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

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

AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.

/AssisTTkurumsal www.assistt.com.tr/AssisTTkrmsl 
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YENİ BAŞBAKANIMIZ 
BİNALİ YILDIRIM SEKTÖRÜN 
ŞANSI OLDU.
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, TÜRKİYE’NİN        
EN BÜYÜK PROJELERİ OLAN 3. HAVALİMANI,  
3. KÖPRÜ BAŞTA OLMAK ÜZERE YENİ YHT 
HATLARI VE DAHA BİRÇOK PROJENİN BİTİMİNİ 
BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE 
GERÇEKLEŞTİRECEK.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
görevini yürüttüğü dört dönem boyunca Türkiye’deki 
ulaştırma ve iletişim hamlelerinin mimarı olan Binali 
Yıldırım, artık Türkiye’nin yeni Başbakanı oldu. 
Ulaştırma ve iletişim sektörünün büyük bir sevinçle 
karşıladığı bu yeni görev değişiminin, sektöre yeni 
bir soluk aldıracağı kesin. Başbakan Binali Yıldırım, 
Türkiye’nin en büyük projeleri olan 3. Havalimanı, 3. 
Köprü başta olmak üzere yeni YHT hatları ve daha 
birçok projenin bitimini Başbakanlığı döneminde 
gerçekleştirecek. Bağlantı Noktası olarak biz de bu 
süreci heyecanla takip ediyor ve kendilerine yeni 
görevlerinde en iyi dileklerimizi sunuyoruz. 
Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı görevini devrettiği Ahmet Arslan da 
sektörün içinden gelen, uzun yıllar boyunca ve 
Türkiye’de yaşanan ulaştırma, bilişim atılımları 
sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte çalışan 
önemli bir isim. Sektörü yakından tanıyan Ahmet 
Arslan'ın da Başbakan Binali Yıldırım gibi yine sektör 
açısından bir şans olduğu açık. Arslan döneminde de 
gelişmeler hız kesmeden devam edecektir. 
Bağlantı Noktası bu ay kapak haberinde, “Ömürleri 
dolan teknolojik cihazlara ne oluyor?” sorusunun 
yanıtını arıyor. İyi bir teknoloji ürünü tüketicisi 
toplumu olarak, bu sorunun yanıtını okuyucularımızın 
heyecanla takip edeceğini düşünüyoruz. 
Kapak haberimiz dışında yine birbirinden renkli 
konularla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonraki 
sayımızda görüşmek ümidi ile… 
Hoşçakalın. 

AHMET SELİM
ahmetselim@baglantinoktasi.com.tr

editörden»
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Vodafone

Türkiye’nin her köşesine 
Vodafone 4 bucak G

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 23/05/16   15:56
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TELEFONUNUZ SAĞLIĞINIZI BOZMASIN!
Vazgeçilmezimiz haline gelen telefonlar, tabletler temizlenmediği 
takdirde mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Uzmanlar hastalıklardan 
ve enfeksiyondan korunmak için ‘her gün cep telefonunuzu 
temizleyin’ uyarısında bulunuyor. 
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4.5G İLE İLETİŞİMDE SINIR YOK!
Mobil internetin en güncel standardı olan ve 1 Nisan'da ülkemizde 
kullanılmaya başlanan 4.5G teknolojisi, 3G’ye göre 17 kata kadar 
daha hızlı bağlantı olanağı sunuyor.

TÜRKLER 2,5 YILDA BİR AKILLI TELEFON DEĞİŞTİRİYOR 
Türkiye’de akıllı telefonların değiştirilme sıklığı ortalama 2,5 yılda 
bir. Her iki kişiden biri 4,5G kullanırken her üç kişiden ikisi ise 
müziği artık internetten dinliyor. 

F1’İN ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ
Dünyanın en çok seyirci çeken otomobil yarışlarından birisi olan ve 
kısa süre önce 2016 sezonu başlayan Formula 1, bugüne kadar spor 
teknolojisinde zirveyi temsil etmesiyle de biliniyordu. Görünen 
yüzünün arkasında ise çok daha büyük teknolojiler yatıyor.

YÂR BANA BİR DEMET ÇİÇEK
Her semtte çiçekçiler vardır, bu çiçekçiler çiçeği nerden alırlar, 
müşterileri kimlerdir, nerelidirler, ne zamandır bu işi yaparlar 
mevzularına girersek evin de yazının da yolunu bulamayız…

ÖMÜRLERİ DOLAN 
TEKNOLOJİK CİHAZLARA 
NE OLUYOR?
Elektronik ürünlerinizin gerek 
teknik gerekse de kişisel 
sebeplerden dolayı kullanım 
süreleri dolduğunda, onlara ne 
olduğunu biliyor musunuz? 
Çevresel etkiler, elektronik 
atıkların toplanmasını ve geri 
kazanılmasını zorunlu kıldı ve 
pek çok ülkede elektronik 
atıklar konusunda yasal 
düzenlemeler yapıldı.
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38
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KARADENİZ’İN DEMİRYOLU YENİLENİYOR
Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyon ve 
sinyalizasyon projesi tamamlandı.

ÇOK ODA SES SİSTEMLERİYLE MÜZİK HER YERDE
Müzikteki değişim analogdan dijitale, kabloludan kablosuza doğru 
giderken, bir yandan da kontrol imkânları artıyor. Artık evin her yerinde 
müzik dinleyebilir, özel uygulamalarla kolayca ses sisteminizi kontrol 
edebilir, hatta her hoparlörden farklı müzik çalabilirsiniz.

MUTLULUK MOBİL ÇALIŞMADA!
Mobil çalışma, bireylerin verimli ve mutlu olmalarına imkân tanıyor. Hızlı 
ve verimli iş yapabilme avantajı, insan hayatının en önemli unsurlarından 
biri olan zamandan tasarruf etmeyi de beraberinde getiriyor.

MARKALARIN ÜNLÜ REKLAM YÜZLERİ 
Reklamlar uzunca bir süredir ünlülere emanet. Artık neredeyse 
bir dizi tadında çekilen reklamlar için reklam piyasası da ünlülerin 
peşini bırakmıyor. 
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TÜM DÜNYAYI KASIP KAVURAN OYUN MINECRAFT’IN SIRRI
İlk bakışta neredeyse 20 yıl öncesinin bilgisayar oyunlarını 
çağrıştıran Minecraft, bir karakter, hikâye ya da amacı olmayan 
ama hakkında yazılan kitaplar ‘bestseller’ olacak kadar popüler. 
Peki, bunun sırrı ne?

YENİ PEUGEOT 3008, GELİŞMİŞ SUV
Yeni Peugeot 3008 ile kendini her geçen gün büyüyen C-SUV 
segmentinde tekrar konumlandırmak ve sahip olduğu bilgi birikimi ve 
deneyimle bu pazarda zirveye oynamak istiyor. 
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YOUTUBE YILDIZI ENES BATUR, DÜNYA’DA 
İLK 100 OYUN KANALI İÇİNDE!
Online video analiz sitesi TubeFilter tarafından yayınlanan 
“Dünyada En Çok Görüntülenen 100 Oyun Kanalı” 
sıralamasında NDNG Enes Batur’un kanalı da yer aldı. 
NDNG Enes Batur’un; daha önce 200 bin olan takipçi 
sayısı, BuzzMyVideos’un desteği ile 1 milyonun üzerine 
çıktı; takipçi ve izlenme sayısı ise geçtiğimiz yıla göre %300 
arttı. Eğlenceli anlarını ve günlük hayatını, çektiği videolar 
aracı l ığı  i le paylaşan Enes Batur’un hedefi ;  kanal 
ziyaretçilerini eğlendirmek ve güldürmek... Hayal gücü ve 
enerj is i  yüksek YouTube yı ldız ı ;  her gün 19.00’da 
videolarına bir yenisini ekliyor. Gençlerin büyük ilgisini 
çeken Enes Batur, interaktif video anlayışı i le gelen 
yorumlara cevap veriyor. Popüler YouTuber, zaman 
zaman takipçilerini de videolarına dâhil ediyor. 

ONLINE ALIŞVERİŞ GENÇLERLE BÜYÜYOR
Avantajix.com’un Gençlik Haftası dolayısıyla derlediği araştırmalara 
göre, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online alışveriş 
de inanılmaz bir hızla büyüdü; 2011 yılında 18 milyar lira olan sektör 
cirosu 2015 sonunda 55 milyar liraya yükseldi. E-ticaretin bu denli 
büyük hızla büyümesinde, geleceği şekillendirecek genç kitle 
önemli rol oynuyor. Türkiye’de online alışveriş yapan 10 kişiden 7’sini 
18-34 yaş grubundaki gençler oluşturuyor. Üniversiteli gençler hafta 
sonları, çalışanlar ise çarşamba-perşembe günleri akşam 
saatlerini alışverişe ayırıyorlar. Erkekler, ortalama 1,4 ürün satın 
alarak sonlandırdıkları alışverişler için 110 TL ödeme yaparken, 
kadınların ortalama 1,7 adet ürün bulunan alışveriş sepetine 
ödedikleri para 130 TL’yi buluyor.

TEHLİKELİ SPAM’LERİN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
Kaspersky Lab İstenmeyen E-posta ve Kimlik Avcılığı Raporu’nda, 
her ne kadar istenmeyen e-postaların toplam sayısında bir azalma 
olsa da tehlikeli olanların sayısının ise arttığı görüldü. Aynı zamanda 
kötü niyetli toplu e-posta gönderilerinin seviyesi de büyük ölçüde 
arttı. Kaspersky Lab ürünleri 2016’nın Mart ayında zararlı eklentiler 
içeren e-postalar yoluyla kullanıcılara virüs bulaştırmayı deneyen 
22.890.956 girişimi engelledi. Bu rakam 2016’nın Şubat ayında 
bildirilen girişim sayısının iki katı. 
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E-İMZA İLE REÇETE SAHTEKÂRLIĞI 
SON BULUYOR
1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren e-reçetelerin 
e-imza ile imzalanması zorunluluğu, SGK ile anlaşmalı 
tüm özel hastane doktorlarını e-imza kullanımına 
yönlendirecek. Hali hazırda yüzde 85 olan e-imzanın 
kullanım oranı, 2016 yılı içerisinde yüzde 100’e ulaşacak. 
Bu zorunluluk ile 150 bin doktorun e-imzayı düzenli 
kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor. Böylece son 
günlerde ortaya çıkan reçete ve ilaç sahtekârlığı gibi 
olayların önüne geçilecek, tüm reçeteler tek merkezden 
anında kontrol edilebilecek.

4.5G İLE PERAKENDE SEKTÖRÜNE   
DOPİNG ETKİSİ
4.5G yüksek hızının, iş ve sosyal hayattaki alışkanlıkları 
değiştireceği, yeni teknolojinin cep telefonu perakende 
sektörünü, hareketlendireceği öngörülüyor.  4.5G 
teknolojisinin getirdiği hızlı ve daha geniş internete 
erişilebilirlikten yararlanmak isteyen kullanıcıların, cep 
telefonu satışlarını arttıracağı açıklandı. Cep telefonlarına 
yönelik güvence hizmet paketini sunan Cepkask A.Ş. 
Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, Türkiye de 2016 yı l ı 
sonunda 12 milyon civarında cep telefonu satışının 
gerçekleşeceği bu durumun satış sonrası hizmetlilerini 
de etkileyeceğini belirtti.

PERAKENDEDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
BMD, Vodafone ve PwC Türkiye, “Geleceğe Hazırlanırken 
Türkiye Perakende Sektörü Raporu”nu açıkladı. Rapor, 
markalara perakende sektöründeki hızlı dönüşümü 
yakalamalarını kolaylaştıracak yol haritasını sunuyor. 
BMD Başkanı Sami Kariyo, “BMD üyesi markalar 2015’i 47 
milyar dolar ciroyla tamamladı. Hedefimiz 2023’te 114 
milyar doları yakalamak.” dedi. Rapor kapsamında 
Vodafone’un katk ı lar ıy la BMD üyesi  iş le tmeler in 
di j i ta l leşme performansı  da ölçüldü.  Buna göre, 
perakende sektörünün dijitalleşme skor ortalaması %63 
olarak tespit edildi.

VESTEL, ULUSLARARASI DİZAYN YARIŞMASINDA 
EN ÇOK ÖDÜL KAZANAN TÜRK MARKASI OLDU
Vestel, A Design Award&Competition Endüstriyel Tasarım 
Yarışması 2016’dan Dijital ve Elektronik Cihazlar Tasarım Ödülü 
kategorisinde 5 ürün ile en çok ödül kazanan Türk firması oldu. 
Vestel, A Design Award&Competition Endüstriyel Tasarım 
Yarışması 2016’dan Golden A Design Award, SİLVER A Design 
Award kategorilerinde toplam 5 tasarım ödülü kazandı. İtalya’da 
gerçekleşen A Design Award&Competition Endüstriyel Tasarım 
Yarışması’nda her yıl 80 farklı kategoride yüzlerce marka 
değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan çalışmalar 3 farklı jüri ekibi 
tarafından işlevsellik, ergonomi, mühendislik, sunum, inovasyon ve 
teknoloji gibi çeşitli başlıklar altında inceleniyor. Tüm başlıklar 
altında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 
Vestel toplam 5 ürünü ile Design Award&Competition Endüstriyel 
Tasarım Yarışması ödüllerine layık bulundu.

RADYO TRAFİK İSTANBUL TRAFİĞİNİ İNSANSIZ 
HAVA ARACI İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLÜYOR
Türkiye’nin traf ik radyosu Radyo Traf ik,  t raf iğin sorunlu 
noktalarından insansız hava araçları drone’larla çekilen görüntüleri 
paylaşıyor. Radyo Trafik takipçileri, radyonun internet sitesi ve sosyal 
medya hesaplarından çekilen video ve fotoğrafları görebiliyor. Yeni 
nesil drone yayınları; Boğaziçi Köprüsü girişi, Mahmutbey Gişeleri, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi, Sultangazi Sapağı, Basın 
Ekspres Yolu, E-5 Şirinevler bağlantısı ve Kavacık Sapağı gibi trafiğin 
kilit noktalarını kapsıyor. Radyo Trafik, drone’lu çekim planına kısa 
süre sonra 3. Köprü bağlantı yollarını da dâhil edecek. Sürücüler bu 
çekimlerle, yılsonunda hizmete açılacak olan 3. Köprü’ye hangi 
noktalardan ulaşım sağlanacağını görme fırsatını bulacak.
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Başbakan Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde ulaştırma ve 
iletişim sektöründe yaşanan gelişmelerden bazıları şöyle: 
Karayolları: Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde 18 bin 180 
kilometre daha bölünmüş yol yapıldı.
Havacılık: 25 olan havaalanı sayısını 55’e çıkardı. Bu dönemde 
yapılan havayolları arasında Avrupa’nın deniz üzerinde inşa 
edilen ilk ve tek havaalanı olan Ordu-Giresun Havaalanı da yer 
aldı. Dünyada yüzde 5 büyüyen havacılık sektörü, Türkiye’de 
yüzde 15 büyüdü.
Yüksek Hızlı Tren: Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, 
Ankara-Konya, Konya-İstanbul yüksek hızlı tren hatları haya-
ta geçirildi. Türkiye, Avrupa’da 6. hızlı tren işletmecisi ülke oldu. 
Marmaray: İstanbul’un Asya ve Avrupa yakaları denizaltından 
demiryolu ile birbirine bağlandı.
3G ve 4.5G: Bilişim sektörüne yönelik birçok projeyi tamam-
layan Yıldırım, Türkiye’yi 3G ve 4.5G ile tanıştırdı.
Avrasya Tüneli: 2017 yılında bitecek projeyle, Anadolu ve 
Avrupa arası karayolu seyahat süresi 15 dakikaya inecek.
Osmangazi Köprüsü: Dünyanın 4. büyük orta açıklığa sahip 
asma köprüsü olacak olan Osmangazi Köprüsü’yle 4 saatlik 
yol, 4 dakikaya inecek.
Bolu Tüneli: 12 hükümet, 16 bakan eskiten Bolu Tüneli Binali 
Yıldırım’ın bakanlığı döneminde tamamlandı.
3. Köprü: Yüksek mühendislik ve teknoloji ürünü olacak 3. 
Köprü, 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu ile bu yıl faaliyete 
giriyor. 
3. Havalimanı: Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın 
en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Havalimanı’na 
2018 yılının ilk çeyreğinde ilk uçak inecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı görevini başarıyla yürüten 
ve hayata geçirdiği mega projelerle 
tarihe adını yazdıran Binali Yıldırım, 

Türkiye’nin yeni Başbakanı oldu. Başbakan 
Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nı yürüttüğü 4 
dönemde yüksek hızlı tren, Marmaray, 3. 
Havalimanı, duble yollar, telekomünikas-
yonda 3G ve 4.5G başta olmak üzere bir-
çok önemli gelişmeye imza attı. 
Başbakanlık görevine geldikten sonra ver-
diği ilk mesajlarda yine dev projeleri Türk 
halkının hizmetine sunmaya devam edece-
ğini söyleyen Binali Yıldırım, Genel Başkan 
seçildiği AK Parti Kongresi’nde şunları dile 
getirdi: “Sevgili kardeşlerim AK Parti olarak 
geçtiğimiz 13 yılda birbirinden güzel hizme-
ti milletimizin hizmetine sunduk. Bundan 
böyle de sizin seçiminizle göreve geldiğim-
de benden önce ülkemizi başarıdan başa-
rıya taşıyan başta kurucu liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan, Sayın Abdullah Gül, Sayın 
Ahmet Davutoğlu başbakanımızın bıraktığı 
yerden hizmet etmeye devam edeceğim. 
Yolları böldük hayatları birleştirdik, yollar 
böldük halkı birleştirdik. Akıl yollarıyla ülke-
mizin her yanını donattık. Türkiye’yi Afrika 
seviyesinden aldık Avrupa’nın ilk beş ülkesi 
arasına soktuk.” 
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Yüksek Hızlı Tren, Marmaray, 3. 
Havalimanı, duble yollar, 4.5G 
gibi önemli gelişmelerin mimarı 
Binali Yıldırım Türkiye’nin yeni 
Başbakanı oldu.
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BİNALİ YILDIRIM ‘YÜKSEK 
HIZLA’ HİZMETLERİNE 
DEVAM EDECEK
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Başbakan Binali Yıldırım; Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
görevini, Ahmet Arslan’a devretti. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nda Binali Yıldırım’la birlikte uzun 
süre çalışan Arslan daha sonra siyasete 
girerek AK Parti Kars Milletvekili olarak 
görev yaptı.  
Devir teslim töreninde konuşan Başbakan 
Binali Yıldırım, görevi huzurla ve arkasında 
hiçbir tereddüt kalmadan Ahmet Arslan’a 
devrettiğini belirtti. Arslan ise şu ifadeleri 
kullandı: “Şanslıyız ki bakanlığımızın pro-
jelerini çok iyi bilen bir Başbakanla çalı-
şacağız. Bu bayrağı devraldığım için çok 
mutluyum.”

/HABER

Başbakan Binali Yıldırım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini 
Ahmet Arslan’a devretti.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANLIĞI’NDA 
AHMET ARSLAN DÖNEMİ BAŞLADI

AHMET ARSLAN KIMDIR?
Ahmet Arslan, 2 Haziran 1962’de Kars 
Kağızman’da doğdu. Gemi İnşa ve Makine 
Mühendisi olan Arslan, İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Milli 
Güvenlik Akademisi 56. Dönem mezunudur.
Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesi’nde 
çeşitli görevlerde bulundu. Denizcilik Müste-
şarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcı-

lığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları 
(DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT 
Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu. “Türk Dün-
yası Mühendislik Ödülü”, “Fahri Profesörlük” unvanı ve “2010 Yılı Nega-
tifi Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı” ödülleri sahibidir. Arslan, evli ve 1 
çocuk babasıdır.

Demiryollarının yeniden ayağa kaldırılmasında büyük emekleri olan 
İsa Apaydın, Genel Müdürlük koltuğuna oturdu.

İSA APAYDIN TCDD’NİN 
YENİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU

ISA APAYDIN KIMDIR?
1965 yılında Ankara’da doğan İsa Apaydın, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun oldu. 1996’da Sakarya 
Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 
tamamladı.
Mezun olduğu 1987 yılında mühendis olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nde 
göreve başlayan Apaydın, sırasıyla Mühendis, Uzman Mühendis, Fabrika 
Müdürü, Şube Müdürü ve 2. Bölge Müdürlüğü görevleri ile 2005-2015 
yılları arasında TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yaptı. Apaydın, 14 Nisan 2016 tarihinde vekâleten, 13 Mayıs 
2016 tarihinde de asaleten TCDD Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Milli Tren Proje Yürütme Grup Başkanlığı, Anadolu Raylı Sistemler Küme-
lenmesi (ARUS) Başkan Yardımcılığı, Avrupa Demiryolu Araştırma Kon-
seyi Genel Kurul Üyeliği, I ve II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Başkanlığı gibi ulusal ve uluslararası önemli görevler 
üstlenen Apaydın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 
İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na İsa Apaydın atandı.

MESLEK HAYATI BAŞARILARLA DOLU
İsa Apaydın, TCDD Genel Müdür Yardımcılığı görevi 
esnasında birçok projede görev ve sorumluluk üstlendi. 
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projelerinin yapımı, işlet-
meye alınması, mevcut sistemin bakımı ve yenilenme-
si, Milli Tren Projesi’nin AR-GE ve eğitim altyapısının 
geliştirilmesi İsa Apaydın’ın sorumluluğunda başarılı ile 
yürütülen çalışmalardan bazıları oldu. 

/HABER
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Yol altyapı ve üst yapı rehabilitasyonu ile sinyalizasyon 
ve telekomünikasyon sistemlerinin kurulumu tamam-
lanan Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı, 27 Nisan 
2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı 

törenle işletmeye açıldı.

“DEMİRYOLLARI KALKINMADIR, REFAHTIR”
Törende konuşan UDH Bakanı Binali Yıldırım, “Zonguldak- 
Karabük- Irmak Demiryolu Hattı 1937’de yapılmış. Atatürk, 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra demiryolu seferberliği 
başlatarak o günün kıt imkânlarıyla adeta iğneyle kuyu 
kazar gibi bu yolları yapmış. Ama 50’den sonra demiryolları 

kaderine terk edilmiş. Fakat biz, 2002’de işbaşına gelin-
ce Atatürk’ün dediği gibi ‘demiryolları kalkınmadır, refahtır’ 
dedik. ‘Demiryolları milletin yükünü taşısın,  millet demiryol-
larının yükünü taşımasın’ dedik. Demiryollarını tekrar ayağa 
kaldırma hamlesini başlattık.” dedi.

DEMİRYOLUNUN YÜZDE 85’İ YENİ BAŞTAN YAPILDI
“Cumhuriyetin ilk yıllarından kalan 11 bin kilometre demir-
yolunun bugün yüzde 85’ini yeni baştan yaptık. Sinyalli 
hatların miktarını yüzde 37’ye çıkardık. Elektrikli hat mik-
tarını yüzde 20’lerden, yüzde 31’lere taşıdık.” diyen Yıldırım, 
şöyle devam etti: “Yüksek Hızlı Trenle Ankara, İstanbul, 

Eskişehir, Konya’dan sonra şimdi Sivas ve İzmir’e ulaşacağız. 
Cumhuriyetimizin 100. yılında 14 büyük şehrimiz hızlı tren 
ağlarıyla birbiriyle bağlanmış olacak. Böylece Atatürk’ün 
vasiyeti olan demiryollarıyla ilgili ümran ve refah yolunu 
hayata geçireceğiz.”

PROJEYE AB’DEN BÜYÜK DESTEK
Yıldırım, söz konusu projeye AB’nin yaklaşık 550 milyon lira 
destek verdiğini hatırlatarak, “AB ve Türkiye’nin tam üyelik 
yolunda kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizin en somut, en 
anlamlı projelerinden birini gerçekleştirdik. Bunun için AB’ye 
ve AB Türkiye delegasyonuna teşekkür ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE VE AB STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR
Avrupa Birliği Delegasyonu Müsteşarı François Begeot de, 
“Demiryolu altyapısının geliştirilmesi için Türkiye ve AB ara-
sında stratejik iş birliği yapılıyor. Bu yatırım kararının amacı 
Türkiye’den Avrupa’ya yük taşımacılığını kolaylaştırmaktır.” 
şeklinde konuştu. 

TREN SAYISI 46’YA ÇIKACAK
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ise 2012’de başlayan pro-
jenin yaklaşık 700 milyon liralık maliyetinin yüzde 85’inin 
Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını, proje ile hat kapa-
sitesinin yüzde 53 artacağını, işletilen toplam yolcu ve yük 
tren sayısının 30’dan 46’ya yükseleceğini söyledi.
Bakan Yıldırım, konuşmaların ardından hattaki ilk trenin 
hareket startını verdi.

Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı'nın rehabilitasyon ve sinyalizasyon 
projesi tamamlandı.

KARADENİZ’İN DEMİRYOLU 
YENİLENİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini 
sürdürdüğü son günlerde hattın açılışını gerçekleştirdi.  
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Elektronik ürünlerinizin gerek teknik gerekse de kişisel sebeplerden dolayı 
kullanım süreleri dolduğunda, onlara ne olduğunu biliyor musunuz? 

Çevresel etkiler, elektronik atıkların toplanmasını ve geri kazanılmasını 
zorunlu kıldı ve pek çok ülkede elektronik atıklar konusunda yasal 

düzenlemeler yapıldı.

Artık teknoloji çağındayız ve her geçen gün cep 
telefonlarımızın modellerini yükseltiyor ya da bilgi-
sayarlarımızı yeniliyoruz. Tüketim tarafında ülke ola-
rak dünya sıralamasındayız ancak akıllara şu soruyu 

getirmekte de büyük fayda var: cep telefonu ya da bilgi-
sayar gibi teknolojik ürünlerimiz artık kullanılamaz hale 
gelince ne yapıyoruz?
Çok beğenerek bir cep telefonu aldınız. Ancak 3 ay sonra bir 
üst modeli piyasaya çıktı ve o daha çok hoşunuza gitti. Gün 
içinde en çok kullandığınız teknolojik cihaz bilgisayarınız 
fakat onun da artık yeni teknolojilere ayak uyduracak gücü 

kalmadı. Elektronik ürünlerinizin gerek teknik gerekse de 
kişisel sebeplerden dolayı kullanım süreleri dolduğunda, 
onlara ne olduğunu biliyor musunuz? Elektrikli ve elektro-
nik atıklar (e-atıklar) uzun yıllar önce toprağa gömülerek 
veya yakılarak bertaraf ediliyordu. Dünyanın çeşitli böl-
gelerinde bu yöntemler maalesef hala kullanılıyor. Ancak 
bu yöntemlerin oluşturduğu çevresel etkiler, elektronik 
atıkların toplanmasını ve geri kazanılmasını zorunlu kıldı ve 
pek çok ülkede elektronik atıklar konusunda yasal düzen-
lemeler yapıldı. Günümüzde elektronik atıklar, diğer atık 
türlerinden ayrı olarak yetkililer tarafından toplanıyor ve 
işlenmek üzere geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu 
tesislere alınan elektronik atıklar, türlerine göre ayrı işlem-
lerle parçalarına ayrılıyor. Ardından elektronik atıklar uygun 
teknolojilerle içerdikleri metal, cam, plastik gibi maddelere 
ayrıştırılıyor. Bu aşamada, çevreye zararlı olabilecek mad-

deler için özel işlemler yürütülüyor. Ayrıştırılan değerli 
metaller gibi maddeler, başka ürünlerin imalatın-
da kullanılmak üzere kazanılmış oluyor. Başka bir 
deyişle atıktan döngüsel ekonomi ile tekrar ham-

madde elde edilmiş oluyor. Ömrünü tamamlamış 
teknolojik cihazlar da dâhil olmak üzere tüm 

elektronik atıkların geri dönüşümün-
de tüketicilere de önemli bir 

rol düşüyor. Geri dönüşüm 
tesislerine kazandırılma-

yan elektronik atıklar 
ulusal servet kaybı ve 
çevresel tehdit oluştu-

ruyor. 
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ÖMÜRLERİ DOLAN 
TEKNOLOJİK CİHAZLARA 

NE OLUYOR?

[DUYGU SAYINER]
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60 MİLYON DOLAR ÇÖPE ATILIYOR
Elektronik atıklar dünyada en hızlı büyüyen atık türünü 
oluşturuyor. Elektronik atıklar için, atık yerine yeni bir 
kaynak, hammadde demek daha doğru. Elektronik atıklar 
bakır, gümüş, altın, paladyum gibi değerli metalleri, cam, 
plastik ve diğer pek çok geri kazanılabilir bileşenleri içeri-
yor. Elektronik atıklar geri kazanılmadığında büyük maddi 
kayıplar oluşuyor. Örneğin, ABD’de her yıl çöpe atılan cep 
telefonlarındaki gümüş veya altının değeri 60 milyon dolar-
dan fazla... Dünyanın çeşitli bölgelerinde elektronik atık 
geri dönüşüm tesisleri kurularak doğru yöntemlerle büyük 
miktarlarda elektronik atık ayrıştırılabilir. Bu malzemelerin 
yeni üretim proseslerinde kullanılmak üzere alıcılara ulaş-
masını sağlayacak ikincil hammadde pazarlarının kurul-
masına büyük önem veriliyor. Böylece çevresel avantaj, 
yeni istihdam ve yeni iş kolları yaratılması ve katma değer 
sağlanması bir arada ilerleyebilir.

YILDA NE KADAR ELEKTRONİK ATIK GERİ 
KAZANDIRILIYOR? 
Tüm dünyada açığa çıkan katı atığın yüzde 2 ila 5’ini elekt-
ronik atıklar oluşturuyor. Elde edilen son verilere göre, 
Türkiye’de kişi başı 8.83 kg olmak üzere toplamda 661 
bin 190 ton elektronik atık üretildi. Aynı süre içerisinde, 
Avrupa Birliği’nde 9 milyon 918 bin ton, dünyada ise 48 
milyon 894 bin ton elektronik atık üretildi. Çin, 11.1 milyon 
ton ile elektronik atık üretiminde lider ülke olurken, onu 10 

102 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLADI
MediaMarkt, mağazalarında yer alan ünitelere geri dönüş-
türülmesi amacıyla bırakılan telefon, beyaz eşya, televiz-
yon, DVD gibi ürünlerin tehlikeli kısımlarını aldırarak tekrar 
kullanılabilir hale getiriyor. 
MediaMarkt yetkilileri, konuyla ilgili şu açıklamala-
rı yapıyor: “Media Markt olarak Exitcom ile çalışıyoruz. 
Müşterilerimizden alınan veya mağazalarımıza getirilen 
elektronik atıklar, atık toplama kutularında biriktiriliyor. 
Kutularda biriken atıklar tesislere götürülerek geri kazan-
dırma işlemine alınıyor. Ayrıca projenin devamlılığı ve verimi 
açısından mağazalarda çalışanlarımıza şirket tarafından 
eğitimler veriliyor. Atıklar öncelikle tesislerde ürünün türü-
ne göre ayrıştırılarak sonrasında makinalarla ya da elle 
demontajı yapılıyor. Ayrıştırılmış toplama yöntemiyle top-
lanan atık parçaları, diğer elektronik cihazların yapımında 
hammadde görevi görüyor. Elektronik atıklar hammad-
deye hazırlık işleminden sonra geri kazanım tesislerine 
gönderiliyor. Ayrıca bazı kategorideki elektronik atıklar 
ihraç edilerek ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyor. 
Elektronik atıkları en iyi şekilde değerlendirilmek, ekono-
miye katkı sağlamak ve çevreye verilen zararı en aza indir-
mek için MediaMarkt olarak çalışmalarımıza devam edi-
yoruz. Elektronik atık toplama projemiz ile şimdiye kadar 
mağazalarımızdan yaklaşık 102 ton e-atık topladık.”

EVLERDE SAKLANAN CEP TELEFONLARI ÖNEMLİ            
BİR POTANSİYEL…
Uzmanlar altın, gümüş gibi kıymetli elementler içeren cep 
telefonlarının geri dönüştürülmesinin hem sağlık hem 
de maddi anlamda büyük faydalar sağladığını belirti-
yor. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkan 
Yardımcısı ve İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, bu konu hakkında şu 
açıklamalarda bulunuyor: “Yalnızca ABD’de bir günde 416 
bin cep telefonu hurdaya çıkıyor. Cep telefonlarında saklı 
olan altın, gümüş, kobalt, paladyum gibi değerli element-

milyon ton elektronik atık ile Amerika izliyor. Türkiye’de 
2020 yılında 894 bin ton elektronik atığın açığa çıka-
cağı, bu miktarın yaklaşık yüzde 50’sinin geri kazanıl-
mak üzere toplanacağı öngörülüyor. Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı’nın (UNEP) ‘Geri dönüşüm: E-atıktan 
kaynaklara’ isimli raporunda gelecek 10 yılda Hindistan 
gibi ülkelerde açığa çıkan elektronik atığın 5 kat artabile-
ceği belirtiliyor. Eğer bu hızla devam ederse 2017 yılında 
dünyada yıllık olarak üretilen elektronik atık miktarının 
65.4 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu rakam kabaca 
dünyada yaşayan insanların ağırlığının beşte birine eşit... 
Elektronik atık geri dönüşüm oranları en yüksek ülke-
ler, Avrupa Birliği ülkeleri ve Japonya olarak öne çıkıyor. 
Avrupa Birliği’nde toplanan elektronik atıkların yüzde 
35’i geri dönüştürülürken, Japonya’da bu oran yüzde 75’e 
ulaştı. Gelecekte açığa çıkacak elektronik atık miktarın-
daki artış, aynı zamanda e-atık geri kazanım sektörün-
deki büyümenin habercisi. ABD’de elektronik atık geri 
kazanım pazarının geçtiğimiz yıl 14.7 milyar dolara eriş-
tiği tahmin ediliyor. Avrupa elektronik atık geri dönüşüm 
pazarına ait yıllık birleşik büyüme oranının ise 2020’ye 
kadar yüzde 4.1 olacağı öngörülüyor. 

3 AYDA 1.5 TONUN ÜZERİNDE E-ATIĞI GERİ DÖNÜŞÜME 
KAZANDIRDI
Türkiye ve Amerika’dan üniversite öğrencileri, sürdürüle-
bilir yeşil kampüsler yaratmak amacıyla ‘Kampüslerarası 
Çevre Yarışması’nda bir araya geldi. Yarışma kapsamında 
öğrenciler, 4 ay boyunca yeşil kampüs fikirleri üzerine 
projeler geliştirdiler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden 
oluşan BountoGreen ekibi, üniversitenin tüm kampüsle-
rine 30 adet elektronik atık toplama kutusu yerleştirdi. 
Ekip, sponsor şirketle anlaşarak, toplanan her ton atık 
için kampüsteki iki manuel musluğu, yüzde 60 su tasar-
rufu sağlayan sensörlü musluklarla değiştirdi. Boğaziçi 
Üniversitesi’nde 3 ayda 1 ton 650 kg elektronik atık topla-
narak geri dönüşüme kazandırıldı.

lerin geri kazanılması önem arz ediyor. Türüne göre değiş-
mekle birlikte cep telefonları, demir, bakır ve magnezyum 
alaşımları başta olmak üzere metaller, termoplastikler, 
cam ve seramikler gibi materyaller içerebilir. Örneğin, 
geri dönüştürülen her bir milyon cep telefonu ile ortalama 
olarak 16 bin kg bakır, 350 kg gümüş, 35 kg altın ve 15 kg 
paladyum geri kazanılabilir. Kullanılmadığı halde evlerde 
saklanan cep telefonları önemli bir potansiyeldir. Metal 
içerikleri cep telefonlarını geri dönüşümü en kazanç-
lı elektrikli-elektronik cihazlardan biri yapıyor. Ömrünü 
tamamlamış cep telefonları, yeniden hammadde haline 
getirilip katma değer elde edilebilir. Cep telefonları başta 
kurşun olmak üzere, bromlu alev geciktiriciler, berilyum, 
altı değerlikli (hekzavalent) krom, arsenik, kadmiyum, 
antimon ve civa gibi toksik maddeler içeriyor. Doğru yön-
temlerle geri dönüştürülmeyen cep telefonları, yakılarak 
bertaraf edilmeleri ya da atık sahalarına depolanmaları 
durumunda havaya, suya ve toprağa zarar veriyor. Cep 

ELEKTRONİK 
ATIKLAR BAKIR, 
GÜMÜŞ, ALTIN, 
PALADYUM GİBİ 
DEĞERLİ METALLERİ, 
CAM, PLASTİK VE 
DİĞER PEK ÇOK 
GERİ KAZANILABİLİR 
BİLEŞENLERİ 
İÇERİYOR.

ELEKTRONİK ATIKLAR GERİ 
KAZANILMADIĞINDA 
BÜYÜK MADDİ KAYIPLAR 
OLUŞUYOR. ÖRNEĞİN, 
ABD’DE HER YIL ÇÖPE 
ATILAN CEP 
TELEFONLARINDAKİ 
GÜMÜŞ VEYA ALTININ 
DEĞERİ 60 MİLYON 
DOLARDAN FAZLA...
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telefonlarında bulunan pek çok bileşen, Çevre Koruma 
Ajansı (EPA) tarafından yayınlanan listeye göre, kalıcı 
biyolojik birikmeye uğrayan toksik maddeler arasında yer 
alıyor. Bu bileşenler, insan ve hayvanlarda yağ dokusunda 
birikip, zamanla daha yoğun hale gelerek, sinir sisteminde 
hasarlar, üreme ve gelişim problemleri, kanser ve genetik 
bozukluklar yapabiliyor. Cep telefonu atıklarının vereceği 
zararı önlemenin tek yolu, cep telefonlarının teknolojisi 
yeterli geri dönüşüm tesislerinde işlenmesidir.”

AFRİKA’DA BÜYÜK YIĞILMALAR YAŞANIYOR
Özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinden deniz ve kara yoluyla 
bu kıtaya taşınıp boşaltılan elektronik atıklar Afrika’da 
büyük yığınlara neden oldu. Elektronik atıklardaki saklı 
değer fark edildiğinde, maalesef kayıt dışı elektronik 
atık toplama ve geri dönüştürme yaygınlaşmaya başla-
dı. UNEP’in beş Batı Afrika ülkesini baz alarak hazırladığı 
‘E-atık Afrika Programı Raporu’na göre elektronik atık 
toplama oranları yüzde 95’lere ulaştı. Ancak toplanan atık-
ların neredeyse tamamı yasal olmayan faaliyetlerle geri 
dönüştürülüyor. Elektronik atık miktarının, ülkeden ülkeye 
değişmekle birlikte, yıllık 650 bin ila 1 milyon ton olduğu 
biliniyor. Afrika genelinde uygun elektronik atık toplama ve 
geri dönüştürülmesi stratejilerinin geliştirilmesi, elektronik 
atıkların yanlış yöntemlerle toplanması ve geri dönüştürül-
mesi sonucu doğan çevresel sorunlar ve sağlık sorunları-
nın önlenmesi gerekiyor. 

E-ATIK MİKTARI 2020’YE KADAR ARTACAK
2020 yılına kadar Afrika’daki elektronik atık miktarının 
iki katına çıkacağı söyleniyor. Filiz Karaosmanoğlu, bu 
konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Yalnızca Afrika’da 

değil, yakın gelecekte Hindistan ve Çin’de de açığa çıkan 
elektronik atık miktarının artacağı öngörülüyor. Söz 
konusu bölge ve ülkelerde elektronik atıklarla ilgili ciddi 
yasal düzenlemelere gidilmesi, bu düzenlemelerin etkin 
biçimde uygulanarak düzenli bir biçimde toplama ve geri 
dönüştürülme yapılması gerekiyor. Bilinçsizce sahala-
ra boşaltılan ve parçalarına ayrılan elektronik atıklar, 
çevre ve dünyamız için ciddi bir problem teşkil ediyor. 
Türkiye benzer sorunları yaşamamalı. Özellikle elektrikli 
ve elektronik eşya üreticilerine bu konuda büyük görev-
ler düşüyor. Beşikten mezara temiz üretim teknolojisi 
sorumluluğu ile firmalar, ömrünü tamamlamış elektrikli 
ve elektronik eşyaların geri dönüşümü, geri kazanımı ve 

bertarafında sorumluluk almalı. Üretici firma, 
tüketici, e-atık geri dönüşüm firması ve 

yerel yönetim birlikte ilerlemeli. Denetim 
ve ceza yaptırımları gündemde olmalı, 
yetkin ve yeterli tesislerde elektronik 
atık geri dönüşümü başarılmalı.”

/KAPAK

RAKAMLAR NE DIYOR?
 ABD’de her yıl çöpe atılan cep telefonlarındaki gümüş 
veya altının değeri 60 milyon dolardan fazla.

 Türkiye’de 2020 yılında 894 bin ton elektronik atığın 
açığa çıkacağı, bu miktarın yaklaşık yüzde 50’sinin geri 
kazanılmak üzere toplanacağı öngörülüyor.

 Tüm dünyada açığa çıkan katı atığın yüzde 2 ila 5’ini 
elektronik atıklar oluşturuyor.

 Gelecek 10 yılda Hindistan gibi ülkelerde açığa çıkan 
elektronik atığın 5 kat artabileceği belirtiliyor.

 2017 yılında dünyada yıllık olarak üretilen elektronik 
atık miktarının 65.4 milyon tona ulaşması bekleniyor.

 Avrupa Birliği’nde toplanan elektronik atıkların yüzde 
35’i geri dönüştürülürken, Japonya’da bu oran yüzde 75.

 ABD’de bir günde 416 bin cep telefonu hurdaya çıkıyor.
 Geri dönüştürülen her bir milyon cep telefonu ile ortala-
ma olarak 16 bin kg bakır, 350 kg gümüş, 35 kg altın ve 
15 kg paladyum geri kazanılabilir.

 Elektronik atık miktarı, ülkeden ülkeye değişmekle bir-
likte, yıllık 650 bin ila 1 milyon ton arasında olduğu belir-
tiliyor.

ELDE EDİLEN SON 
VERİLERE GÖRE, 
TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞI 
8.83 KG OLMAK 
ÜZERE TOPLAMDA 
661 BİN 190 TON 
ELEKTRONİK ATIK 
ÜRETİLDİ.



Dünyanın en çok seyirci çeken otomobil yarışlarından birisi olan ve kısa 
süre önce 2016 sezonu başlayan Formula 1, bugüne kadar spor 
teknolojisinde zirveyi temsil etmesiyle de biliniyordu. Görünen yüzünün 
arkasında ise çok daha büyük teknolojiler yatıyor.

F1’İN ARKASINDAKİ 
TEKNOLOJİ

[ AYTUN ÇELEBİ ]
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Sıkı Formula 1 (F1) izleyicileri telemetri adı verilen 
sistemden haberdardır. Her araca yerleştirilen algı-
layıcılardan gelen veriler, takımların yarış stratejile-
rini detaylı bir şekilde yapılandırmasını sağlıyor ama 

bu alandaki teknoloji açısından bu sadece bir başlangıç 
sayılabilir. Öyle ki, bir yarışçının yeşil ışıktan bayrağa 
kadar yalnız olduğu zamanlar geride kaldı diyebiliriz. 
F1’in yönetim ayağı olan FIA, takımların yarışçılarına vereceği 
öneriler konusundaki kuralları sıkılaştırmasına karşın, yarış-
çılar mühendislerin verdiği bilgilere muhtaç durumda. Bu bil-
gilerin büyük bölümü de araçlardaki algılayıcılardan geliyor. 

Bir F1 aracında yüzden fazla algılayıcı bulunuyor ve bunların 
her biri otomobilin farklı yönleriyle ilgili sürekli olarak bilgi 
topluyor. Bunların başında lastik aşınması, fren ısısı, yakıt 
akışının yanı sıra, yakında ortaya çıkabilecek arızalar geli-
yor. FIA, güvenlik sebebiyle yarışçıların nabzı, solunumu ve 
vücut ısısıyla ilgili bilgilerin de ekiplere aktarılmasını istiyor. 

KİLOMETRELERCE ÖTEDEN ÇEKEN Wİ-Fİ
Sıradan bir yarışta, ana telemetriyi gerçekleştiren ECU 
(Makine Kontrol Ünitesi) adlı birim, yaklaşık 1,5 GB verinin 
iletimini sağlıyor. Günümüz teknolojisinde en düşük fiyatlı 

802.11n destekli yönlendiricinin saniyede 50 Mbit hızının 
yanında çok zayıf görünse de, saniyede 2 Mbit hızında veri 
iletebiliyor. Ancak elbette bu tip bir yönlendirici sabit bir 
noktadan kısa bir mesafeye veri aktarıyor, Formula 1 aracı-
nın ise birkaç kilometre öteden haberleştiğini düşünürsek, 
bu çözüm oldukça iyi. Kör noktalar oluşmasın diye, standart 
Wi-Fi frekansları yerine özel radyo frekansları kullanan sis-
tem, pistin dört bir yanına yerleştirilen antenlerle de kesinti-
siz iletişimi garanti altına alıyor. Bu haberleşme, Monte Carlo 
pistinde bulunan ve limana yakın olan tünelde dahi işliyor. 
Buraya kadar anlattıklarımız verilerin ekibe aktarılmasıyla 

ilgiliydi. Bir de FIA regülasyonlarının verileri işleyecek ekibi 
60 kişiyle sınırlandırması meselesi var. Bu, her bir ekibin en 
verimli şekilde çalışacak şekilde kurulmasını ve yönetilmesi-
ni gerektiriyor. Son derece yüksek hızlı ve düşük gecikmeye 
sahip bağlantılar, takımların fabrikadaki ekiplerle de iletişim 
halinde olmasını ve en iyi stratejiyi belirlemelerini sağlıyor. 
Mercedes AMG Petronas’ın kurduğu ağ, bir yarış pistinden 
elde edilen verinin dünyanın herhangi bir noktasına 0,244 
saniye içinde gönderilmesini sağlıyor. Veri aktarım hızı ise 
saniyede 128 GB. Bu, akıllı telefonların büyük bölümünün 
sunduğunun en az iki katı veri anlamına geliyor.
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laşırken verilerin aktarılabilmesini sağlamıştı. Bu, 802.11n 
yerine 802.11ac bağlantısıydı ve saniyede 1,3 Gbit hıza eri-
şebiliyordu. Qualcomm’un çözümü 80 MHz kanalını kulla-
nıyor ve aracın farklı noktalarına konuşlandırılmış dört adet 
Wi-Fi yongasıyla çalışıyor. Qualcomm şimdi bunu az bilinen 
802.11ad sistemine geçirmeyi planlıyor. Önceki kablosuz 
ağ standartlarına göre oldukça radikal bir değişim sunan 
sistem, 2,4 ya da 5 GHz yerine 60 GHz bandında çalışı-

yor. 7 Gbit/sn hız sunan sistemin tek dezavantajı 
kısa mesafede çalışması. Bu sistemde, araçla 

maksimum 10 metre mesafeden bağlantı 
kurulabilecek.

CANLI YAYIN İÇİN AĞ HIZI 10 KAT 
ARTIRILDI
Formula 1’deki problemlerden birisi 
de 3,3 ile 7 km arasında pistlerden 
oluşan yarış dizisinde 30’dan fazla 

kameranın kullanılması gerekiyor. 
Ancak bu dahi yeterli olmayabiliyor. Bu 

yüzden helikopter kamerası, uzaktan 
kumandalı kameralar ve ayrıca ultra ağır 

çekimler için de yüksek çekim hızına sahip 
özel kameralar da kullanılıyor. Regülasyonlara 

göre otomobillere de en az beş kamera koruma kasası 
yerleştiriliyor, ancak bunların her birinde çalışan bir kamera 
olması şart değil. Pistte 22 otomobil olduğu düşünülürse, bu 
aynı anda aktarılan devasa bir veri anlamına geliyor.
Yarışlarda kullanılan ağın bu gibi yükleri taşımakta problem 
yaşatmaması gerekiyor. Bunun için 100 Mbit olan bağlantı 

LCD EKRANLI DİREKSİYON İLE TÜM VERİLER 
SÜRÜCÜDE
Yarışlarda direksiyon da eskisine göre çok daha önemli bir 
rol sahibi. Fiyatı 30 bin ile 75 bin dolar arası değişen yeni 
nesil direksiyonlar, birçok kontrol tuşunun yanı sıra, LCD 
panele de sahip. Bu LCD panel ile yarış mühendislerine 
ulaşan veriler sürücüye de ulaşıyor. Bunca veriyi sürücü-
lerin ne yaptığı konusunda tahminde bulunmak çok zor 
değil, zira saatte 340 km hızla giderken yapılacak 
pek bir şey kalmasa gerek. Ancak yarışlarda 
sürücülerin ‘delta’lar, zamanlama farkları 
gibi bilgileri değerlendirdiklerini biliyoruz. 
Yarışın son turunda ilerleyen bir yarışçı, 
önceki turlara göre ne kadar önde 
ya da geride olduğunu görebiliyor-
lar. Direksiyonlar aynı zamanda yarış 
kontrolünden gelen bilgileri göstere-
rek bayrak kaçırma durumlarını anlı-
yorlar. Bu sebeple, örneğin bir sürü-
cü mavi bayrak görünce kenara geçip 
diğer sürücülere yol vermek zorunda, 
bu durum sürücünün ekranında görülüyor.
Yarış esnasında her aracın ECU biriminden 
aktarılan veriler, bir F1 aracının aktardığı tüm veriyi 
göstermiyor. Bir deneme ya da sıralama turunda yaklaşık 
6 GB veri toplanıyor. Eldeki teknoloji tüm verilerin ger-
çek zamanlı aktarılması için yeterli olmadığından, verilerin 
tamamı yarış bittikten sonra araçla fiziksel bağlantı kurarak 
alınıyor. 2015 sezonunda yarıiletken üreticisi Qualcomm, 
Mercedes’e sağladığı Wi-Fi teknolojisi ile araç garaja yak-

1 Gbit’e yükseltilmiş. Her yarıştan önce farklı bir ülkeye 
taşınarak oradaki piste kurulan yayın merkezi, 130 ton-
luk bir yapı. Ancak bunun dışında tüm işlemler hızlı ağ 
sayesinde uzaktan, İngiltere’deki merkezden yönetilebiliyor. 
Pist kenarındaki robot kameralar da buradan yönetiliyor. 
Buradaki takım, yarışçılar ve takımlar arası konuşmaları 
dinleyip, montajlayarak, bunları yayıncı kuruluşlarla paylaşı-
yor. Burada paylaşılan yayın kalitesi şu anda Full HD 
çözünürlükte, ancak 2014’teki 4K denemesi 
sonrasında, ekip buna da hazır durumda. 
Motor, vites kutusu ve lastiklerin duru-
munu izleyen algılayıcıların yanı sıra, 
her otomobilde GPS de yer alıyor. 
FIA, bu uydu bazlı navigasyon sis-
temini atıl algılayıcılarla birleştire-
rek araçların pistteki konumunu 
takip etmekte kullanıyor. GPS 
verileriyle dönüş gibi noktalarda 
araçların pist dışına çıkıp çıkma-
dığını belirleme konusu ise henüz 
tartışılıyor. 

FİNİŞ HESABI ASFALTA GÖMÜLÜ 
ANTENLERLE YAPILIYOR
Tüm bu saydıklarımız bir yana, FIA’nın teknolojiye en 
çok ihtiyaç duyduğu anlar, yarışın ve turların tamamlanma 
anları. Araçların yarışı bitirmelerini milisaniye hassasiyetin-
de belirlemek gerekiyor, zira çok hızlı otomobillerden ve bir 
hataya kurban gitmeye değmeyecek kadar çok ve pahalı 
hazırlıktan bahsediyoruz. Örneğin 2015 sezonundaki tüm 
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yarışlarda birinci ve ikinci arasında fark bir saniyenin altın-
daydı. 1971 Grand Prix’sinde Peter Gathin sadece 0,01 sani-
ye farkla kazandı ve ilk beşteki herkes birbirini 0,61 saniye 
farkla bitirdi. 
Bunun için konum belirleyen GPS hizmeti yeterli değil, zira 
hem yavaş hem de istendiği kadar detay sağlayamıyor. 
Otomobillerimizde kullandığımız sıradan uydu navigasyon 

sistemleri, 3 metrelik bir hassasiyete sahip. Yarış 
otomobillerindeki profesyonel GPS’ler ise 10 

cm hassasiyet sunuyor ama saniyede 
20’den fazla güncelleme yapılamıyor. 

Bu problem, her araca Rolex’in alıcı 
vericisi yerleştirilerek çözülüyor. Bu 

vericiler her otomobile özgü bir 
kodu sürekli göndermekle meş-
guller. Sinyaller asfalta gömülü 
alıcılara ulaşıyor. Bu alıcılar kısa 
mesafeden iletişim kurabilecek 

antenlere sahipler ve araç tam 
üstlerinden geçerken bu veriye 

ulaşabiliyorlar. Her pist üç zamanla-
ma bölümüne ayrılmış durumda ve her 

bölümün sonunda bu veriler toplanıyor. Bu 
bölümleme, aynı zamanda hız sınırlarını koru-

mak için de gereken verileri sağlamış oluyor.
Son olarak bunca teknoloji Formula 1 için yeterli değil. Araçlar 
gelişirken, teknolojinin gelişmesini de istiyor ve destekliyor-
lar. Bunun için bir inovasyon yarışması düzenleniyor. Her yıl 
birkaç konunun çözümünün istendiği yarışmaların kazanan-
ları 50 bin dolarlık ödülü paylaşıyorlar.

McLaren Electronics tarafından hazırlanan 
bu direksiyon, sadece otomobile yön vermek 

için değil: 4,3 inçlik ekranından yarışla ilgili 100 
sayfa veriye erişim sağlıyor.
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FIA’NIN 
TEKNOLOJİYE EN ÇOK 

İHTİYAÇ DUYDUĞU ANLAR, 
YARIŞIN VE TURLARIN 

TAMAMLANMA ANLARI. 
ARAÇLARIN YARIŞI BİTİRMELERİNİ 

MİLİSANİYE HASSASİYETİNDE 
BELİRLEMEK GEREKİYOR.

BİR F1 ARACINDA 
YÜZDEN FAZLA 

ALGILAYICI BULUNUYOR VE 
BUNLARIN HER BİRİ 
OTOMOBİLİN FARKLI 

YÖNLERİYLE İLGİLİ SÜREKLİ 
OLARAK BİLGİ 
TOPLUYOR.
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Türkiye’de akıllı telefonların değiştirilme sıklığı ortalama 2,5 yılda bir. Her iki kişiden biri 
4,5G kullanırken her üç kişiden ikisi ise müziği artık internetten dinliyor. 

TÜRKLER 2,5 YILDA BİR AKILLI 
TELEFON DEĞİŞTİRİYOR

TÜRKLER AKILLI TELEFON BAĞIMLISI 
Türkiye’deki kullanıcılar günde ortalama 71 kez cep tele-
fonunu kontrol ediyor, bu da yaklaşık 15 dakikada bir 
ekran yüzü gördüğümüz anlamına geliyor (ortalama 7 
saatlik uyku dışındaki zamana göre). Türkiye’deki cep 
telefonu bağımlılığı Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa 
gibi Avrupa’nın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça 
yüksek… Türkiye’deki bağımlılık verileri bu ülkelerin iki 
katından bile fazla durumda. Türkiye’deki akıllı telefon 
kullanıcıların yüzde 22’si, yani yaklaşık 5’te biri bağım-
lı durumda... Akıllı telefon bağımlılığında Türkiye’yi 
yüzde 68,9 ile Brezilya ve yüzde 63,9 ile 
Meksika takip ediyor. Her 10 kişiden 9’u, 
uyandıktan sonra 15 dakika içerisinde 
cep telefonunu mutlaka kontrol edi-
yor ve yarısının yaptığı ilk şey sosyal 
medya hesaplarını ve mesajlarını 
(anında mesaj ve SMS) kontrol 
etmek oluyor. Yüzde 77’si toplu 
taşıma araçlarında, yüzde 52’si de 
TV izlerken düzenli olarak telefon-
larını kullanıyor. Her iki kullanıcıdan 
biri, çektiği fotoğrafları günlük olarak 
sosyal medyada paylaşıyor. Bu oranla 
Türkiye, hem akıllı telefonunu fotoğraf 
çekmek için kullanma, hem de bu fotoğ-
rafı sosyal medyada paylaşmada Brezilya, Çin, 
Rusya, İngiltere, Almanya gibi pek çok ülkeyi geride bıra-
kıyor.

TÜRKİYE’DE 7 SAAT TEKNOLOJİYE ZAMAN AYRILIYOR 
Akıllı telefondan sonra en çok kullanılan diğer teknolojik 
ürünler ise yüzde 89 oy oranı ile bilgisayar ve yüzde 60 
oy oranı ile tablet. Ankete katılanların bu ürünleri kullanım 
sıklığı da günde ortalama 7 saat. Araştırmaya katılanların 
akıllı telefonlarını ortalama 2,5 yılda bir değiştirdiğinin 
ortaya çıkması da araştırmanın bir diğer önemli sonucu. 
Katılımcıların yüzde 39’u akıllı telefonlarını her 2 yılda bir 
değiştiriyor. Geriye kalan katılımcıların yüzde 44’ü 
3 yıldan sonra telefonlarını değiştirirken, yüzde 
11’i ise her yıl değiştirdiğini belirtiyor. Telefonunu 
değiştirmeyen katılımcılar ise yüzde 6. Akıllı 
telefon dışındaki teknolojik ürünlerin değişme 
sıklığı incelendiğinde ise katılımcıların yüzde 
23’ü ürünlerini her 3 yılda bir, yüzde 19’u her 2 
yılda bir, yüzde 43’ü 4 yıldan fazla bir süreden 
sonra yeni teknolojik ürünler satın alıp eski-
sini değiştirdiklerini dile getiriyor.  

MÜZİK DİNLEME İSTASYONU İNTERNET!
Katılımcıların yüzde 66’sı bilgisayarları ara-
cılığıyla internet üzerinden ve müzik indir-
me sitelerinden müziklerini dinlemeyi tercih 
ettiğini belirtirken geriye kalan katılımcıların 

yüzde 36’sının radyodan, yüzde 25’inin müzik uygulama-
larından, dinlediği tespit edildi. Araştırmaya göre yenile-
nen internet hızıyla beraber 4,5G’ye geçenlerin sayısı da 
oldukça artmış durumda. Neredeyse iki kişiden biri artık 
4,5G kullanıyor. Katılımcıların yüzde 49’u 4,5G’ye geçti-
ğini, yüzde 51’i de henüz geçmediğini belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN AKILLI TELEFON MARKASI: 
SAMSUNG
Hem akıllı telefonlarda hem de diğer teknoloji ürünlerinde 

Samsung markası yüzde 42 ile en çok tercih 
edilen marka olurken ikinci sırada en çok 

tercih edilen marka ise yüzde 25 oy 
oranı ile Apple oldu. Bununla birlik-

te teknolojik ürünleri satın alırken 
tüketicilerin en çok dikkat etti-

ği unsurun ürünün dayanıklı ve 
kaliteli olduğuna dikkat etmesi 
gözlerden kaçmadı. Tüketicilerin 
dikkat ettiği diğer unsurlar ise 
ürünün sahip olduğu işletim sis-

temi (yüzde 13), marka bilinirliği 
(yüzde 12) ve son teknoloji ürünü 

olması (yüzde 11). 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SATIŞ NOKTASI 
TEKNOLOJİ MAĞAZALARI

Tüketicilerin teknolojik ürünlerini en çok satın aldığı 
yerlerin başında fiziksel teknoloji mağazaları yer alırken 
diğer tercihleri ise yüzde 57 oy oranı ile internet, yüzde 
20 ile operatör bayileri ve yüzde 16 ile süpermarketler. 
Katılımcıların yarısından çoğunun bu ürünler için ayır-
dıkları yıllık bütçe ise 1.001 - 5.000 TL arasında olurken 
harcadıkları ortalama bütçe ise 3000 civarında. 

[BERİL ŞEN]

TÜRKİYE’DEKİ 
CEP TELEFONU 

BAĞIMLILIĞI RUSYA, 
ALMANYA, İNGİLTERE, FRANSA 

GİBİ AVRUPA’NIN DİĞER 
ÜLKELERİYLE 

KIYASLANDIĞINDA 
OLDUKÇA YÜKSEK.

Hitay Holding firmalarından Türkiye’nin online 
araştırma şirketi DORinsight tarafından “Teknoloji 
Araştırması” gerçekleştirildi. Online olarak tamam-
lanan araştırmaya Türkiye’den 9 bin 519 kişi katıl-

dı. Araştırma kapsamında, katılımcılara hangi teknolo-
jik ürünleri ne sıklıkla kullandıkları, teknoloji ürünlerinde 

hangi markaları tercih ettikleri, nelere dikkat ettikleri ve 
ayırdıkları bütçe gibi sorular soruldu. Araştırma sonucu-
na göre katılımcıların yüzde 95’i akıllı telefon kullanıyor. 
Kadın-erkek oranlarına ve yaş dağılımına baktığımızda ise 
hemen hemen her yaş grubunun ve iki cinsiyetin de 10’da 
9’unun akıllı telefon kullanıldığı ortaya çıkıyor. 
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Cep telefonları da belirli bir ısı yayıp, sıcak oldukları için mik-
roorganizmaların rahatça üremelerine olanak veriyor.  Bunlar 
özellikle mukoza olan, hassas yerlerde enfeksiyon yayılmasına 
neden oluyor. Diğer bir deyişle cep telefonları mikropları ağza 
buruna iten iyi bir yüzey... Özellikle açık bir yara veya sivilce 
varsa orayı enfekte edebiliyor. Hatta bu konuda yapılan bir 
araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcı olarak bu gerçeği ortaya 
koyuyor. 266 tıp personeli ve öğrencileri arasında bir araştırma 
yapılmış. Bu topluluğun yüzde 98’i cep telefonu kullanıyor ve 
sadece yüzde 3’ünün telefonu kullandıktan sonra temizlediğini 
belirtmiş. Yüzde 53 gibi bir oran ise telefonlarını hiç temizle-
miyor. Telefonlar üzerinde yapılan incelemelerde ise 101 tane 
telefonda mikroorganizmalara rastlanmış ve bunun yüzde 
45’inin de zararlı bakteriler olduğu belirlenmiş.

SAĞLIĞINIZ İÇİN TELEFONU TEMİZLEYİN!
Tuşlu telefonlar diğer dokunmatik telefonlara naza-
ran 10 kat daha fazla bakteri barındırıyor. Bu nedenle 
tuşlu telefonların diğer modellere kıyasla daha çok 
temizlenmesi gerekiyor. Peki, tuşlu veya akıllı tele-
fonları nasıl temizleyebiliriz? 

Uzmanların önerileri şöyle: 
 Kullanmakta olduğunuz telefon eğer tuşlu ise telefonun 

tuş takımı çıkarılabiliyorsa 3 ayda bir kulak çubuğu ile tüm 
tuşların temizlenmesi gerekiyor. Eğer tuşlar çıkarılabilir 
yapıda değilse kullanılmamış bir dış fırçası ile tuşlara zarar 
vermeden temizlemelisiniz. 

 Kullanmakta olduğumuz telefonumuzu ne kadar fazla 
kişi kullanırsa telefonun üzerinde o kadar fazla bakteri 
bulunur. Bakterilerin diğer kişilere bulaşma olasılığı da 
o kadar fazla olur. Kişiye özel cep telefonlarının başkası 
tarafından kullanılması durumunda hemen dezenfekte 
edilmesi gerekiyor. Hiç kimsenin eli steril değildir. Sadece 
kişinin kendisinin kullandığı telefon ise yine sabah ve 
akşam olmak üzere günde 2 kez dezenfekte edilme-
lidir. Bu dezenfekte işlemi için aşındırıcı etkisi olmayan 
ıslak mendiller kullanılabilir. Ayrıca cep telefonlarına özel 
dezenfektan mendiller de kullanılabilir. Eğer telefonunuzu 
daha temiz ve hijyenik tutmak istiyorsanız akıllı telefonu-
nuzu mümkün olduğunca çevrenize vermeyin!

 Son günlerde çok popüler hale gelen değişik modellerdeki 
akıllı telefon kılıfları aksesuar olarak nitelendirilse de aslında 
kılıflar üzerinde daha az miktarda bakteri barındırırlar ve 
aynı zamanda telefonunuzu darbelerden koruyan bir kalkan 
görevini görürler. Eğer siz de kılıf kullanıyorsanız tek yapma-
nız gereken ayda bir kez olmak üzere yumuşak bir diş fırçası 
ya da kulak çubuğu ile akıllı telefonunuzun kılıfını temizlemek.

 Telefonların en çok bakteriyi barındırdığı yer ekran olu-
yor. Koruyucu filmler ekranı koruduğu gibi aynı zaman-
da üzerinde bakterilerin de barınmasına engel oluyor. 
Akıllı telefonlarınızın ekranında yer alan koruyucu filmi 2 
ayda bir yenisi ile değiştirerek telefonunuzun daha temiz 
olmasını sağlayabilirsiniz.

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar, tabletler 
hayatımızı ne kadar kolaylaştırsa da dikkat edilmedi-
ğinde sağlımızı tehdit eden birer düşman haline gele-
bilir. Öyle ki yapılan araştırmalar cep telefonlarının tıpkı 

klozet kapakları, kapı kolları gibi mikroorganizma yuvaları 
olduğunu ortaya koyuyor. Günlük hayatımızda elimizi dokun-
durduğumuz pek çok yerden aldığımız mikroorganizmalar 
ellerimiz aracılığıyla cep telefonlarına geçiyor. 

Vazgeçilmezimiz haline gelen telefonlar, tabletler temizlenmediği takdirde mikrop 
yuvasına dönüşebiliyor. Uzmanlar hastalıklardan ve enfeksiyondan korunmak için ‘her 
gün cep telefonunuzu temizleyin’ uyarısında bulunuyor. 
[ BERİL ŞEN ]

TELEFONUNUZ 
SAĞLIĞINIZI BOZMASIN!

TELEFONDAKI ENFEKSIYONDAN KAÇINMAK      
IÇIN NELER YAPILMALI?
Batarya ve kart yuvası temizliği: Cep telefonunuz parça-
lara ayrılabiliyorsa, yine 3 ayda bir telefonu kapattıktan 
sonra en ince parçalarına kadar ayırmalısınız. Bataryayı 
pamuk ya da toz önleyici mendil ile temizledikten sonra, 
kart yuvası ve diğer ayrıntı bölgeleri kulak çöpü ya da 
kullanılmamış diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Kulaklık ve şarj girişi temizliği: Cep telefonlarının kulaklık 
ve şarj girişleri çok fazla toz tutar. O sebeple telefonun en 
çok bakteri bulunan bölgelerine bu girişleri örnek göste-
rebilir. Bu bölgeleri belirli aralıklar ile kullanılmamış bir diş 
fırçası yardımı ile yumuşak bir şekilde temizleyebilirsiniz. 
Telefonunuzun kulaklık girişi için telefon süsleri, şarj girişi 
için ise toz önleyici ayaklık kullanarak toz oluşumunu en 
aza indirebilirsiniz.

Ekran temizliği: Akıllı telefonunuzun ekranı ve arka kasa-
sınızı temizlemek için ekran temizleyici spreyler kullan-
malısınız. Islak mendillerin telefona zarar verdiğini ve çizik 
oluşmasına sebep olduğunu bilmenizde fayda var. Telefo-
nunuz için bu tür özel spreyler her zaman daha güvenli 
olacaktır.

Tuvalete telefonunuz ile girmeyin: Mikropların en çok 
yayıldığı yer olarak bilinen tuvaletler, telefonunuza çok 
hızlı bir şekilde yapışacak ve çoğalarak tehdit oluştura-
caktır. Bu tür kirli bölgelere girdiğinizde telefonunuzu 
dışarıda bırakmalısınız.

Kulaklık kullanın: Telefonunuzun hoparlör bölgesinde 
bulunan bakteriler, kulağınızda herhangi bir enfeksiyona 
neden olabilir. Bu mikroplardan korunmak için telefon 
görüşmelerinizi kulaklık aracılığı ile yapmanızı öneririz.

TUŞLU TELEFONLAR DİĞER DOKUNMATİK 
TELEFONLARA NAZARAN 10 KAT DAHA 

FAZLA BAKTERİ BARINDIRIYOR. BU 
NEDENLE TUŞLU TELEFONLARIN DİĞER 

MODELLERE KIYASLA DAHA ÇOK 
TEMİZLENMESİ GEREKİYOR.
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Reklamlar uzunca bir süredir ünlülere emanet. Artık neredeyse bir dizi tadında çekilen 
reklamlar için reklam piyasası da ünlülerin peşini bırakmıyor. En rağbet görenler ise 

şov dünyasının komedyenleri. Hem çok kazandırıyor hem de çok izleniyorlar. 

[ BERİL ŞEN]
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MARKALARIN 
ÜNLÜ REKLAM YÜZLERİ 

Reklamlarda ünlüleri oynatmak her dönem popüler... 
Hedef kitle ünlülerin daha inandırıcı olduğunu düşü-
nüyor. Markalar piyasaya yeni bir ürün çıkarıyorsa 
veya rekabet çoksa reklamlarında tanınmış kişileri 

kullanarak hedef kitlelerine kısa yoldan ulaşmaya çalışıyor. 
Tüketici, ünlüler sayesinde markayı, ürünü daha rahat seçip 
hatırlayabiliyor. Türkiye’nin ünlü isimlerin yer aldığı reklam-
ların tüketici üzerindeki etkisi de oldukça fazla. 
Yapılan araştırmalara göre marka tanınması ve reklam bili-
nirliği anlamında telekomünikasyon sektörü ilk sıralarda yer 
alıyor. Türkiye genelinde 15–55 yaş aralığında 2 bin kişi ile 
yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda en fazla tanınan 
ve reklamı bilinen ilk 5 marka sırasıyla; Vodofone, Turkcell, 
Avea, Coca Cola ve Türk Telekom.
Reklam pazarı da ünlülerin halk üzerindeki etki-
sinin farkında… O yüzden en iyi bilinen 
reklamlarda sık sık ünlüleri gör-
mek mümkün. Hatta öyle 

ki THY, Turkcell, Opet, Garanti-Bonus, Filli Boya, Mavi 
Jeans gibi birçok marka artık ünlülerden başka kim-
seyle çalışmıyor. Reklam piyasası da tanınmış kişileri 
seçerken dikkat ediyor. Verilecek mesaja, markaya 
veya ürüne en uygun kişi seçilmezse beklenen etki 
de yaratılamıyor. O nedenle aynı isimleri reklamlarda 
görmek mümkün. En rağbet görenler ise şov dün-
yasının komedyenleri. Hem çok kazandırıyor 
hem de çok izleniyorlar. 
İşte televizyon dünyasının en 
etkili reklam yüzü ünlü-
leri…
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OKAN BAYÜLGEN

VAZGEZİLMEZ BİR İSİM
Bir diğer tercih edilen komedyen 

ise Okan Bayülgen. Turkcell, Avea 
gibi telekomünikasyon 

şirketlerinin reklamlarında 
kılıktan kılığa giren ünlü isim 

oynamadığı reklamlara da sesiyle 
hayat veren isimlerden. 

NİL KARAİBRAHİMGİL

TÜRKİYE ONU TURKCELL           
REKLAMI İLE TANIDI
Nil Karaibrahimgil hem görselliğiyle hem 
de sesiyle reklamlara hayat katan 
isimlerden. Turkcell’in çok sayıda 
reklamında oynayan ünlü şarkıcı için asıl 
dönüm noktası Hazırkart reklamlarından 
sonra başladı. Reklamda bir anda tüm 
Türkiye'nin diline dolanan "Ben Özgürüm" 
adlı parçayı seslendiren Nil, insanlar 
tarafından "Özgür Kız"' olarak tanındı. 
‘Pınarla Büyüdüm’, ‘İyi ki ona rastladım’ 
‘Turkcell’e bağlan hayata’ gibi sloganları da 
hayatımıza kazandıran Karaibrahimgil 
kadın ünlüler arasında en çok tercih edilen 
reklam yıldızı. 

BEYAZIT ÖZTÜRK

VODAFONE’NUN SON YÜZÜ
Reklamların aranılan isimlerinden biri de 
son dönemde yurt dışına yerleşeceği 
konuşulan Beyazıt Öztürk. Garanti, 
Denizbank gibi reklamlardan sonra 
şimdilerde Vodafone reklamlarıyla 
karşımıza çıkan ünlü isim tüketicilerin en 
güvendiği isimlerin başında geliyor. 
Öztürk’ün Vodafone reklamlarında yaptığı 
farklı tiplemeler, izleyiciyi eğlendiriyor.   

ŞAHAN GÖKBAKAR

TURKCELL’İN 
TERCİHLERİNDEN

Reklam dünyası için 
komedyenlerin etkisi büyük. Bu 

nedenle firmalar, komedi 
dünyasının ünlü isimlerini reklam 

filmlerinde oynatmak için 
yarışıyorlar. Onlardan biri de 
Şahan Gökbakar. Uzun süre 

Turkcell reklamlarında oynayan 
Gökbakar, lider teknoloji 

şirketinin vazgeçemediği 
ünlülerden.  
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CEM YILMAZ

TÜRK TELEKOM REKLAMLARI HALA 
KONUŞULUYOR
Kariyeri boyunca birçok markanın ekran 
yüzü oldu. En çok izlenen reklam 
ünlülerinin başında o geliyor. Özellikle Türk 
Telekom Grubu için Cem Yılmaz 
vazgeçilmez bir isim. Panasonic, Opet, 
Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos 
gibi büyük markaların çok konuşulan 
başarılı reklam kampanyalarına imza atan 
Yılmaz, tüketicinin markaya en yakıştırdığı 
kişilerin başında geliyor. 

MEHMET ALİ ERBİL

118 80’İN TERCİHİ
Tiyatro sanatçısı ve sunucu Mehmet Ali 
Erbil sempatikliğiyle reklam pastasının 
aradığı isimlerden biri. Yıllarca ‘Uğur Derin 
Dondurucu’ reklamıyla hafızalara kazınan 
Erbil, 118 80 reklamlarıyla da akıllarda 
kalan isim.  

KIVANÇ TATLITUĞ

ARANAN BİR YÜZ
Son dönemin ünlü model-

oyuncularından biri olan Kıvanç 
Tatlıtuğ da reklamcıların aradığı 

simalardan. Mavi Jeans 
reklamlarının ardından İlker Ayrık’la 

oynadığı AKBANK reklamları da 
izleyiciden tam not aldı.   

ŞENER ŞEN

HALA ARTEMA İLE ANILIYOR
Türk sinemasının usta sanatçısı 

Şener Şen ise reklam filmlerinin her 
dönem aradığı isimlerden… Yıllar önce 
‘Aç kapa Artema’ sloganıyla hafızalara 

kazınan Şen, son dönemlerde dizi 
tadından çektiği reklamlarla da 

popülerliğini arttırıyor. 
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[ MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ ]

Karagöz repliği gibi oldu ama olsun varsın, hem 
Karagöz’ün de Ankara’da hatırı vardır, eskiden Ankara’da 
nerede Karagöz oynatılırdı, kimler gelir kimler giderdi, 
biz o zamana yetişemediğimiz için bu işi yetişenlere, 

af buyurun bilenlere soralım, zira o hazret Hacivat’la birlikte 
aramızdan çekileli hayli zaman oldu, biz gelelim Ankara’da 
nereden çiçek alabiliriz bahsine ki maksat hâsıl olsun…
Maksat hâsıl olsun dedik de öyle hemen oluverecekmiş gibi 
değil, her semtte çiçekçiler vardır, bu çiçekçiler çiçeği 
nerden alırlar, müşterileri kimlerdir, nerelidirler, 
ne zamandır bu işi yaparlar mevzularına 
girersek evin de yazının da yolunu bula-
mayız; hem Ankara’da çiçekçilik işinin 
bir resmi ayağı vardır ki ayrıca izah 
etmek gerekir.
Ayrıca izah etmek gerekecek bir 
başka husus da özellikle Kızılay’da 
tek gül satıcısı çocuklardır ve bun-
lar ağırlıklı olarak Mardinli, az biraz 
Zonguldaklı, çok azı da Karabük’le 
Mardin arasındaki sair vilayetler-
dendir, girişkendirler, hava karardık-
tan sonra arzı endam ederler, yanınızda 
hatun cinsinden biriyle gidiyorsanız tebel-
leş olurlar, üç beş kuruş verip gül almadan 
yakayı kurtarmak zorunda kalırsınız.
Yakayı kurtarmak dedim de, çiçekçi bahsinde yakamız öyle 
hemencik kurtarılabilecek yaka değildir, diyelim birine çiçek 
göndereceksiniz, interneti açarsınız, “Ankara çiçekçi” diye 
yazarsınız bir bakışa göre size, diğer bakışa göre gönderece-
ğiniz kişiye en yakın çiçekçiye telefon edersiniz, gönderece-
ğiniz çiçeği tarif edip kredi kartından bedelini ödersiniz, işiniz 
hallolmuş olur.
Olur dedim de, tam da olmaz, hadi Ankara, İstanbul, 
İzmir böyledir de her şehirde hem çiçekçi hem 
internet üzerinden çiçek göndermek bu kadar 
yaygın değildir, bu biraz Ankara emsali 
büyük şehirlere özgüdür.
Ankara emsali büyük şehirlere özgü bir 
başka şey de, yok Kadınlar Günü, yok 
Anneler Günü, yok Sevgililer Günü, yok 
Babalar Günü bazısı baba bazısı ıvır 

zıvır günlerde çiçek satışlarının arttığı, mevsim çiçeklerinden 
demet demet ellerde dolaştığıdır. Kırk yıllık çiçekçiler bile bu 
günlerde hayatın günlük ve çiçek ömrü kadar olduğunu idrak 
ederler.
Ömür dedik de, abartmayalım çiçeğin çelenk niyetine ölüye 
gönderildiği bir şehirdir Ankara… Karşıyaka Mezarlık Camii salt 
gelen çelenkler üzerinden ülke ve şehir sosyolojisini okumak 
için iyi bir laboratuvardır, ölümden mezarlıktan bahsettik 

madem, ömrünüz gül ömrü gibi değil çınar ömrü gibi 
olsun sevgili okuyucu, içinizi karartmayalım, 

yüzünüzde çiçek çıkmasın, gönlünüzde 
çiçek çıksın, sağlığınız yerinde olsun lüt-

fen, âmin.
Sağlık dedik de, çiçek bahsinde 

Ankara’nın özelliği, henüz hasta-
neler bu kadar yaygınlaşmadan, 
hastane işleri özel sektör tarafın-
dan yapılmadan, Ankara hastane-
leri yakınındaki çiçekçilerdir. Bunlar 

vakti zamanında iyi kazanmışlardır 
ancak ciddi bir pazar daralması oldu-

ğu da doğrudur.
Pazardan bahsettik de Ankara’da iki 

yerin çiçekçiliği ve çiçekçileri bildim bileli iyi 
iş yapar, özgündür, başka şehirlerden farklı-

dır, bir aradadırlar, birincisi Sakarya Caddesi’ndeki 
çiçekçiler, ikincisi eski Başbakanlık altındaki tüp geçidin, 
halk arasında Milli Eğitim Tüp Geçidi olarak bilinen geçidin 
Güvenpark tarafındaki çiçekçidir.
Ben demet çiçeği de saksı çiçeği de saksı ağacı da bu çiçekçi-
lerden alırım. Siz yine internete bakın lütfen…

ÇİÇEĞİN ÇELENK 
NİYETİNE ÖLÜYE 

GÖNDERİLDİĞİ BİR ŞEHİRDİR 
ANKARA… KARŞIYAKA 

MEZARLIK CAMİİ SALT GELEN 
ÇELENKLER ÜZERİNDEN ÜLKE VE 
ŞEHİR SOSYOLOJİSİNİ OKUMAK 

İÇİN İYİ BİR 
LABORATUVARDIR.

Her semtte çiçekçiler vardır, bu çiçekçiler çiçeği 
nerden alırlar, müşterileri kimlerdir, nerelidirler, 

ne zamandır bu işi yaparlar mevzularına girersek 
evin de yazının da yolunu bulamayız…

YÂR BANA BİR 
DEMET ÇİÇEK
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Bağımsız araştırma şirketi Barem tarafından yapı-
lan araştırmaya göre, mobil çalışmayı en iyi ifade 
kavramlar arasında mobil uygulamaların önem-
li bir yeri mevcut. Araştırmada, mobil çalışmanın 

yüzde 41 oranında verimlilik ve yüzde 29 oranında mali-
yet tasarrufu sağladığı görülüyor. Kullanıcı taleplerini 
dikkate alarak kurumların iş akışlarına verimlilik, esneklik 
ve katma değer sağlayan Unify, 170 yıllık deneyimi ve 
Ar-Ge gücüyle mobil iletişimdeki kuralları yeniden tanım-
lıyor. Her yerden ve her zaman verimli çalışma olanağı 
sunan mobilite, yatırım ve işletme giderlerinden tasarruf 
etme avantajı sağlıyor. Barem tarafından gerçekleştirilen 
“Mobil Çalışma Hayatı” başlıklı araştırmaya, farklı sektör-
lerde çalışan 70 üst düzey, 95 orta düzey ve 41 ilk kademe 
olmak üzere toplam 206 yönetici katıldı. Katılımcıların 82’sini 
kadınlar, 124’ünü ise erkekler oluşturdu. Çalışmaya 35 yaşın 
altında 67, 35-50 yaş gurubundan 116 ve 50 yaş üzerindeki 
23 kişi katıldı. Mobil uygulamaların önemli olduğunu göz-
ler önüne seren araştırma, geleneksel iş yapış şekillerinin 
değiştiğine dikkat çekiyor. 

MOBİL ÇALIŞANLAR DAHA VERİMLİ VE DAHA MUTLU
Mobil çalışma, bireylerin verimli ve mutlu olmalarına imkân 
tanıyor. Hızlı ve verimli iş yapabilme avantajı, insan hayatının 
en önemli unsurlarından biri olan zamandan tasarruf 
etmeyi de beraberinde getiriyor. Araştırmaya 
katılan 4 yöneticiden 3’ü iş yeri dışında 
çalışanların zaman planlaması yapabil-
mesinin önemli olduğunu düşünüyor. 
Araştırmada, mobil çalışanların gele-
neksel mesai yapanlara göre, yüzde 
66 oranında ailelerine daha çok zaman 
ayırabildikleri dikkat çekiyor. Mobil 
çalışmanın daha az stresli olduğunu 
belirtenlerin oranı yüzde 58. Her saat 
ulaşılabilir olmaktan rahatsızlık duyanların 
oranı ise yüzde 38.

İŞ YERİ DIŞINDA ÇALIŞMA EĞİLİMİ REVAÇTA
İnternete erişimin kolaylaşması ve mobil cihazların yaygın-
laşması ile esnek çalışma olanaklarının arttığını belirten Unify 
Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu, “Mobil cihazların 
hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle iş hayatında 
değişim kaçınılmaz oldu. Yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla 
istenilen her mekân iş yerine dönüştürülebiliyor. Böylece 
zamandan tasarruf sağlanabiliyor. Çalışanlar artık mekân 
bağımsız çalışarak, zamanlarını kendi planlamaları dâhilinde 
yönetmek istiyor. Kurumların esnek çalışabilmelerini sağ-
lamak için geliştirdiğimiz Circuit çözümü ile kurumlara özel 
iletişimin önünü açıyoruz. Circuit çözümüyle çalışanlar nere-
de olurlarsa olsunlar, birbirleriyle hızlı irtibat kurup, işlerini 
sonuçlandırabiliyor. Toplantı geçmişleri, paylaşılan teklif ve 
projeler ile ilgili bilgilere tek ekrandan hızlıca ulaşabilmeye 
imkân tanıyan Circuit, çalışan memnuniyetini en üst seviyeye 

Mobil çalışma, bireylerin verimli ve mutlu olmalarına imkân tanıyor. Hızlı ve 
verimli iş yapabilme avantajı, insan hayatının en önemli unsurlarından biri 

olan zamandan tasarruf etmeyi de beraberinde getiriyor.

MUTLULUK 
MOBİL ÇALIŞMADA!

çıkarıp, sadakati artırıyor. Amerika’da ve Avrupa’da kullanılan 
ürünümüzü Türkiye’de de hizmete sunarak, kurumlara küre-
sel ölçekte fırsatlar yaratıyoruz.” dedi.    
     
FARKLI LOKASYONLARDA BULUNANLAR YAN 
YANAYMIŞ GİBİ ÇALIŞABİLECEK
Farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlar, toplantılarını Circuit 
üzerinden yapabiliyor. Toplantıda alınan notlar ve yazışmaları 
tek bir ekranda kullanıcıya sunan çözüm, istenilen bilgilere hızlı 

ulaşmaya imkân sağlıyor. İletişim kurulmak istenen 
kişiye dair uygunluk bilgileri de sunan Circuit, 

istenilen ortamdan mobil çalışmaya imkân 
tanıyor. Farklı bölgelerdeki çalışanların hızlı 

ve güvenli dokümantasyon paylaşımına 
fırsat tanıyan Circuit, internet tarayıcısı 
üzerinden kolayca ses, video, masaüs-
tü ekran paylaşımı yapmayı sağlayan 
yeni bir standart olan WebRTC tabanlı 

yeni iletişim platformu. Tüm işletim sis-
temlerinde çalışan çözüm için www.cir-

cuit.com adresinden hesap açmak yeterli.
Uygulama içerisinde konulara göre baş-

lık açılabiliyor ve sadece izlenilmek istenilen 
konular takip edilebiliyor. Kullanıcılar, kendilerini ilgi-

lendiren konu başlıklarında tüm yazışmaları kolayca takip 
edebiliyor. Circuit’in bir diğer avantajı da grup içerisinde pay-
laşılan dokümanların tek bir yerde toplanması. Böylece ekip 
çalışması içerisindeki kimin hangi dosyayı ne zaman paylaş-
tığı görülebiliyor, daha önce yazılanlar aranarak zaman kaybı 
yaşanmıyor. 

EN VERİMLİ ÇALIŞMA PLATFORMU
Kurumları ve bireyleri e-posta trafiği içinde kaybolmaktan 
kurtaran Circuit, ekipler arası verimi artıran, kullanıcı dostu bir 
uygulama. Dünyanın dört bir yanında kullanılan ve giderek kul-
lanımı artan Circuit, tüm iletişimi tek çatı altında topluyor. Aynı 
zamanda doğrudan mesaj gönderme, geçmişi veya belirli tarih 
aralıklarını zaman kaybetmeden tarayabilme, dosya, video, 
sunum gönderebilmenin en kolay halini sunuyor. 

MOBİL 
ÇALIŞANLARIN 

GELENEKSEL MESAİ 
YAPANLARA GÖRE, YÜZDE 
66 ORANINDA AİLELERİNE 

DAHA ÇOK ZAMAN 
AYIRABİLDİKLERİ 

DİKKAT ÇEKİYOR.

Unify Türkiye Ülke Müdürü 
Erda Tütüncüoğlu
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Paralı sürümünü 70 milyon kişinin indirdiği, YouTube 
videolarını çekenleri milyoner yapan oyun, ünlenme-
ye başladıktan bir süre sonra Microsoft tarafından 
satın alındı. Satışın 2,5 milyar dolarlık bedeli, hele 

böyle basit grafiklere sahip bir oyun için inanılmaz gibiydi. 
Ancak oyunun herkesi yakalayan yönleri ise aslında ayan 
beyan ortada...
Gelin oyunun oynanışından başlayarak, Minecraft’ın başa-
rısını anlamaya çalışalım. Creative (yaratıcı) ve Survival 
(hayatta kalma) olmak üzere iki oyun modu bulunuyor 
ama bunları sayısız şekilde oynamak mümkün. Creative’de 

/OYUN /OYUN

İlk bakışta neredeyse 20 yıl 
öncesinin bilgisayar oyunlarını 

çağrıştıran Minecraft, bir 
karakter, hikâye ya da amacı 

olmayan ama hakkında 
yazılan kitaplar ‘bestseller’ 
olacak kadar popüler. Peki, 

bunun sırrı ne?

TÜM DÜNYAYI KASIP KAVURAN OYUN

[ AYTUN ÇELEBİ ]

MINECRAFT’IN SIRRI

40 / www.baglantinoktasi.com.tr haziran 2016 /41

Survival modu ise bitmek tükenmek bilmeyen üretimden 
sıkılanlar için iyi bir seçenek olabilir. Elde avuçta bir şey olma-
dan başladığınız oyunda, kendinize başınızı sokacak bir yuva 
yapmanız, yiyecek bulmanız ve gece olup da örümcekler, 
zombiler ve türlü zararlı mahlûk peşinize düşmeden önce 
basit silahlar yapabilmeniz gerekiyor. Zira amaç modun adın-
dan da belli olduğu gibi hayatta kalmak. Oyunun nihaî hedefi 
ise bir ejderhayı öldürmeniz gereken ıssız bir yeraltı dünyasına 
kadar ilerleyebilmek. Modun içindeki bu bölüme The End adı 
verilse de, oyun bu görevi tamamladığınızda aslında bitmiyor. 
‘Ender Dragon’u yendikten sonra da Minecraft dünyasında 
özgürce dolaşabiliyorsunuz. Bu haliyle açık dünya oyunlarını 
andırıyor, özellikle de Grand Theft Auto’yu; elbette oradaki 
gibi gelişmiş grafikler ve enteresan nesneler yok, her şeyi 
kendiniz yapmak zorundasınız.

FARKLI ALTERNATİFLER VE SAYISIZ SUNUCU SİZİ 
BEKLİYOR 
Bu modu da tek başınıza ya da internet üzerinden çok oyuncu-
lu olarak oynayabilirsiniz. Önceki mod gibi bu modun da sayısız 
varyantı mevcut. İnternetteki devasa büyüklükteki haritalarda, 
oyuncular karşılıklı (Person vs Person ya da PvP) oynayabiliyor. 
Bu haritalarda binlerce oyuncuyu birbiriyle savaşırken bulmanız 
mümkün. Farklı haritalar, her haritadaki labirentler ve tuzaklar 
kadar, bayrağı ele geçirme (Capture the Flag) ya da at yarışı 
oyunları gibi seçenekler de eğlencenin bir parçası hâline geliyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere, Minecraft kişiselleştirmeye de 
açık bir oyun. Oyuncular oyun karakterlerine farklı kostümler 
yaratabiliyor, oyunun genel görünümünü ya da bir şeyler yap-
makta kullanılan blokların görünümünü değiştirebiliyorlar. Yeni 
kurallar ve özellikler de oyuna eklenebiliyor. Diyelim ki oyunu 
Yüzüklerin Efendisi’ne benzetmek istediniz. Bu bile mümkün. 
Kaynak paketleri tüm ortamı baştan şekillendirebiliyor, böy-
lece Minecraft dünyasını bir Orta Dünya ortamına ya da daha 
fütüristik bir şey isterseniz, hayal edeceğiniz bir uzak geleceğe 
çevirebiliyor.

SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL, YETİŞKİNLER DE HAYRANI
Oyunun sevilmesinin ardında, bu modlar ve oyunun tamamı-
nın değişime açık olması yatıyor. Kulağa biraz çocuk oyunu 
gibi geliyor, hatta araştırmalar da bunu doğruluyor. Bir 
araştırma, çocukların günde ortalama 52 dakika Minecraft 
oynadığını gösterse de, Minecraft fanatiği yetişkinler de var. 
50 yaşın üzerindeki oyuncu sayısı azımsanmayacak kadar 
çok. Ayrıca Twitch adını taşıyan ve insanların oyun oynarken 
ekranlarını canlı olarak yayınladıkları sosyal ağda, yüzbinlerce 
takipçili Minecraft hesapları bulunuyor.
Oyunun bir güzel yanı da sürekli surette geliştirilebilmesi... 
2009 yılında ilk betası yayınlanan oyun, ilk kararlı sürümüne 
2011’de ulaştı. O günden bu yana dokuz ciddi değişiklik yaşa-
yan oyun, son sürümü 1.9 ile aralarında her iki elle nesneleri 
kullanabilmenin de bulunduğu birçok yeni özelliğe kavuştu. 
2011’de ilk sürüme para vererek satın alanlar için güncelle-
meler ücretsiz yapılıyor. Bu da her sürümde yeni baştan para 
vererek satın almanız gereken diğer oyunlara göre önemli bir 
fark yaratıyor. PC’nin yanı sıra, Pocket Edition ile mobil plat-
formlara taşınan Minecraft, böylece iOS ve Android sistem-
lerde oynanabiliyor. Oyun konsolları da unutulamamış. Xbox 
ve PlayStation’da da Minecraft oynayabilirsiniz. Bu arada tüm 
cihazları kapsamaya niyetli olan üreticiler, Mac, Wii U ve hatta 
Rasberry Pi için de bir sürüm hazırlıyorlar.

MİCROSOFT OYUN DENEYİMİNİ HOLOLENS İLE 
ZENGİNLEŞTİRECEK 
Az sayıda insanın çok sevdiği birçok şey gibi, büyük bir 
firmaya satılması sonrasında oyuncular arasında çeşitli 
endişeler doğdu. Ancak Microsoft’un planlarına bakılırsa, 
bunlar şimdilik yersiz gibi duruyor. Geçen yıl Londra’da 
düzenlenen Minecraft etkinliğinde 10 binden fazla katı-
lımcı vardı ve görünürde Microsoft logosu bile yoktu. Yani 
Microsoft kendi reklamı peşinde değil. Firmanın 2,5 mil-
yar dolarlık satın almasının ardında ise büyük ihtimalle 
HoloLens yatıyor. 
Firmanın artırılmış gerçeklik gözlüğü olan HoloLens için 
hazırlanan Minecraft demoları oldukça etkileyici. Gerçek 
hayattaki görüntü üzerine Minecraft dünyasını gösteren bir 
demo, geçen yılki E3 adlı oyun 
fuarında yapıldı ve büyük ilgi 
topladı. Bu tanıtımda, oyunu 
Microsoft Surface tablet 
üzerinden de oynamaya 
devam etmek mümkün 
oluyordu. Bu yıl piyasa-
ya çıkması beklenen 
HoloLens, 70 milyon 
satan oyunun kit-
lesine ulaştığında 
ciddi bir fark yara-
tabilir. 

oyuncular ne yaratmak isterlerse yaratabiliyorlar; evler, 
tarlalar, heykeller, uçaklar ve hatta atom molekülleri 
yapmak mümkün. Bunları mevcuttaki yüzlerce blok ve 
nesneyi kullanarak ortaya çıkartabilirsiniz. Bu anlamda 
düşününce, biraz da Lego setlerini andırıyor. Bu mod, en 
çok çocuklar tarafından tercih ediliyor. Küçüklerin yaratıcı-
lıklarını geliştirmek için önem taşıyor. Ayrıca bu modu tek 
başınıza oynamanız da gerekmiyor, bir ekip kurarak oyna-
yabilirsiniz. Örneğin arkadaşlarınızla aynı sanal ortamda 
oynayabilir, internet üzerinden bir şeyler yaratarak, kolek-
tif çalışmanın keyfine varabilirsiniz.



Müzikteki değişim analogdan dijitale, kabloludan kablosuza doğru giderken, bir 
yandan da kontrol imkânları artıyor. Artık evin her yerinde müzik dinleyebilir, özel 
uygulamalarla kolayca ses sisteminizi kontrol edebilir, hatta her hoparlörden 
farklı müzik çalabilirsiniz.

ÇOK ODA SES SİSTEMLERİYLE 
MÜZİK HER YERDE

[ AYTUN ÇELEBİ ]
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Müzik dijital çağa ayak uyduralı neredeyse yirmi yıl 
olacak, ancak değişim burada bitmedi. Bir zamanlar 
Walkman ile mobil özellik kazanan müzik, artık bir kaset-
çalar, CD çalardan hatta bilgisayardan daha çok telefon 

ve tablet gibi mobil cihazlardan dinleniyor. Son yıllardaki trend 
ise müziği bu cihazlardan herhangi bir ses sistemine kablosuz 
olarak aktarabilmek. Ne de olsa çevremizdeki birçok ses siste-
mi Bluetooth bağlantısı taşıyor. Bizi bağlantı kablolarından kur-
taran Bluetooth, evinizin tüm odalarında müzik dinleyebilmenizi 
sağlayan çoklu oda müzik sistemlerine giden yolu da açtı.
Ses sistemleri ağırlıklı olmak üzere tüketici ürünlerine kablosuz 
çözümler sağlayan CSR’nin bir araştırması, katılımcıların yüzde 
35’inin çok odalı ses sistemlerini önümüzdeki iki yıl içinde kul-
lanmayı düşündüklerini gösteriyor. Araştırmaya göre, bu oran 
önümüzdeki 10 yıl içinde ikiye katlanarak yüzde 70’e çıkacak.
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HER ÜRETİCİ FARKLI BİR YAKLAŞIMA SAHİP
Müziği evinizdeki hoparlörlere göndermenin çeşitli yolları 
bulunuyor. Üreticilerin bunu sağlamak için sunduğu yak-
laşımlar da farklılık gösteriyor. Bazı hoparlörler doğrudan 
kablosuz ağa bağlanarak yayını bu ağ üzerinden yaparken, 
bazı cihazlar da yerel ağa bağlı özel bir ağ oluşturuyor. Bu 
ağ yerel ağdan ayrı çalışıyor. Özel ses ağları ses trafiğini 
yerel ağdaki diğer veri trafiğinden ayırıyor, böylece yoğun 
bir ağ üzerinde dahi ses akışının kesintisiz gönderilebilmesi 
sağlanıyor. Sonos ve Samsung, bunun gibi ‘mesh’ adı verilen 
ağları kullanan cihazların ana üreticileri olarak görülebilir. Bu 
özelliğe sahip ürünleri kullanırken hoparlör ve yönlendirici 
ya da modem arasında ayrı bir köprü cihaz kullanmak da 
gerekmiyor.
Apple’ın eskiden sadece ses aktarımı için tanıttığında 
AirTunes adını kullanan, şimdi ise ses ve görüntü aktar-
dığı için AirPlay adını alan teknolojisini kullanan hopar-
lörler de benzer şekilde bir ara cihaz olmadan çalışabili-
yorlar. AirPlay, uyumlu modeldeki iOS destekli cihazlar 
kadar Mac’ler tarafından da destekleniyor. Bunun yanında, 
AirPlay’i Windows ve Android cihazlarda da kullanabilece-
ğiniz yazılımar bulunuyor. Ancak iTunes üzerinden ya da 
iOS üzerinden kullanmak en rahatı. 

SİSTEMİ PEYDERPEY KURMAK MÜMKÜN
CSR’nin anketine katılanlar, ses sistemlerini yenilerken 
gelecekte geliştirilebilir olmasına önem verdiklerini belir-
tiyorlar. Çok odalı ses sistemlerinin avantajı, sistemini-
zi zaman içerisinde güncelleyebilmeniz Farklı ihtiyaçları 
karşılayabilmek üzere tasarlanan bu sistemler, ufak bir 
hoparlörle başlayarak da kurulabilir. Böylece bir anda 
büyük bir yatırım yapmanız gerekmez. Ancak öncesinde 
planlama yapmanız iyi olacaktır, böylece daha sonra ihti-
yacınız olmayan parçalar ortaya çıkmaz. 
Sisteminizi oluşturmak için araştırmalara girmeden önce, 
TV’nize bağlayabileceğiniz soundbar’ınızı da uyumlu ola-
bileceğini ve farklı üreticilerin ürünlerinin birbiriyle genel-
de uyumlu olmadığını bilmekte fayda var.
Müzik aktarımında kullanılacak kaynaklara bakarsak, 
çoğu sistem her hoparlörden gelecek sesi belirlemek 
için bir mobil uygulama ya da bilgisayar yazılımı kullanı-
yor. Bu yazılımlar ilk kurulumu yapmakta size yardım-
cı olduktan sonra, yerel ağınızdaki, ağdaki bir cihaz ya 
da bilgisayardaki dosyaları hoparlörlere göndererek tüm 
müzik koleksiyonunuzu dinleyebilmenizi sağlıyor. Aynı 
zamanda, ek işlevlere de bu yazılımlar üzerinden erişi-
liyor. Uygulamalar Spotify, Deezer gibi hizmetlerle de 
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KABLOSUZ AĞIN YOĞUNLUĞUNDAN ETKİLENMİYORLAR
Benzer bir teknoloji, Philips tarafından da kullanılıyor. 802.11n 
Wi-Fi teknolojisiyle çalışan Izzylink ağı, bu teknolojiyi diğer 
Izzy destekli hoparlörlere bağlanmak amacıyla kullanıyor. Ana 
hoparlörü Bluetooth, CD ya da FM radyo gibi kaynaklardan 
beslemek yeterli. Daha sonra bu hoparlör Izzylink ağındaki tüm 
diğer hoparlörlerle bağlantı kurarak sesin dağıtılmasını sağlıyor. 
Ağı sadece bu amaçla kullanması, internet üzerindeki müzikleri 
çalamaması anlamına geliyor ama kurulumu basitleştiriyor. 
Bazı hoparlörlerdeki 3,5 mm’lik stereo jaklar, kablolu ses sis-
temlerini bağlayabilmenizi sağlarken, USB bağlantılı modeller 
de flaş belleklere aktarılan müzikleri çalabiliyor.
Farklı odalara kurulacak farklı hoparlör kombinasyonlarıyla her 
bütçeye ve ortama uyacak bir ses sistemi yaratabilmek müm-
kün. Piyasada giriş seviyesinden, odyofillere hitap eden yüksek 
kaliteli hoparlörlere kadar birçok seçenek bulunuyor. Burada 
hoparlörün ses çıkış gücünü anlamak için RMS adı verilen ve 
Watt’la ifade edilen değere bakmak gerekiyor. Bu değerin yük-
sek olması, daha yüksek ses çıkışı yapabildiği anlamına geliyor. 
Büyük bir oda için bu değerin yüksek olmasına dikkat etme-
nizde fayda var. Ancak şuna da aldanmayın, yüksek ses çıkışı 
verebiliyor olması, bu sesin kaliteli olduğu anlamına gelmez. 
Dolayısıyla hoparlörü deneyerek satın alabilirsiniz.

uyumlu olabiliyor. Bunu da önceden kontrol ederseniz, 
farklı bir müzik hizmetine geçip, tüm çalma listelerinizi 
taşımak zorunda kalmazsınız.

DAHA AĞIR VE BÜYÜK HOPARLÖRLERİ SEÇİN
Buraya kadar işlevlerinden bahsettiğimiz çoklu oda ses 
sistemlerinde tasarımın önemini de atlamamak lazım. 
Farklı boyut, şekilde, farklı malzemelerden üretilen hopar-
lörlerde dikkat etmeniz gerekenlerin başında boyutları 
geliyor. Genelde güçlü hoparlörlerin boyutları da büyük 
olur, giriş seviyesindeki hoparlörler ise genelde bir kitap-
lık rafına sığacak boyutlardadır. Yerini sık değiştirmeyi 
düşünmüyorsanız, ağır ve oturaklı bir modeli seçebilirsiniz. 
Dış kaplamanın ahşap olması, güçlü bas çıkışı için önem 
taşımaktadır. Ayrıca kalın bir kabini olan hoparlörlerin daha 
tok ses çıkarabileceğini de öngörebiliriz.
Bu sistemler, kablosuz ağ kullandığı için kurmayı planla-
dığınız odaların kablosuz ağ kapsamasına dâhil olduğunu 
kontrol etmeyi unutmayın. Bu konuda problem yaşıyor-
sanız, yönlendirici veya modem ile odanın ara noktasına 
bir kablosuz ağ erişim noktası kurarak ağınızın kapsama 
alanını genişleteceğiniz gibi o bölgedeki sinyal gücünü ve 
dolayısıyla bağlantı hızını da artırmanız mümkün.



/YENİLİK/YENİLİK

[ AYTUN ÇELEBİ ]

“Bu film sinemada izlenir.” sözünü çevrenizden 
birçok kez işitmiş, belki siz de kullanmışsınızdır. 
Burada bahsedilen, genelde sinema atmosferi ya 
da daha büyük görüntü ve yüksek sestir. Ancak 

4K Blu-ray’e geçiş yapmak bunlardan farklı konularda 
da gelişme sağlıyor. Bu değişimin kaliteyle de ilgisi var. 
Örneğin, oturma odanızdaki TV, büyük ihtimalle Full HD 
çözünürlüğü destekleyen bir model; dolayısıyla 2 milyon 
pikselden oluşuyor. Günümüzde sinemalarda bunun dört 
katı çözünürlükte, yani 8 milyon piksellik bir çözünürlükle 
film gösteriliyor. 

Ultra HD Blu-ray, güncel sinema teknolojisini evlere taşı-
mayı hedefleyen bir teknoloji. 4K ve Ultra HD adları genelde 
birbirinin yerine kullanılıyor, bu da biraz kafa karıştırıcı, çünkü 
aslında arada bir fark var. Dijital sinema projeksiyonundaki 
teknoloji 4K adını taşıyor. 4K demek 4096x2160 piksel 
çözünürlük anlamına geliyor. Ultra HD ise tüketicilere yönelik 
ürünlerde yer alan bir teknoloji. Bu teknoloji biraz daha farklı 
bir çözünürlüğe sahip... Aslında fark görüntü oranında ama 
şu an kullandığımız Full HD’nin (1920x1080 piksel) tam dört 
katı çözünürlük de bu teknolojide mevcut; yani Ultra HD 
TV’ler 3840x2160 piksel görüntü veriyorlar.
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Blu-ray sistemindeki güncellemeler, 4K çözünürlüklü filmleri evimizde de 
rahatça izleyebilmemizi sağlıyor. Bu yıl içinde yeni oynatıcılar ve filmler 
yaygın bir şekilde karşımıza çıkacak. Doğru cihaz seçimini yapmak için 

bilmeniz gerekenleri bir araya getirdik.

4K BLU-RAY İLE 
OTURMA ODALARI SİNEMAYA 

DÖNÜŞECEK

HANGİSİ DOĞRU: 4K MI ULTRA HD Mİ?
4K ve Ultra HD arasındaki detay farkı, gözle görülür düzey-
de değil. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi, 4K’nin görüntü 
oranı 1.9:1, Ultra HD’ninki ise 16:9. Yani tüketicilere satılanlar 
sinemalardaki orana sahip değil ama Full HD cihazlarda önce-
den alıştığımız en-boy oranını koruyorlar. Bu ise başka bir 
durumu ortaya çıkartıyor; 4K filmler Ultra HD’ye aktarılırken, 
ekranın üst ve alt kısımlarına siyah bantlar ekleniyor ya da bu 
bantları eklememek için zum yapılıyor. Zum işlemi kenarlar-
daki görüntülerin biraz kırpılması anlamına geliyor. Piyasaya 
yeni çıkan filmlerin kutuları üzerinde Ultra HD Blu-ray ibaresi 
bulunsa da, bu detayları doğal olarak bilmeyenlerde kafa karı-
şıklığını engellemek için 4K ibaresi de yer alıyor.

YANLIŞ BAĞLANTI KABLOSU KALİTEYİ DÜŞÜRÜR
4K Blu-ray teknolojisinden faydalanmak için gerekenler, aslın-
da Full HD için gerekenlerden pek farklı değil: Bir Ultra HD 
çözünürlüklü TV, bir Ultra HD Blu-ray oynatıcı ve bir Ultra HD 
Blu-ray disk. Önceki senelerde fiyatları oldukça yüksek olan 4K 
çözünürlüklü akıllı TV’lerin fiyatları makul seviyelere doğru hızla 
ilerliyor. Satın alırken 4K TV’nin üzerinde HDMI 2.0 ve HDCP 
2.2 bağlantı desteğinin bulunmasına dikkat ederseniz, Ultra HD 
Blu-ray standardını sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun 
altındaki standartların veri aktarım hızı 4K Blu-ray’in ihtiyaç 
duyduğu bant genişliğini sağlamıyor, bu yüzden teknolojiden 
verimli faydalanılamıyor.
Şu anda hiçbir Blu-ray oynatıcı ya da oyun konsolu, yeni Ultra 
HD Blu-ray standardını desteklemiyor. Bu sebeple yeni bir 
oynatıcı cihaz almak şart... Samsung, UBD-K8500 adlı mode-
lini geçen yılın eylül ayında Berlin’deki tüketici elektroniği fuarı 
IFA’da tanıtmıştı. Şu anda ABD’de ön siparişte olan bu cihaz, 
yakında Avrupa’da da satışa çıkacak. Fiyatının ise yaklaşık 400 
dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Panasonic de kendi oynatıcısını tanıtan firmalardan; DMP-
UB900 adlı oynatıcı çift HDMI çıkışı ve odyofillere yönelik ek 
özelliklerle amiral gemisi olarak konumlandırılıyor. Cihazın 1000 
dolar seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması, bu yüzden pek 
şaşırtıcı değil. Ocak ayında Las Vegas’ta düzenlenen tüketici 
elektroniği fuarı CES’te tanıtılan Philips BDP7501 ise ufak bir 
kutudan oluşan yapısıyla, alışıldık hi-fi bileşeni şeklini kırıyor. 
Cihazın önümüzdeki günlerde 400 dolar fiyatla satışa çıkacağı 
belirtiliyor. Bu cihazların hepsi Ultra HD Blu-ray disk oynatıyor, 
yüksek renk derinliği ve kontrast için HDR desteği taşıyor, 
ayrıca Netflix gibi internetten dizi ve film izlemeyi sağlayan 
uygulamayı barındırıyor. Bu yıl içinde Türkiye’de de devreye 

giren ve aylık ücretle kullanılabilen uygulamanın bir özelliği de 
4K yayınlar sunacak olması.

4K’NIN BAŞLANGIÇ YILI 2016 OLACAK 
Hatırlayanlar bilecektir, HD çözünürlüğe geçerken olan-
ların aynısının 4K Blu-ray ile olacağını kestirmek zor değil. 
Hâlihazırda çekim aşamasındaki birçok film 4K çözünürlükte 
piyasaya çıkacak. Stüdyolar eski filmleri de yavaş yavaş bu 
biçime taşıyorlar. Warner Bros, 2016 bitmeden 4K çözünürlük-
te 35 adet filmi piyasaya çıkartacağını söyledi. Mad Max: Fury 
Road, San Andreas, The Lego Movie ve Pan bunların başında 
geliyor. 
20th Century Fox ise yılsonuna kadar 100 film yayımlama-
yı planlıyor. Exodus: Gods and Kings, Kingsman: The Secret 
Service, Fantastic Four, X-Men: Days of Future Past, Life of 
Pi, The Maze Runner ve Wild ilk yayımlananlar olacak. Sony de 
The Amazing Spiderman, Salt, Hancock, Chappie, The Smurfs 
2 ve Pineapple Express adlı filmlerin de aralarında bulunduğu 
filmler yayımlayacağını açıkladı. Bu filmlerin bir kısmı mart 
ayında satışa çıktı.
Disk fiyatlarının ise yurt dışında 30 dolar civarında olaca-
ğı düşünülüyor. Ne yazık ki Türkiye’de fiyatların ne olacağını 
kestirmek zor… Buna karşın, DVD’lerde olduğu gibi coğrafi kilit 
olmayacak. Bu sevindirici, zira daha düşük fiyatlarla yurt dışın-
dan film satın alabilme ihtimalini yaratıyor.

DAHA FAZLA İÇERİK, ÖZEL GÖRÜNTÜ VE SES 
TEKNOLOJİLERİ
4K Blu-ray ile evlerimize gelecek olan başka özellikler de var. 
Bunlardan birisi Digital Bridge adını taşıyor ve onaylanmış 
cihazlara diskteki içerikleri aktarabilmeyi sağlıyor. Blu-ray 
disklerde önceki disklerde olmayan yönetmen yorumları, 
kamera arkası çekimleri ve belgeselleri de bulunabilecek. 
Bugüne kadar kapasite sebebiyle yer alamayan bu özellikler, 
Blu-ray disklerin kapasitesinin genişliği sebebiyle mümkün 
olabiliyor. 4K filmlerin depolanma alanı büyüse de, diskler ek 
içerikler için uygun. 
Ayrıca 60 kare/saniye hızında görüntüler de 4K Blu-ray disk-
lerde depolanabilecek. Böylece hareketli sahnelerin olduğu 
filmler ya da spor etkinliklerinin kayıtlarında daha yüksek kali-
teye erişilebilecek. Ses kalitesi ise Dolby Atmos ve DTS:X stan-
dartlarıyla artırılacak. Dolby Atmos’un ses sistemine göre sesi 
yeniden ayarlayabilme özelliği, şu anda bile dünyada sınırlı sayı-
da sinema salonunda bulunuyor. Böylece uyumlu ses sistemi-
niz nasıl kurulursa kurulsun, en iyi ses çıkışını alabileceksiniz.
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 Mobil internetin en güncel standardı olan ve 1 Nisan'da 
ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G teknolojisi, 
3G’ye göre 17 kata kadar daha hızlı bağlantı olanağı 
sunuyor. 

LTE-Advanced olarak da bilinen dördüncü nesil teleko-
münikasyon hizmeti, daha fazla veri kapasitesi ve düşük 
gecikme süreleriyle ciddi bir performansa erişmemizi sağ-
lıyor. Fiber performansını da mobil iletişimin emrine sunan 
Turkcell, Edirne’den Kars’a tüm hanelerde ve iş yerlerinde 
yüksek hız sunuyor. 

Akıllı ev ve şehir altyapılarından mobil ofislere, yüksek 
boyutlu dosyaların paylaşımından mobil sağlık ve mobil 
eğitim servislerine kadar birçok alanda yenilik getirecek 
olan 4.5G’ye geçmek de son derece kolay. Uyumlu bir SIM 
kart ya da cihazınızın olup olmadığını 4.5G yazıp 2222’ye 
SMS göndererek öğrenebilirsiniz. SIM kart değişimi gere-
kirse, bunu Turkcell İletişim Merkezleri’nde ücretsiz olarak 
yaptırabilirsiniz. 
Turkcell, 4.5G hızı ile hayatımızı renklendirecek çeşitli hiz-
metleri de bizlere sunuyor. İşte o hizmetlerden bazıları:

4.5G İLE İLETİŞİMDE 
SINIR YOK!
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Uzun zamandır beklenen yeni Peugeot 3008 global 
pazarlarda her geçen gün büyüyen ve gelişen C-SUV 
segmentine tamamen yeni bir soluk getiriyor. Yeni 
Peugeot 3008 yeni ve farklı deneyimler arayan müş-

terilere hitap ediyor. Göz alıcı yeni nesil Peugeot i-Cockpit, 
heyecan uyandıran yenilikçi tasarım, PureTech ve BlueHDi 
üst düzey verime sahip motorlar, EAT6 tam otomatik şanzı-
man ve üst düzey teknik ekipmanları ile yeni Peugeot 3008 
SUV sınıfının en önemli oyuncularından biri olmayı hedefli-
yor. Yeni Peugeot 3008 markanın SUV tarihinde tamamen 
yeni bir sayfa açarken, aynı zamanda markayı dünya pazar-
larında temsil edecek. Modern tasarımının yanı sıra üstün 
sürüş destek sitemleri teknolojileriyle de dikkat çeken yeni 
Peugeot 3008 SUV bütün dünyaya lanse edileceği 2016 
Paris Otomobil Fuarı’nda Peugeot standının yıldızı olacak.

Ön farların bitiminden itibaren başlayan ve ön cam direği 
boyunca devam eden krom çıta kalite algısını yükseltirken 
bu yapı HX1 konsept otomobiline gönderme yapıyor. Yeni 
Peugeot 3008 SUV’a yandan bakıldığında yüksek omuz 
çizgisiyle metal/cam oranı hemen göze çarpıyor. Motor 
kaputunun üzerinde başlayan ve ön bölümdeki dinamizmi 
devam ettiren hat, kapı kollarına kadar devam ederken 
sportif dinamizmi yan gövdeye taşıyarak yeni Peugeot 
3008 SUV’a özgün bir kimlik kazandırıyor. Eğimli 
arka camın altında bulunan parlak siyah 
panel parlak stop guruplarını sarıyor. 
Aslan pençesi şeklindeki stop lam-
balarının da etkisiyle ortaya çıkan 
görsel imza, ister gündüz olsun, 
isterse de gece Peugeot’nun her 
daim fark edilmesini ve tanınma-
sını sağlıyor. 

NEFES KESEN İÇ TASARIM VE 
KULLANIM KOLAYLIĞI
Bir önce nesil ile kıyaslandığında 
bütün iç mekan boyutları; arka bacak 
mesafesi +24 mm, ön dirsek mesafesi 
+ 17 mm, arka dirsek mesafesi +4 mm, 
arka baş mesafesi + 36 mm (sac tavan) olmak 
üzere arttı. Akıllıca tasarlanan iç mekan konsepti modü-
ler yapısıyla üst düzey bir fonksiyonellik sunuyor. “Magic 
Flat” adındaki arka koltuklar 2/3 ve 1/3 olmak üzere 
iki parça halinde katlanarak tamamen düz bir yükleme 
zemini sunuyor. Gerek yükleme kolaylığı olsun, gerekse 
de outdoor etkinlik sonrası bagajı ikiye bölme gibi her 
türlü kolaylık düşünülmüş. İki farklı konuma sahip yeni-
likçi sürgülü zemin bagaj alanını daha verimli kullanmaya 
yardımcı oluyor. Yolcu koltuğunun sırtlığı katlanarak 3 
metreye kadar uzun bir yükleme alanı ortaya çıkıyor. 
Bunun yanı sıra arka koltuk sırasının orta koltuğu kayak 
kapağı ile donatılmış durumda. Opsiyonel olarak sunulan 
sensörlü otomatik bagaj kapağı ile fonksiyonelliği daha da 
arttırmak mümkün. Böylece kullanıcı ayağını arka tam-
ponun altına uzatarak bagaj kapağını elleri doluyken bile 
zahmetsizce açabiliyor veya kapatabiliyor. 

HEYECAN UYANDIRAN SÜRÜŞ DENEYİMİ
‘Aslan’ sürüş deneyimi bakımından kendini kanıtlamış köklü 
bir marka. Hangi sınıfta olursa olsun, markanın mühendisleri 
tarafından geliştirilen otomobiller üstün sürüş keyfiyle haklı 
bir üne sahip. Konu SUV olduğunda da markanın sunmuş 
olduğu sürüş keyfi bu geleneği bozmuyor. Genelde bu sınıf 
araçlarda stil sürüş keyfinin önüne geçebiliyor. Yerden yük-
sek yapı, yüksek sürüş pozisyonu, yüksek ağırlık merkezi 

gibi sınıfa has özellikler sürüş keyfini gölgeleyebili-
yor. Ancak yeni Peugeot 3008 SUV henüz ilk 

sürüş anından itibaren büyüsünü hissetti-
riyor. Kusursuz yol tutuş, hassas çalışan 

ve yüksek tepkili direksiyon ve atak 
olduğu kadar güvenli sürüş hissini 
beraberinde getiriyor. Elde edilen bu 
sonuç köklü geçmişten gelen bilgi 
birikimi, deneyim ve geleceğe yöne-
lik modern teknolojinin birleşmesi. 
Süspansiyon geometrisi markanın 

şöhretine uygun bir sürüş dinami-
ği sunacak şekilde ayarlandı. Ciddi bir 

ağırlık tasarrufunu beraberinde geti-
ren yeni platform ve yürüyen aksam aynı 

zamanda yakıt ekonomisi, pasif güvenlik ve 
performans noktasında önemli katkılar sağlıyor. 

SÜRÜCÜYÜ DESTEKLEYEN ELEKTRONİK YARDIMCILAR
Sürüş destek sistemlerinin de katkısıyla yeni Peugeot 
3008 SUV güvenlikten taviz vermeden konforla sportif 
dinamizmi aynı potada eritiyor. ADAS (Advanced Driver 
Assistance System - Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) bün-
yesinde barındırdığı; Aktif Güvenlik Freni ile Mesafe İkaz 
Sistemi, Aktif Şeritten Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk 
Uyarı Sistemi, Otomatik Adaptif Uzun Far Asistanı, Hız Sınırı 
Trafik İşaretini Tanımlama ve Hız Sınırı Önerme Sistemi, 
Fren Yapma Özelliğine Sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi 
(Otomatik şanzımanla) ve Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi 
gibi teknolojilerle sürüş güvenliğini sağlıyor. Sürücü ayrıca 
şehir içi sürüşlerinde park ve manevraları kolaylaştıran Visio 
Park (360° derece görüş) ve Park Yardımcısı’nın en güncel 
versiyonuyla destekleniyor. 

İLHAM VEREN DIŞ TASARIM
Yeni Peugeot 3008 ilk görüşte güçlü ve çekici tasarımıyla 
dikkat çekiyor ve bir SUV’un bütün karakteristik tasarım 
öğelerini bünyesinde barındırıyor: Yüksek ve dik tasarımlı 
burun, uzun motor kaputu, yüksek omuz çizgisi, tampon-
lar, geniş çamurluk ağızları ve marşpiyeler de dahil geniş ve 
koruyucu çizgiler, büyük tekerlekler, yerden yüksek yapı 
ve tavan barları. Dik ve yüksek tasarımlı ön bölüm geniş 
ve krom süslemelerle ön plana çıkan ve ‘aslan' logosuna 
ev sahipliği yapan ön ızgara tarafından domine ediliyor. 
İnce sert hatlı halojen farlar keskin bir bakışı beraberinde 
getirirken, opsiyonel olarak sunulan Full LED farlarla çok 
daha sert ve keskin bir ifade oluşuyor. Ön bölümde birçok 
geniş hava girişi bulunurken uzun ve düz motor kapu-
tu ön bölüme hakim olan sportif dinamizmi tamamlıyor. 

Yeni Peugeot, 3008 ile kendini her geçen gün büyüyen C-SUV segmentinde 
tekrar konumlandırmak ve sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimle bu 

pazarda zirveye oynamak istiyor. 

YENİ PEUGEOT 3008, 
GELİŞMİŞ SUV

/OTOMOTİV /OTOMOTİV

DİK VE YÜKSEK 
TASARIMLI ÖN BÖLÜM 

GENİŞ VE KROM 
SÜSLEMELERLE ÖN PLANA 

ÇIKAN VE ‘ASLAN LOGOSUNA 
EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÖN 

IZGARA TARAFINDAN 
DOMİNE EDİLİYOR. 
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NISSAN, PULSAR İLE YENİDEN HB PAZARINDAASTON MARTIN’DEN 569 BEYGİRLİK SPORCU

Aston Martin ve İtalyan tasarım merkezi Zagato, uzun süreli 
ortaklıklarının son ürünü Vanquish Zagato Concept’i görü-
cüye çıkardı. 12 silindirli 6 litrelik 569 beygir gücünde motora 

sahip Vanquish Zagato Concept, One-77’den ilham alan ayna-
lara ve DB11’nin aerodinamik profiliyle bir heykeltıraşın elinden 
çıkmış hissi veriyor. İkonik İngil iz otomobil üreticisi Aston 
Martin’in elli yılı aşkın süredir devam eden işbirliğinin ürünü olan 
Vanquish Zagato Concept, Aston Martin’in dünyaca ünlü sportif, 
dinamik ve üstün malzeme özellikleri ile Zagato’nun tescilli tasa-

rım dilinin bir araya geldiği beşinci otomobili olarak görücüye 
çıktı. Tamamen karbon fiberden üretilen Vanquish Zagato Con-
cept, Aston Martin tasarım ekibi ile Andrea Zagato’nun Mila-
no’daki uzman tasarım ekibinin işbirliği ile tasarlandı. Aston 
Martin’in İngiltere Gaydon’daki merkezinde geliştirilip projelen-
dirilen konsept, Aston Martin’in özünü yansıtan bir takım çizgileri 
korurken aynı zamanda dinamik ve geleceğe dönük duruşuna; 
569 beygirlik doğal emişli bir V12 motoru ve geliştirilmiş sürüş 
dinamikleri eşlik ediyor.

Japon üretici Nissan Almera modelinin üretimine son verdikten 
sonra uzun yıllar bu C Hatchback sınıfında sessizliğe bürünmüş-
tü. Türkiye pazarında SUV sınıfındaki güçlü modelleriyle pazar 

payını yükselten Nissan, ürün gamını uzun yıllardır eksikliğini hissettiği 
hatchback versiyon ile tamamlıyor. Markanın C hatchback sınıfına 
dönüşünü de simgeleyin modeli Pulsar, Türkiye pazarına sunuluyor. 
Üç farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle Türkiye yollarına çıkacak 
olan Pulsar,Qashqai’de kendini ispatlamış turbo beslemeli motorlar-
dan 1.2 litre manuel, 1.2 litre otomatik ve 1.5 litre manuel şanzıman 

seçeneklerine sahip olacak. 1.2 lt benzinli DIG-T motor 115 beygir güç 
üretirken, 1.5 lt’lik dizel dCi motor 110 beygir güç ve 260 Nm maksi-
mum tork değerlerine ulaşıyor. Aracın lansman fiyatları 59.900 TL’den 
başlarken, en üst motor ve donanım versiyonunda 81.300 TL’ye kadar 
yükseliyor. Kompakt boyutlarına ragmen Pulsar, geniş ailelerin bek-
lentilerini rahatlıkla karşılayacak bir iç mekan genişliği sunuyor. 2.700 
mm ile sınıfının en uzun aks mesafesine sahip modeli olan Pulsar, 
arka yolcular içinde iddialı bir diz mesafesine sahip. 385 lt olan bagaj 
bagaj hacmi de gerektiğinde koltuklar yatırılarak yükseltilebiliyor.

VW KAPLUMBAĞA GENÇLEŞTİ

FİYATI 53.900 TL’DEN BAŞLIYOR

VW’nin nostaljil esintiler taşıyan modeli Beetle ve Beetle Cab-
rio görüntüsünü tazeledi. Yeni tampon tasarımı, yeni renk 
seçenekleri, iç mekandaki yeni kumaş/döşeme paketleri ve 

donanım seviyesiyle araç farklı bir görünüme kavuştu. Daha 
önce kolay çizildiği için olumsuz eleştri toplayan tampon tasa-
rımları ve boyaları değiştirilirken, LED arka stop lambalarında da 
farklılıklar yapıldı. Ayrıca yeni alaşım jant seçenekleri ve donanım 
paketleriyle sunulan seçeneklerin sayısı yükseltildi.

Fiat Egea Hatchback’in liste başlangıç fiyatı 53 bin 900 TL 
olarak belirlenirken, en üst versiyonu 77 bin 900 TL’den satı-
lacak. İlk etapta 1.4 litre 95 HP ve 1.4 litre T-jet 120 HP benzin-

li,1.3 litre 95 HP Multijet dizel ve 1.6 litre 120 HP Multijet motor 
seçeneklerinin satışına başlanan Fiat Egea Hatchback, öncelikle 

5 ve 6 ileri vitesli manuel şanzımanlarla satın alınabilecek. Fiat 
Egea’nın 6 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen 110 HP 
gücündeki 1.6 litrelik E-Torq motorlu versiyonu ve 1.6 litrelik Multi-
jet turbo dizel motor seçeneğinin çift kavrama otomatik şanzı-
manlı (DCT) versiyonu ise sonbaharda bayilerde yerini alacak.

/OTOMOTİV /OTOMOTİV
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İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye 4.5G Endüstri Zirvesi 
Zirve’nin ana teması “4.5G ile Büyümek, BT Liderliğini 
Pekiştirmek" olarak açıklandı. Zirve, aralarında hükümet 

temsilcileri, sektör birlikleri, telekomünikasyon operatörleri, 
donanım sağlayıcılar, internet iş grupları, dikey endüstri tem-
silcileri ve diğer sektör paydaşlarının bulunduğu 300’den fazla 
katılımcı eşliğinde gerçekleştirildi. Bu önemli platformda, 4.5G 
özelinde sektörel gelişim, servis uygulamaları ve bu alandaki 
iş fırsatları tüm detaylarıyla ele alındı.  
1 Nisan 2016’dan itibaren, Türkiye’de 80’den fazla ilde 
ticari kullanıma açılan 4.5G ağları, aynı zamanda dünya-
nın en geniş kapsamlı 4.5G hizmeti olma özelliğine sahip. 
Türkiye’de 4T4R teknolojisi ile inşa edilen ve en güncel AAU 
anten teknolojisine sahip olan 4.5G ağları, 1Gbps’ye kadar 
varan veri transfer hızıyla ve üstün ses performansı sunan 
VoLTE ile HD video ve nesnelerin interneti servisleri gibi, 
birçok yenilikçi fırsatı da beraberinde getiriyor. 

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN: 4.5G KULLANICI SAYISI 10 
MİLYONA YAKLAŞTI
Telekomünikasyon sektörünün hızlı gelişimi ve yazılım 
endüstrisinin de bu gelişime aynı şekilde ayak uydurma-

sıyla, rekabet ve sektörel dönüşümün geldiği son nokta, 
kişilerin ve kurumların hayatında köklü değişimlere yol 
açtı diyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. 
Ömer Fatih Sayan şöyle devam etti; "Huawei; ürünleri, sek-
törel çözümleri ve sahip olduğu AR-GE kültürüyle, geride 
bıraktığımız 40 gün boyunca önemli bir sınavdan başarıyla 
geçti. Bu başarılı yönetim süreci sonunda, Türkiye’de 4.5G 
kullanıcı sayısı kısa bir sürede 10 milyona yaklaştı. Bu başa-
rı, aynı zamanda, Huawei’nin Türkiye BT pazarına gözle 
görülür katkısının da açık bir göstergesidir. 4.5G kapsama 
alanı hızla gelişiyor. Bugün 10 bin baz istasyonundan 9,6 
milyon vatandaşımız 4.5G hizmetini aktif olarak kullanıyor. 
40 gün içerisinde 9,6 milyon vatandaşın bu hizmeti kullan-
ması büyük bir başarı. Bugün burada bulunan telekomüni-
kasyon operatörlerimiz ve üretici firmalarımızla, 4.5G’nin 
geleceğini hep birlikte planlıyoruz. Gelecekte endüstrinin 
lokomotifi genişbant internet teknolojileri olacak. Bu zirve 
ayrıca, 5G’nin getirilerini tartışmak bu konudaki yeni fır-
satları ve gelişmeleri görmek için de önemli bir organi-
zasyon. Türkiye’de 14’üncü yılını kutlayan Huawei’nin Orta 
Asya ve Kafkasya bölgesinde merkez olarak Türkiye’yi 
seçmesinden de memnuniyet duyuyoruz.”  

mın, yerli üretim yapan Türk firmalarının daha çok destek-
lenmesini bekliyoruz. Huawei bu alanda başarılı bir profil 
çiziyor. 2004 yılından bu yana Huawei’yi yakından takip 
ediyorum. Ar-Ge merkezi ile Türkiye ve yakın ülkelerdeki 
sektöre önemli destekler sağlıyorlar. Bu ülkelerdeki teknik 
çalışmaları için de Türkiye’deki Türk mühendislerden destek 
alıyorlar, bu da bizim için çok önemli bir nokta. Türkiye’deki 
yerli üretim yapan şirketlerin Huawei ile daha sıkı işbirliği 
yapmasını, Türkiye’deki yeni teknolojilerin geliştirilmesinde 
Huawei’nin daha çok katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu tür 
toplantıların, Türkiye’deki yerli üreticilere yol göstermesi ve 
geleceğini planlanması açısından çok faydalı olacağı kanaa-
tindeyim. Bu toplantıda emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum.” dedi.
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HONGYUN: DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANDIK
Huawei Orta Asya Bölge Başkanı Liu Hongyun ise yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “4.5G ağları, insanlar ve cihazları 
birbirine bağlarken, aynı zamanda devlet organizasyonları, 
iş odaklı operasyonlar ve dikey endüstrilere de önemli oran-
da katkı sağlayacak. Dijital dönüşüme odaklandığımız bu 
dönemde iletişim sektörü, telekomünikasyon operatörleri, 
donanım sağlayıcılar, uygulama - yazılım yöneticileri ve sis-
tem entegratörleri, gerçek anlamda verimli bir 4.5G eko-sis-
teminin oluşması için, birbirlerine son derece yakın ve motive 
bir şekilde çalışmalı ve bölgesel BT liderliği için tüm perfor-
manslarını ortaya koymalıdırlar.” 

BÖLGENİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİDERİ 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı 
Galip Zerey ise konuşmasında, “4.5G Endüstri Zirvesi, 
bizlere bilgi ve iletişim sektörünün değişimi noktasında 
önemli fırsatlar sunuyor. Bu etkinliğin öne çıkan özel-
liklerinden biri de farklı endüstriler arasında bilişim 
odaklı bir işbirliği zinciri oluşturmasıdır. Bu zirvenin 
Türkiye’de, Orta Asya’da ve diğer yakın lokasyonlarda 
4.5G’nin gelişimi sürecinde çok önemli bir rol oyna-
yacağına inanıyor, sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte 
kısa sürede önemli bir mesafe kat edeceğini düşünü-
yorum. Huawei 4.5G’nin gelişimi çerçevesinde 
çok önemli ve güzel bir organizasyona imza 
atmış. Türkiye büyük bir ülke 78 milyonluk 
genç nüfusuyla teknolojiyi çok iyi kullan-
mak isteyen, teknoloji ile yakın olmak 
isteyen bir yapıya sahip. Dolayısıyla 
uluslararası firmalardan, Türkiye’ye 
yönelik teknolojik yatırımlarının daha 
çok yapılmasını, Türkiye’de istihda-
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Huawei, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu ve GSA (Global Mobile Suppliers Association) destekleriyle Türkiye 4.5G 
Endüstri Zirvesi gerçekleştirildi.

HUAWEI 4.5G TEKNOLOJİSİYLE 
TÜRKİYE’NİN YANINDA  

BTK BAŞKANI DR. 
ÖMER FATİH SAYAN: 

TÜRKİYE’DE 4.5G 
KULLANICI SAYISI KISA 

BİR SÜREDE 10 
MİLYONA YAKLAŞTI. BU 

BAŞARI, AYNI 
ZAMANDA, 

HUAWEİ’NİN TÜRKİYE 
BT PAZARINA GÖZLE 

GÖRÜLÜR KATKISININ 
DA AÇIK BİR 

GÖSTERGESİDİR.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan



Toplumsal gelişime katkıda bulunmak hedefiyle sosyal 
yatırımlarına hız veren Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı 
çatısı altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriy-

le engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal 
hayata etkin katılımına verdiği desteği sürdürüyor. Tüm bu 
çalışmalarıyla 140 binden fazla engelli ve dezavantajlı bireyin 
hayatına dokunan Vodafone, ‘engelsiz bir toplum’ amacıyla 
sosyal yatırımlarına devam ediyor.
Türkiye Vodafone Vakfı’nın Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle 2008 
yılında hayata geçirdiği Düşler Akademisi, İstanbul Ataşehir 
ve Kaş olmak üzere iki merkezle faaliyetlerini sürdürüyor. 
İstanbul’daki Ataşehir Düşler Akademisi’nde sosyal deza-
vantajlı bireylere yönelik özel sanat atölyelerinin yanı sıra iş 
hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel 
gelişim atölyeleri de bulunuyor. Bu atölyelerden mezun genç-
lere profesyonel bir sanat kariyeri sunulurken, potansiyellerini 

ortaya çıkararak meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 2014 yılın-
da kurulan Türkiye’nin engellilere yönelik en geniş kapsamlı 
yaşam alanı olan Düşler Akademisi Kaş’ta ise katılımcılar sos-
yal ve sanat konularındaki eğitimlerin dışında, su sporlarından 
ekolojik tarıma, çok geniş yelpazede faaliyetlerle kendilerini 
geliştirebiliyor. 

HASAN SÜEL: “ENGELLİ BİREYLERİMİZİ TOPLUMA 
KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
Teknoloji yatırımları kadar sosyal yatırımları da önemsedik-
lerini ve Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 
yaklaşık 27 milyon TL’lik sosyal yatırım yaptıklarını belir-
ten Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Süel, şunları söyledi: “Sosyal yatırımlarımız içinde önemli bir 
yeri olan Düşler Akademisi ile dezavantajlı bireylerin sosyal 
ve ekonomik hayata aktif katılımlarını destekliyoruz. Farklı 
alanlardaki atölyelerde eğitim alan dezavantajlı gençlerimiz 

Innovation" yarışmasında 150 proje ve 23 ülke arasında en iyi 
10 projeden biri oldu. Barselona’da ise “2015 Best Practice” 
seçildi. Düşler Akademisi projemizin, geniş kitlelere ulaş-
ması ve bugün binlerce engelli ve sosyal dezavantajlı bireye 
ulaşması duyarlı vatandaşlarımız ve 500 gönüllü Vodafone 
çalışanının desteğiyle oldu. Bundan sonra da öyle olacağına 
inanıyoruz. Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle de engelli ve 
sosyal dezavantajlı bireylerin yaşamında fark yaratan bu 
özel projede herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz.” 

VODAFONE, MOBİL TEKNOLOJİLER İLE 
ENGELLİLERİN HİZMETİNDE 

Mobil teknolojilerin dönüştürücü gücünü 
bireylerin sosyal ihtiyaçlarına cevap 

vermek için kullanan Vodafone 
“Düşler Kulübü” programı altın-

da engelli bireylerin hayatlarını 
kolaylaştıracak ürün ve servis-
leri hayata geçiriyor. Engelsiz 
Dünya mobil uygulamasıyla, 
yakın çevredeki yerlerin fiziksel 
erişilebilirlik durumu görüntüle-

nebiliyor ya da değerlendirilebili-
yor. “Engelsiz Dünya” ile kullanı-

cılar, fiziksel olarak rahatça erişe-
bilecekleri noktaları harita üzerinde 

görüntüleyebiliyor. Böylece, “Engelsiz 
Dünya” uygulamasını kullanan bir engelli, 

dışarı çıkmadan önce hangi mekânların engelli 
dostu olup olmadığını öğrenip, gideceği yerlere önce-

sinden karar verebiliyor. “Engelli Mobil İş Havuzu” ile iş ilanları 
ve faydalı bilgiler Düşler Kulübü üyelerinin cebine kısa mesajla 
ulaşıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve engelsizkariyer.
com işbirliği ile hayata geçirilen servislerinden biri olan “Engelli 
Mobil İş Havuzu” her 5 engelli bireyden 4’ünün işsiz olduğu 
ülkemizde, ilk kez engelli bireylere yönelik özel istihdam fırsat-
ları sunan mobil hizmet olma özelliğini taşıyor. 2223’e ücretsiz 
mesaj atılarak abone olunan servis, engellilere hitap eden iş 
imkânlarını düzenli SMS’lerle aboneye ulaştırıyor. 

VODAFONE 
VAKFI YÖNETİM 

KURULU BAŞKANI 
HASAN SÜEL: “SOSYAL 

YATIRIMLARIMIZ İÇİNDE ÖNEMLİ 
BİR YERİ OLAN DÜŞLER 

AKADEMİSİ İLE DEZAVANTAJLI 
BİREYLERİN SOSYAL VE 

EKONOMİK HAYATA AKTİF 
KATILIMLARINI 

DESTEKLİYORUZ.”

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN

60 / www.baglantinoktasi.com.tr

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Düşler Akademisi ile 3500 engelliyi destekleyen 
Vodafone, ‘Teknoloji Hayatın Hizmetinde’ sloganıyla mobil teknolojilerin dönüştürücü 

gücünü engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek için kullanıyor.

VODAFONE ENGELSİZ BİR TOPLUM İÇİN 
YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

meslek sahibi olarak sosyal ve ekonomik hayata entegre olu-
yor. Örnek vermek gerekirse; tiyatro atölyelerinden mezun 
olan gençler, kurdukları Düşler Kumpanyası ile sahne alarak 
izliyicilerle buluşuyor. Düşler Mutfağı’na katılan öğrenciler, 
elleriyle hazırladıkları lezzetlerle gelir elde ediyor. Herkes için 
müzik!” sloganıyla yola çıkan engelli ve gönüllülerden oluşan 
müzik grubu Social Inclusion Band, bugüne dek Vodafone 
Freezone Konserleri, İKSV Caz Festivali, Geleneksel Bebek 
Şenliği gibi pek çok önemli organizasyonda sahne aldı. Moby, 
Limp Bizkit, Simon Bolivar Orkestrası gibi önemli isimlerle 
aynı sahneyi paylaştı.”
Türkiye’nin en büyük açık engelsiz alanını 
Antalya Kaş’ta kurduklarını anlatan Süel, 
şöyle devam etti; “20 dönümlük ara-
zide kurulan ve tamamen gönül-
lülük esasına dayanarak gerçek 
bir köy gibi tasarlanan Düşler 
Akademisi Kaş, aynı zaman-
da Türkiye’nin ilk sürdürülebi-
lir yaşam merkezi niteliğinde 
bulunuyor. Düşler Akademisi 
Kaş, Türkiye ve Avrupa’daki 
benzer amaçlı merkezle-
re örnek olmaya aday bir proje 
olarak gösteriliyor. Yurtiçinden ve 
yurtdışından büyük ilgi gören mer-
kezimiz, kendi alanında global bir başarı 
hikâyesi olmak üzere hızla ilerliyor. 

“DÜŞLER AKADEMİSİ İLE BUGÜNE KADAR 3500 
GENCİMİZE DOKUNDUK”
Engelli ve sosyal dezavantajlı bireyleri sanat yoluyla top-
luma kazandırmayı hedefleyen Düşler Akademisi projesi 
ile bugüne kadar 3.500 gencin hayatına dokunduklarını 
vurgulayan Süel, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler’in Eylül 
2013’te New York’ta gerçekleştirdiği “Engellilik ve Kalkınma” 
konulu toplantı kapsamında “Innovation Enables” başlıklı 
etkinlikte tüm dünyaya tanıtılan Düşler Akademisi proje-
miz, AB Komisyonu’nun düzenlediği "This Is Social Europe 
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Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Süel



mete giren 4.5G altyapımız ile dünyanın en güçlü mobil 
internet altyapısını müşterilerimize sunmaya başladık. 
4.5G’nin getireceği yüksek hız ve kapasitenin, birçok 
katma değerli servis ve yeni teknolojiyi de beraberinde 
getireceğini söylemiştik. Bu doğrultuda en yeni ve en 
yüksek ses kalitesini sunan teknolojileri şebekemizde 
müşterilerimize sunuyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi HD 
SES servisimiz altında topluyoruz. Halihazırda müşterile-
rimize sunduğumuz yüksek ses kalitesi sağlayan tekno-
lojilere bir yenisini daha ekledik. VoWIFI teknolojisi saye-
sinde neredeyse telefonun çekmediği yer kalmayacak. 
Turkcell olarak şimdiye kadar inovasyona inandık ve bu 
doğrultuda yatırımlar yaptık. Bundan sonra da mobil ileti-
şim teknolojilerini yakından izleyerek en yeni teknolojileri 
şebekemizde kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Turkcell şebekesinde kullanıma geçen en yeni teknoloji olan VoWIFI teknolojisi, fiziksel 
şartlar sebebiyle sinyal gücünün düşük olduğu mekanlarda dahi kesintisiz iletişimi 

sürdürmeye olanak tanıyor. 

TURKCELL, DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 
SES TEKNOLOJİLERİNİ MÜŞTERİLERİNE 

BİRARADA SUNUYOR

Turkcell, en yeni mobil iletişim teknolojilerini ilk kez müş-
terileriyle buluşturmaya devam ediyor. 4.5G’nin hizmete 
girmesiyle Turkcell müşterilerinin eriştiği yüksek hızın yanı 
sıra ses, video ve mesajlaşma için de çok daha kaliteli bir 
deneyim sunacak yeni teknolojiler Turkcell’in şebeke yete-
nekleri arasına ekleniyor. Bodrum katları, kalın duvarlı yapılar 
gibi fiziki şartlar sebebiyle sinyal seviyesinin yetersiz kaldığı 
ortamlarda, uçaklarda veya yurt dışında Turkcell şebekesi 
üzerinden görüşme yapma imkanı veren VoWIFI teknolojisi 
Turkcell şebekesinde hizmete girdi. 
4.5G aboneliğini gerçekleştirmiş ve VoWIFI uyumlu cihaz-
ları kullanan tüm Turkcell müşterilerinin yararlanabileceği 
servis sayesinde Turkcell müşterileri kablosuz ağlar üze-
rinden sesli ve görüntülü arama yapabilecek. Herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın tüm Turkcell müşterilerinin uyumlu 
cihazlarla kullanabilecekleri servis, sinyal yetersizliği sebe-
biyle yaşanan şebeke erişim problemlerini en aza indirme-
ye imkan veriyor. 

“EN SON TEKNOLOJİLER HER ZAMAN İLK KEZ TURKCELL’DE”
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, 4.5G ile 
başlayan yeni dönemde şebeke yeteneklerini en üst 
seviyeye çıkardıklarını belirtti. Kuruöz, “1 Nisan’da hiz-
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4.5G ILE GELEN YENI TEKNOLOJILER YÜKSEK 
KALITE, DÜŞÜK GECIKME SÜRESI SUNUYOR
Turkcell’in yüksek kalitede sesli ve görüntülü görüşme 
yapmak için sunduğu hizmetleri birleştiren HDSES servisi 
VoWIFI dışında VoLTE, ViLTE, SMSoIP teknolojilerini de 
çatısı altında barındırıyor.  
VoLTE teknolojisi sayesinde ses kalitesi HD+ düzeyinde 
sunulurken, yapılan aramaların başlangıç süresi kısalıyor. 
4.5G ile birlikte gelen yeni teknolojilerden ViLTE (Video 
over LTE) ise HD kalitesinde görüntülü görüşme yapma 
seçeneği sunuyor. 
Yine Turkcell müşterilerinin yararlanabileceği SMS over IP 
hizmeti sayesinde Turkcell müşterileri GSM erişimleri 
bulunmasa da, kablosuz internet bağlantısı üzerinden 
SMS gönderip alabiliyor. 
Üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyaç duyulmaksızın doğal 
cihaz ve şebeke yetenekleri üzerinden uyumlu cihazlarla 
yararlanabilen servise abone olmak için “HDSES” yazıp 
2222’ye SMS atmak yeterli oluyor. 

TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
İLKER KURUÖZ: “VOWIFI TEKNOLOJİSİ 
SAYESİNDE NEREDEYSE TELEFONUN 
ÇEKMEDİĞİ YER KALMAYACAK. TURKCELL 
OLARAK ŞİMDİYE KADAR İNOVASYONA 
İNANDIK VE BU DOĞRULTUDA 
YATIRIMLAR YAPTIK.”

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz



Türk Telekom Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Ramazan Demir, Tüm Telekomünikasyon İş Adamları 
Derneği (TÜTED) tarafından “Dünya Bilgi Toplumu ve 

Telekomünikasyon Günü” kapsamında düzenlenen “Sosyal 
Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği” konulu etkin-
likte konuşmacı olarak yer aldı. Başta BTK Başkanı Dr. Ömer 
Fatih Sayan ve TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Ataman 
Bağdatlıoğlu olmak üzere sektörün önde gelen isimlerinin bir 
araya geldiği etkinlikte konuşan Demir, Türk Telekom olarak 
modern ekonominin olmazsa olmazı dijital altyapının mimarı 
olduklarını belirtti ve “Genişbant altyapı yaygınlığı ülkemiz-
de iyi bir seviyede olmasına rağmen, talep geriden geliyor 
ve bölgesel farklılık gösteriyor. Bu kapsamda talep artırıcı 
politikaların geliştirilmesi ülkemizde girişimcilik ekosisteminin 
büyümesi için gerekli.” dedi.

“İNTERNET ALTYAPIMIZ İYİ BİR SEVİYEDE, ANCAK TALEP 
YARATMAK LAZIM”
“Sosyal Etki İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Girişimciliği” 
konulu panelde söz alan Türk Telekom Regülasyon Genel 
Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, Türkiye’nin her yerinde 
internet kullanımının artması gerektiğini vurguladı. Demir, 
“Genişbant altyapı yaygınlığı iyi bir seviyede olmasına rağ-

men talep geriden geliyor ve bölgesel farklılık gösteriyor. 
Hane sabit genişbant penetrasyonu ülkenin batı şeridinde 
ortalama yüzde 50’ler, orta şeritte yüzde 30, doğu şeritte 
ise yüzde 20’ler seviyesinde. TÜİK verilerine göre inter-
net kullanmayı bilmemek ve internete ihtiyaç duymamak 
ülkemizde önemli bir kesimi internetten uzakta tutuyor. 
Bu nedenle talep artırıcı politikaların geliştirilmesi ülkemiz-
de girişimcilik ekosisteminin büyümesi için gerekli. Türk 
Telekom’la ülkemizin dijital altyapısı hazır, sıra talebi artır-
mada.” diye konuştu. 

“İNTERNET FARKINDALIĞINI OLUŞTURUYORUZ”
Demir, Türk Telekom’un bu konuyla ilgili de çalışmaları oldu-
ğunu vurgulayarak, “Örneğin Türkiye’de internet farkındalığı 
oluşturmak için “İnternetle Hayat Kolay” projesini hayata 
geçirdik. Bu proje kapsamında kalkınmada öncelikli 50 ili-
mizde, internet kullanma becerisi olmayan ya da çok sınırlı 
olan vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Şu ana kadar 
10 bin kişiyi dijital hayatla buluşturduk. Proje sonrasında 
örneğin Şırnak Şahvan’da eğitimlere katılan bir grup kadın, 
Instagram hesabı açarak kendi yaptıkları el işlerini inter-
netten satmaya başladı. Muş’ta, Karakovan balı üreten bir 
kursiyerimiz, aldığı eğitim sonrası bugün ballarını Facebook 
hesabı üzerinden satıyor. 2017 yılı sonuna kadar 30 bin 
kişiye internet eğitimi vermiş olacağız. Türkiye’de dijitalleş-
menin öncüsü Türk Telekom olarak Türkiye’nin bilgi toplumu 
haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi. 

Türk Telekom Regülasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Ramazan Demir, “Dünya Bilgi 
Toplumu ve Telekomünikasyon Günü” 
çerçevesinde konuştu: “Girişimcilik 
ekosisteminin büyümesi için internet 
talebini artırmak önemli.”

RAMAZAN DEMİR: 
TÜRK TELEKOM 
DİJİTAL ALT 
YAPININ 
MİMARIDIR

/SEKTÖRDEN /SEKTÖRDEN
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“TÜRKİYE’DE DİJİTALLEŞMENİN ÖNCÜSÜ 
TÜRK TELEKOM OLARAK TÜRKİYE’NİN BİLGİ 

TOPLUMU HALİNE GELMESİ İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ.”

Türk Telekom Regülasyon Genel Müdür 
Yardımcısı Ramazan Demir



Güncelleşmek

Resim ve heykelde 
kurallara bağlılık

Bir tür mermer 
yapıştırıcısı

Kira

Eksilti

İnsan Kaynakları 
(ksc.) 

İşaret

Erke

İranlı

Büyüklük, yücelik, 
ululuk

“… etmek” saf 
dışı etmek

Karışık renkli

Şimendifer

Çıplak resim

Coşkun, 
imhamla dolu

Dilenci (esk.) 

Belediye 
başkanı

Kemiklerin 
toparlak ucu

İnam, vedia

Bir borca kısmi 
ödeme

Zekiye uygun 
biçimde

Sürekli olarak itme 

Para yerine 
geçen nesne

Her yaratılana 
merhamet 

eden Mavi

Stronsiyum 
elementinin 

simgesi

Resimde 
gördüğünüz yeni 

TCDD Genel 
Müdürümüz

Çağdaş

Sevinç belirten 
bir söz

Savaş aracı 

Sodyumun 
simgesi

Şiilik 

Yalan ve hile ile 
iş gören kimse

Hemen hemen 
sanki

Utanma

Nokta 
mutasyonu 

yüzdesi

Bir hastalığın 
hikâyesi

Tanrıcılık

Kural

Küçük bir balık 

Umut besleyen

Kısaca Türkiye 
Radyo Televizyon 

Kurumu 

Kızıl gezegen

İran’ın plaka imi

Lutesyumun 
simgesi

Getirim

Tantal elementinin 
simgesi

İlişik

Bayındır yer 

Molibden 
elementinin 

simgesi

Güçlü, şiddetli etki

Sahipler (esk.)

Hafniyum 
elementinin 

simgesi 

Vilayet

İsim

Çok karşıtı 

Bir nota 

Uslu, ağırbaşlı 
(mec.) 

Verme, ödeme

Bağışlama

İki şeyi 
birbirinden 

ayıran uzaklık

Yabancı 
şeylerden 
arınmış, 
katışıksız

[ EYYÜP CEYLAN ]/BULMACA
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