırım-
larına olan ihtiyaç da azalacak. Genişbant penetrasyonunda 
her yüzde 10’luk artış ayrıca yeni girişimci sayısını da sırasıyla 
yüzde 21, yüzde 12 ve yüzde 8 oranında artırmaktadır.”

Evleri ışık hızında 1.000 Mbps (Megabit per second) internetle 
tanıştıran Turkcell şimdi de bunun 10 kat hızlısını getirme 
hazırlığında. 10 Gbps (Gigabit per second) hızı 
başarıyla test eden Turkcell evlere bu hizmeti 
verebilecek teknolojiye ulaştı. 10 Gbps hızında 
internet bağlantısıyla 20 GB Blu-Ray filmi 19 
saniyede, 15 şarkılık bir müzik albümü 0,2 
saniyede ve 1 GB dosya ise sadece 0,8 sani-
yede indirilebilecek.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuru-
öz, Turkcell’in teknolojideki gücüne dikkat 
çekerek, “Böyle bir hıza network olarak hazı-
rız. Türkiye’yi 1000 Mbps ile Turkcell tanıştırdı. 
Şimdi de evleri 10 Gbps ile yine ilk defa biz tanış-
tırmayı planlıyoruz. 35 bin 269 kilometrelik fiber 
ağımızla 1.000 Mbps hızında interneti 2,4 milyon hane-
nin kapısına götürdük. Fiber abone sayısında birinci olan Turk-

cell, yeniliklerde ve hızda da lider olmaya devam edecek.” dedi.
İnternet kullanıcılarının, 10 Gbps hızın yarattığı farkı 

görmelerini sağlamak amacıyla Turkcell Tekno-
loji Zirvesi’nde test odası kurduklarını da vur-

gulayan Kuruöz, “Türkiye’de evlere kadar 
fiber interneti götüren öncü telekomüni-

kasyon firması olarak fiber yatırımlarımı-
zı aralıksız sürdürüyoruz. Dünyada 
katma değerli hizmetlerin çoğalması, 
veriye daha hızlı ulaşma ihtiyacı ile 
kesintisiz ve kaliteli iletişim gereksinim-

lerinin artması hızlı interneti hayatın 
önemli bir parçası haline getirdi. Yüksek 

hızlarda fiber internet sayesinde Türkiye’nin 
bilgi toplumuna dönüşmesi yolunda güçlü bir 

adım atarak Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma-
sı yolunda katkı sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İHRACATA YÜZDE 6, SATIŞA YÜZDE 10 DESTEK
Genişbant için yapılan yatırımın üç yoldan ilave istih-
dam yarattığının da aynı raporda yer aldığını vurgulayan 
Kuruöz, “İlk olarak altyapı yatırımlarında çalışanlar, ikin-
ci olarak servis sağlayıcı firmalarda çalışanlar, üçüncü 
olarak ise diğer firmalarda konu ile ilgili departmanların 

oluşması istihdama katkı veriyor. Genişbant kul-
lanımı ile birlikte firmaların etkinliklerinde 

de önemli artışlar oluyor. Araştırmalar, 
ihracatçı firmaların satışlarında yıllık 

yüzde 6, hizmet sektörü firma-
larının satışlarında yüzde 7,5-

10 arası artış etkisi olduğunu 
gösteriyor.” dedi.

TELEVİZYONCULUKTA        
YENİ DÖNEM
Hızlı internetin ekonomiye 

yaptığı katkının dışında gün-
delik hayattaki alışkanlıkları 

da temelinden değiştireceğini 
örneklerle anlatan Kuruöz, “İçerik 

dağıtımını internet üzerinden yapa-
rak son kullanıcıya ulaşan hizmet sağla-

yıcıları hem yaygın olarak kullanılan hizmetle-
ri sunuyor, hem de veri trafiğinden önemli bir pay alıyor. 

Örneğin ABD’de internet televizyonları kablolu televizyon 
pazarının yapısını değiştirecek kadar etkili oldu. 1950’ler-
den başlayarak aşama aşama 50 milyon abone sayısı-
nı aşan kablolu TV servisleri yerine, internet üzerinden 
televizyon izleyenlerin sayısı son 10 yılda katlanarak arttı 
ve son geçtiğimiz yıl da kablolu televizyon abone sayısını 
geride bıraktı. Bizim de internet üzerinden tüm ekranlarda 
yayın yapan TV+ servisimiz 650 bin abone sayısını geçmiş 
durumda. Hedefimiz 2018 yılında Türkiye’nin en büyük ilk 
iki TV platformu arasında olmak.” diye konuştu. 

TURKCELL GÜCÜ FIBERDE 10 GBPS’YE ULAŞTI
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TURKCELL 
GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI İLKER 
KURUÖZ: 

“YATIRIMLARIMIZ ARALIKSIZ 
SÜRECEK. 2018 YILINA KADAR 
TOPLAMDA 18 MİLYAR TL’LİK 

YATIRIM MİKTARINA 
ULAŞMAYI 

ÖNGÖRÜYORUZ.”



Ağız tadı

 Uygarlaşmak

Bir işaret

Temel

Emniyet 
anlamında eski 

sözcük

Uğursuz

Temenni

Tarlayı dinlendirme

Neonun simgesi

Züppe tavırlı

İşe yaraşırlık 
durumu

Bir bağlaç

Madun

Bedenin hayat 
gücü

Bilimsel yazı

Yazık anlamında 
söz

Arka, geri

Kadınsı

Düşünce

Meslek Yüksek 
Okulu (ksc.)

Çoğunluk, 
çokluk

Kısa ömürlü 
bitki

Sürme, sürüp 
gitme

Kaybolma

Bir ağırlık ölçüsü

Cüretkâr 

Duman lekesi 

İndirgenme, 
yükseltgenme 

olayları

Resmi fiyat 
ayarlama

Buğdaydan 
yapılan

Kez, defa. Misil 

Akıl

Kısacası

Araç

Katkısız içki

Zeki kimse
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İlenme, 
beddua

Yengi

Eğreti, ödünç

Konut

İbadet eden 
(isim)

Un vs. ayırmak 
için bir tür 

süzgeç

Sarıya çalan açık 
kahverengi

Okey oyununda 
üçlü

Neptünyumun 
simgesi

Gayri

Ayla

Başkent

Resimde 
gördüğünüz 

Apple şirketinin 
kurucusu

Sırtlan, hayali 
yaratık

Bir göz rengi

Hazır, tetik

İhsas 

Bir nota

Başlıca içecek 

Buyruk, komut, 
talimat, ferman

Hazır

Lecce’nin plaka 
kodu

Bir işte önde 
gelen

Dört bacaklı 
mobilya

Manganezin 
simgesi 

Eski dilde su

Halk dilinde 
ağabey
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