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DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJELERİ 
TÜRKİYE’DE 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 
Bakanlık bünyesinde yürütülen ‘dünyanın en büyük 
projeleri’ni anlattı. 

Bağlantı Noktası, ulaştırma ve haberleşme alanında 
yaşanan son gelişmeleri 90 sayıdır, aylık olarak sayfalarına 
taşıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı ve 
sonradan aldığı isimle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı yaptığı dönemlerde sektörde yaşanan tüm 
gelişmeleri elinizdeki bu yayın okuyucularına duyurdu. 
Yayınımızı takip edenler, önceki dönemlerde bakanlıkta DHL 
Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Arslan’ın, Binali 
Yıldırım’la birlikte çalıştığı dönemlerdeki yüksek 
performansını da çoğu kez okumuştur. Hatta bir hatırlatma 
yapacak olursak, Ahmet Arslan, 2009 yılında, Bağlantı 
Noktası’nın 7. sayısında, DHL Genel Müdürü olarak, 
“Edirne’den Kars’a hızlı tren geliyor” başlığı ile kapak 
haberimize konuk olmuştu. 
Aradan geçen 7 yılın ardından Ahmet Arslan bu kez de, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kapak 
haberimize konuk oluyor. Arslan ilk olarak Başbakan Binali 
Yıldırım’ın oluşturduğu çıtanın altına inmeden, devraldığı 
bayrağı daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Başbakan 
Binali Yıldırım’ın başlattığı projeleri tamamlamak ve yeni 
projeleri ülkenin hizmetine sunmayı hedefliyor. Başarılı 
bürokrat geçmişi ile sektör de Arslan’ın bu hedeflerini 
yerine getireceğinden şüphe duymuyor. 
Kapak haberimizde bu yeni görevinde Ahmet Arslan’ın 
hedeflerini ve bakanlık bünyesinde yürütülen ‘dünyanın en 
büyük projeleri’nin detaylarını okuyabilirsiniz. 
Bağlantı Noktası, kapak haberi dışında, yine sektörde 
yaşanan güncel gelişmeleri sayfalarına taşıyor. Keyifli 
okumalar dileği ile… 
Hoşçakalın… 

AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.
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18/HAVACILIK
BOEING, yeni İstanbul Havalimanı 
hava sahası tasarımının, havalimanı 
optimizasyon program ve 
operasyonel hazırlık planının 
geliştirilmesini destekleyecek.

40/ŞEHİR MEKTUPLARI
Bayramda semt camilerinden ulu 
camilere yaşanan heyecan en ulvi, en 
manalı atmosferini Hacı Bayram 
Camii’nde bulmaktadır. 

32/SAĞLIK
Teknoloji artık 
‘nomofobi, özçekimfobi, 
egosörfü’ gibi yeni 
birçok hastalığı da 
literatürümüze kattı. 
Anlayacağınız 
teknolojinin hastası 
olduk!

48/İNOVASYON
Gelecek, ihtiyaca göre tasarlanan 
inovatif teknolojilerin yaşamımıza 
kattığı fonksiyonelliklerle 
şekillenecek. 

20/DEMİRYOLLARI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Ahmet Arslan, Ankara şehir içi 
ulaşımını rahatlatmak amacıyla 

mevcut demiryolu hattının 
yenilenmesi ve standardının 

yükseltilmesini kapsayan 
Başkentray projesinin 11 Temmuz’da 

başlatılacağını açıkladı.

22/ÇEVRE
Enerji tüketimimiz giderek 
artıyor. Çevreye ve ekonomiye 
zararı olan bu durumdan pratik 
çözümlerle enerji tüketimini 
düşürmek; gezegene rahat bir 
soluk aldırmak mümkün…

44/ARAŞTIRMA
Ericsson ConsumerLab raporuna göre 
Türkiye’deki akıllı telefon mobil 
internet kullanıcıları;  sosyal ağlar, anlık 
mesajlaşma gibi farklı servislerin 
mobilden kullanımında dünya devlerini 
bu sene de geride bıraktı. 
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Sosyal medyanın ünlü babaları ‘Babalar Günü’ dolayısıyla 
çocuklarıyla fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından 
paylaştı. Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü 
vesilesiyle biz de ülkemizdeki sosyal medyanın ünlü 
babalarını araştırdık.  YAZI BERİL ŞEN

SOSYAL MEDYANIN ‘EN BABA’ ÜNLÜLERİ

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

G
ünümüzde dijital mecralar, özel-
likle sosyal medyanın gelişmesiy-
le ünlüler dünyasını bambaşka bir 
noktaya taşıdı. Facebook, Twitter, 
Instagram ve Snapchat gibi sosyal 

medya hesapları kanalıyla artık ünlü isim-
lere ulaşmak çok daha kolay. Bu sayede her 
gün milyonlarca kullanıcı, takipçisi olduğu 
ünlü ismin her haline şahitlik ediyor. Takip-
çilerin en fazla merak ettiği şey ise ünlüle-
rin özel hayatları… Bu mecranın her geçen 
gün önem kazandığının farkına varan ünlü 
isimler de özel hayatlarını sosyal medya 
hesaplarından paylaşmaktan çekinmiyor. 
Bunların içerisinde elbette ünlü babalar da 
sosyal medyada etkin olarak yer alıyor. Ha-
ziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü 
vesilesiyle ülkemizde sosyal medyanın ünlü 
babalarını araştırdık.
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Paylaştığınız fotoğraf ve 
videolar için polis gibi davranın: 
Paylaşımlarınızda bulunan bütün 
detayları inceleyin ve hassas 
verilerinizin ortaya çıkmadığından 
emin olun. Buna en iyi örnek, yeni 
aldığınız arabanızın fotoğrafını 
paylaşırken plaka bilgilerinizin 
gözükmesi, fazla ev anahtarınızı 
sakladığınız yerin ortaya çıkması 
ya da yeni pasaport numaranızın 
gözükmesidir. Bu bilgiler yanlış 
ellere geçtiğinde size zarar 
verebilecek bilgilerdir.
Özel bilgileri paylaşmayın: 
Kredi kartı detayları, parolalar, 
telefon numaraları ya da kimlik 
numarası gibi hassas bilgileri 
asla mesaj uygulamaları ya da 
e-posta ile göndermeyin. Eğer 
mecburen bu tip verileri göndermek 
zorundaysanız, bu bilgileri halka 
açık online alanlarda göstermeyin ve 
paylaşmayın.
Parola uygulaması: Verilerinizi 
güvende tutmak için güçlü 
parolalar yaratın ve sıklıkla 
değiştirin. Parolalar, verileriniz 
ve kötü niyetli aktörler ile onların 
yapışkan elleri arasında duran en 
önemli engellerden biridir. Eğer 
parolaları hatırlamak sizin için 
zor ise, güvenilir bir şifre yönetim 
uygulaması kullanın.

Bazı paylaşma(ma) önerileri 
Ondrej Kubovic, bu çerçevede 
aşırı paylaşım rutinlerinizi 
sınırlandırmanıza yardımcı olacak 
bazı ipuçları öneriyor: 
Sosyal medyadaki gizlilik 
ayarlarınızı gözden geçirin: 
Paylaşımlarınızı sadece ilgili kişilerin 
gördüğünden emin olun. Eğer emin 
değilseniz, yakın arkadaşlarınız, 
uzak arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız 
ve aile üyeleriniz için ayrı gruplar 
oluşturun. Mümkün olduğu kadar 
seçici olun.
Lokasyonunuzu tüm dünya ile 
paylaşmayın: Sosyal ağlar sıklıkla 
kullanıcıların lokasyonlarını belirtir. 
Ama siz gerçekten herkesin nerede 
olduğunuzu ya da tatile gittiğinizi 
ve yaklaşık 2 hafta boyunca evde 
kimsenin olmayacağını bilmelerini 
istiyor musunuz? Kendi iyiliğiniz için 
bu özelliği kapatın ve geçmiş lokasyon 
bilgilerinizi silin.
Geçmişte katılmış olduğunuz 
gruplara tekrar bir göz atın: Bazıları 
eski ayarlarınızı kullanıyor olabilir. 
Eğer hala herkese açıklarsa, ne 
paylaştığınıza dikkat edin, paylaşım 
içeriğiniz herkes tarafından 
okunabilir ya da paylaşılabilir. Diğer 
bir seçenek ise gruptan ayrılmak 
ya da grup yöneticisinden ayarları 
değiştirmesini istemektir.
Otosansür uygulayın: Herhangi bir 
yorum paylaşmadan ya da fotoğraf/
video yüklemeden önce, yüksek 
seviyede kendi oto-sansürünüzü 
uygulayın. Paylaşımınızı büyük 
annenize ya da sokaktaki herhangi 
birine gösterdiğinizi hayal edin. Bu 
durum sizi rahatsız ediyor mu? Eğer 
ediyorsa, paylaşımınızı kendinize 
saklamanız daha iyi olacaktır.

T
atilde güzel bir an mı yakala-
dınız? Paylaşın. Lezzetli bir 
yemek mi pişirdiniz? Paylaşın. 
Yeni pasaport mu aldınız? Pay-
laşın. Paylaşın. Paylaşın... Ama 

dikkat! Aşırı paylaşımcı olabilirsiniz. 
ESET Güvenlik Araştırmacısı Ondrej 
Kubovic’e göre internette aşırı pay-
laşımcılık siber hırsızlar tarafından 
soyulmanıza neden olabilir. “Biraz oto-
sansür uygulayın.” diyen Kubovic, bazı 
paylaşma(ma) önerilerinde bulundu. 
Aşırı paylaşımcılık, bilgisayarlar ile 
büyüyen, sosyal medya ile içli dışlı 
olan ve teknolojiyle beraber yaşa-
yan genç nesil için tipik bir davranış 
biçimi sayılabilir. Hayatlarının her 
detayını paylaştıkları için, bu nesil 
pek çok ülkede “selfie nesli” olarak 
ün kazanmış durumda. 

Fazla paylaşımcı olmanın maliyeti var 
Fakat ESET Güvenlik Araştımacısı 
Ondrej Kubovic’e göre, bu gençlerin 
pek çoğu, online olarak bu kadar faz-
la bilgiyi paylaşmanın ciddi sonuçları 
olabileceğini pek düşünmüyor. Kubo-
vic, “Microsoft’un çeşitli anketlerine 
göre 2013 yılından bu yana itibar ze-
deleyen finansal hasarlar 1.4 milyar 
dolara ulaştı.” bilgisini paylaştı. 

Aşırı paylaşınca ne oluyor?
Kayıpların büyük bir kısmı isteye-
rek ya da istek dışı olarak online 
hesapların şifresi de olabilecek olan 
doğum tarihi, telefon numarası, açık 
adres ya da köpeklerinin adı gibi 
hassas verileri paylaşan kullanıcı-
lardan kaynaklanıyor. Bu tip veriler, 
siber suçlular tarafından kimlik avı 
saldırısı için ya da kimlik hırsızlığı 
ile sosyal medya hesaplarının gasp 
edilmesi için kullanılabilir. 

Aşırı paylaşımcılık, bilgisayarlar ile büyüyen, sosyal medya ile 
içli dışlı olan ve teknolojiyle beraber yaşayan genç nesil için 

tipik bir davranış biçimi sayılabilir.

AŞIRI PAYLAŞIMCILIK
neslinin dramı:

Güvenlik araştımacısı Ondrej kubovic'e göre, bu 
gençlerin pek çoğu, online olarak bu kadar fazla 
bilgiyi paylaşmanın ciddi sonuçları olabileceğini 

pek düşünmüyor.

Güvenlik araştımacısı Ondrej kubovic
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Mühendis ve bilim insanları; iş ve gündelik yaşamımızın seyrini değiştiren 
gelmiş geçmiş en önemli 35 arayüz buluşunu listeledi.

HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN
35 ARAYÜZ BULUŞU

İ
nsan elinin dokunduğu 
hemen her teknoloji bir 
arayüze sahiptir. Ara-
yüzler basit cihazların 
daha akıllı hale gelme-

sini sağlarken; akıllı cihaz-
ların da daha basit şekilde 
kullanılmasına imkân ta-
nır. Tarihten bugüne haya-
tımızı değiştiren her tek-
noloji ve buluşun popüler 
olmasında arayüzler belir-
leyici bir rol oynadı, komp-
leks sistem ve teknoloji-
lerin potansiyelini ortaya 
koymasına yardımcı oldu. 
Dünyanın en büyük tek-
noloji ve iş süreç yönetimi 
şirketlerinden Xerox’un 
mühendisleri ve bilim in-
sanlarının tanımladığı en 
önemli arayüz buluşları 
listesinde, gelmiş geçmiş 
en iyi 35 arayüz buluşu ve 
bu arayüzlerin önemi şu 
şekilde açıklanıyor:

ÇEVİRMELİ ARAMA
Günümüzde çevirmeli arama ile ça-
lışan bir telefon bulmak için muhte-
melen teknolojiye ayak uydurmakta 
direnen bir büyüğümüzün evine git-
memiz gerekir. Ancak 1891’de icat 
edildiğinde bu telefon çok şeyi de-
ğiştirdi. O zamana kadar birini tele-
fonla aramak için döndürme kolunu 
çevirmek, operatöre sinyal gönder-
mek ve kendisi ile iletişim kurarak 
bizi aramak istediğimiz kişiye bağ-
lamasını istemek gerekiyordu. Çe-
virmeli arama yapan telefonlar ise 
arama yapmanın otomatik ve kulla-
nıcı kontrollü hale gelmesini sağladı. 
Bugün kullandığımız bir dokunma-
tik akıllı telefon ile kıyaslandığında 
teknolojideki gelişime şaşırmamak 
elde değil.

rundaydı. 1964’te mühendis Douglas 
Engelbart ahşap bir dış yüzey, devre 
kartı, bir çift metal tekerlek ve kab-
loları bir araya getirerek bilgisayar 
ile etkileşim kurmayı başardı. Bugün 
kullandığımız bilgisayar faresi ise 
Xerox PARC’ta geliştirilerek insanla-
rın kullanımına sunuldu.

SANAL ASİSTANLAR
Bugün Siri ve Cortana gibi sanal asis-
tanları daha çok ‘evi ara’, ‘hava na-
sıl?’ gibi komutlar için kullanıyoruz. 
Ancak doğal dil arayüzleri geliştikçe 
sağlıktan finansa birçok sektördeki 
kompleks süreçlerin bu teknoloji ile 
yönetilmesi sağlanacak. 

iPOD KLİK TEKERLEĞİ
Çevirmeli telefonlardan onlarca yıl 
sonra, Steve Jobs tüm pazarın rota-
sını değiştirecek bir başka çevirmeli 
teknolojiyi tanıttı. iPod herkese ce-
binde binlerce şarkıyı taşıma imkânı 
vermekle kalmıyor; aynı zamanda 
yeni cihazlarla etkileşim yöntemi 
sunuyordu. Klik tekerliğinin olduk-
ça fonksiyonel ve ergonomik tasa-
rıma sahip olması, o dönem 
pazardaki birçok taşına-
bilir müzik oynatıcısının 
tasarımına ilham oldu.

HIZÖLÇER
İnsan beyni hızlanma ve yavaşla-
mayı algılayabiliyor ancak tam hızı 
algılamakta başarısızdı. Otomobil-
lerin ortaya çıkmasından önce hızı 
algılayamamak önemli bir sorun 
olmasa da otomobillerin icadı ve hız 
kapasitelerinin giderek artması hız 
ölçümünü gerekli kıldı. Enter Otto 
Schulze ve onun hızölçeri, bu ihtiya-
cımızı gidermemizi sağladı.

SESLİ METİN OKUMA
Bazı arayüzler teknolojinin potansi-
yelini ortaya çıkarırken bazıları kul-
lanıcınınkini çıkarır. Metin okuma 
arayüzü, okuma ve görme engeli bu-
lunan veya kendini ifade edemeyen 
kişilerin çevresindeki insanlarla ile-
tişim kurmasını sağlayan ve bir içe-
riği anlamasına imkân veren önemli 
bir teknoloji. Sesli metin okuma ara-
yüzü, görme engelli bir kişinin bir 
metni anlamasını sağlarken, Step-
hen Hawking gibi ALS hastası bir 
dâhiye ses vererek onu anlamamızı 
sağlayan önemli bir teknoloji.

BİLGİSAYAR FARESİ
Bilgisayar faresinden önce bilgisa-
yarda bir işlem yapmak istenildiğin-
de komutlar klavye ile verilmek zo-
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Saydığımız dertlere çareyi yine tek-
noloji buldu ve bizi LED ampullerle 
tanıştırdı. LED aydınlatma, her açıdan 
avantaj sağlıyor. Daha düşük enerji tü-
ketiyor, daha az ısı üretiyor, daha uzun 
dayanıyor. Tek farkı ilk satın alma ma-
liyetinin yüksek olması, ancak bunu 
da orta sürede telafi ediyor.
Bunun yanı sıra, ofis, apartman gibi 
daha büyük alanlarda akıllı aydınlat-
ma kullanmak ciddi bir fayda sağlıyor. 
Sadece gerektiği zaman ışığı yakan ve 
kullanılmadığında otomatik olarak 
enerjisini keserek tasarruf sağlayan 
bu aydınlatmalar, artık evler için de 
kullanılabiliyor. Farklı ruh hâlleri için 
renk değiştiren, parlaklığını artırıp 
azaltabileceğiniz ve akıllı telefon, tab-
let gibi mobil cihazlardan yönetebile-
ceğiniz Wi-Fi bağlantılı akıllı ampulle-
rin çeşitleri artıyor.
Renk ısısı ve parlaklık ev kullanımı 
için önem taşıyor. Renk ısısı Kelvin 
ile ölçülüyor ve 2700-3000 K arası sı-
cak beyaz (halk arasında sarı olarak 
bilinen) ışık oluşturuyor. Daha yüksek 
değerler soğuk (yani beyaza doğru) 
giderken, daha düşükleri de daha sarı 
tonlar oluşturuyor. Parlaklık ise lu-
men ile ölçülüyor. Bunun yanında, am-
pulün açısı da aydınlatma için önem 
taşıyor. Spot ışıkları için 40 derece, 
oda ışıkları içinse aydınlatılacak alanı 
140 derece kapsaması yeterli. 
LiFex ve Philips Hue ise uzaktan yöne-
tilebilen aydınlatma sistemleri; bun-

Led aydınlatma, her açıdan 
avantaj sağlıyor. Daha düşük enerji 

tüketiyor, daha az ısı üretiyor,        
Daha uzun dayanıyor.

Enerji tüketimimiz giderek artıyor. Çevreye ve ekonomiye zararı 
olan bu durumdan pratik çözümlerle enerji tüketimini düşürmek; 

gezegene rahat bir soluk aldırmak mümkün… 
YAZI AYTUN ÇELEBİ

DAHA ÇEVRECİ BİR YAŞAM İÇİN 
TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

T
eknoloji, enerji tüketiminde 
verimlilik sağlıyor ama tek-
nolojiye giderek daha fazla 
ihtiyaç duyduğumuzdan, gü-
nün sonunda daha fazla enerji 

tüketmemize sebep oluyor. Pratik 
çözümlerle enerji tüketiminizi düşü-
rebilir, gezegene rahat bir soluk aldı-
rabilirsiniz.

Akıllı aydınlatmalar
Aydınlatma ünitelerinden başlayacak 
olursak; bu üniteler farkında olmadı-
ğımız, gizli enerji tüketim kalemlerin-
den birisi. Evinizde ya da işyerinizde 
tüm ampullerin üzerinde ne kadar 
enerji tükettiği yazılıdır. Bunları gün-
lük kullanım ortalamalarına göre 
hesaplayarak aylık tüketiminizi bula-
bilirsiniz. Ancak aydınlatmanın çevre 
etkisi sadece enerji değil. Bu ürünleri 
üretmek için metal, cam ve çeşitli gaz-
lar kullanılıyor. Her yeni ürün ise daha 
fazla geri dönüştürülmesi güç mater-
yal anlamına geliyor. 
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Özellikle müşteri hizmetleri tarafında 
geliştirme alanları bulunuyor. Çalışan-
ların bilgi birikimi ve şikâyet çözüm 
süresi konusunda, diğer şehirlerde 
yaşayan kullanıcılara oranla ilk 3 bü-
yük şehirde yaşayanlar müşteri hiz-
metlerinden daha memnun olduğunu 
belirtiyor. 

Kullanıcılar son iki senede veri 
performansının geliştiğini düşünüyor 
Akıllı telefon mobil internet kullanı-
cılarının yüzde 40’ı veri hızı ve kapsa-
ma gibi alanlarda son iki seneye göre 
iyileşme olduğuna işaret ediyor; fakat 
halen bazı gelişim alanları bulunu-
yor. Türkiye genelinde kullanıcıların 
yüzde 20’si, ilk 3 büyük şehirde yüzde 
14’ü, diğer şehirlerde ise yüzde 31’i 
günde beş kez veya daha fazla ses ve 
veri bağlantı sorunu yaşadığını ifade 
ediyor. Büyük şehirler dışında per-
formans arttırma konusunda gelişim 
alanı mevcut.
Performansı değerlendirirken kulla-
nıcıların yarısı WhatsApp gibi uygula-
malar üzerinden dosya transfer hızını 
ana kriter olarak kabul ediyor. Kulla-
nıcıların yaklaşık 40’ı ise performansı 
değerlendirirken videonun yükleme 
süresi, internet aramalarında ses ve 
görüntü netliği, uygulama indirme 
süresi ya da sosyal medyaya fotoğraf 
yükleme süresine bakıyor. 

dan, çalışmamız 4.5G’nin akıllı telefon 
kullanıcıları tarafından olumlu karşı-
landığının ve potansiyel arz ettiğinin 
de altını çiziyor” dedi.

Türkiye, pek çok servisin kullanım 
sıklığında lider
Akıllı telefon mobil internet kulla-
nıcıları son iki seneye kıyasla mobil 
servisleri daha yüksek sıklıkta kulla-
nıyor. 2014’te mobilden anlık mesaj-
laşma servislerini kullananların yüz-
de 67’si her gün kullanım yaparken, 
2016’da bu rakam yüzde 80’e ulaştı.  
Benzer şekilde, sosyal ağ kullanımı ise 
yüzde 73’ten 79’a, internette dolaşma 
ise yüzde 59’dan 72 seviyelerine çıktı. 

Kullanıcılar, Facebook, Instagram vb. 
uluslararası markalar ile mobilden 
servis deneyimini geliştirmek için 
işbirliği yapan bir 4.5G operatörünü, 
benzer yerel servisler ile işbirliği ge-
liştiren operatörlere göre daha fazla 
tercih edeceğini iletiyor. 

İstanbul, ankara ve izmir’deki 
kullanıcılar daha memnun
Kullanıcıların operatörlere ilişkin müş-
teri memnuniyeti son iki senede 3 puan 
artarak yüzde 68 seviyesine ulaştı. Bu 
oran İstanbul, Ankara, İzmir’de yüzde 
77 iken, diğer şehirlerde yüzde 51 sevi-
yelerinde gözlemleniyor.
Akıllı telefon kullanıcıları arasında, 
daha fazla sayıda uygulama ve ser-
vis kullananların memnuniyet skoru 
daha yüksek seviyede. Diğer bir an-
latımla akıllı telefon üzerinden her 
gün 9’dan fazla uygulamayı birkaç 
kez kullananların yüzde 83’ü opera-
törlerinden memnun, buna karşılık üç 
veya daha az uygulama kullananların 
memnuniyeti yüzde 59 seviyesinde 
bulunuyor. 
Hız, kapsama gibi performans kriter-
lerinin kullanıcı memnuniyetine olan 
etkisi halen büyük olmakla birlikte 
(2016’da genel memnuniyete yüzde 
40 oranında etki); müşteri hizmetleri, 
paranın karşılığını almak ve ilk satın 
alma süreci gibi farklı hizmet kriter-
lerinin etkisi son iki senede yüzde 
42’den yüzde 60’a yükseldi.  

Rapora ilişkin konuşan Ericsson Tür-
kiye Genel Müdürü Ziya Erdem, “Bu 
sene sekizincisini gerçekleştirdiğimiz 
çalışmamızın sonuçlarına göre, Tür-
kiye’deki akıllı telefon kullanıcıları 
mobil interneti günlük yaşamın ger-
çek bir parçası haline getirdiler. Türki-
ye’deki operatörlerin yoğun yatırım-
ları ve çalışmaları sayesinde, özellikle 
ilk 3 şehirde müşteri memnuniyetin-
deki artış dikkat çekiyor. Diğer yan-

Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, 
anlık mesajlaşma, internetten müzik 
dinleme ve video izleme oranlarıyla 
Türkiye; Amerika, İngiltere, Almanya, 
Brezilya ve Güney Kore gibi ülkeleri 
geride bırakıyor. 2014 senesindeki 
çalışmada da sosyal medya ve anlık 

mesajlaşmadaki bu lider-
lik dikkati çekmişti. 

Kullanıcıların yüzde 
42’si 4.5g’ye geçmek 
istiyor

4.5G’ye geçiş yapmak 
isteyen kullanıcıların 
ana motivasyonları daha 
geniş kapsama ile ke-

sintisiz bağlantı (yüzde 
37), yeni teknolojiye duyulan 

ilgi (yüzde 35), kırsal alanda 
daha iyi kapsayacağı dü-
şüncesi ve sosyal medyaya 

resim yükleme hızındaki 
yavaşlık (yüzde 33) olarak öne 

çıkıyor. 
4.5G kullanmak istemeyenlerin 

ise çeşitli nedenleri bulunuyor. 
Örneğin, bu kullanıcıların yüz-
de 44’ü 3G’den farklı olmaya-

cağı düşüncesine sahipken, 
yüzde 41’i, 3G’nin kendile-
rine yeterli olduğunu düşü-

nüyor. Mobil veriye ödenen 
faturaların artması endişesi 

(yüzde 37) ise diğer önemli 
sebepler arasında.

E
ricsson (NASDAQ: ERIC), 
Türkiye’de akıllı telefon üze-
rinden mobil internet kulla-
nıcıları ile yaptığı Consumer-
Lab araştırmasını tamamladı. 

Türkiye’nin 26 şehrinde bin 500 kul-
lanıcıyla yapılan araştırmada, akıllı 
telefon kullanımında son iki senedeki 
değişim, kullanıcıların 4.5G hakkın-
daki düşünceleri ve müşteri memnu-
niyeti konularını mercek altına alındı.

Ericsson ConsumerLab raporuna göre 
Türkiye’deki akıllı telefon mobil 
internet kullanıcıları;  sosyal ağlar, anlık 
mesajlaşma gibi farklı servislerinin 
mobilden kullanımında dünya devlerini 
bu sene de geride bıraktı. 

TÜRKİYE MOBİL İNTERNET          
KULLANIMINDA LİDER

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem

/ŞEHİR MEKTUPLARI

42/HABER
8 milyon eve giren Raspberry Pi’yi 

üreten Eben Upton dünya devlerinin 
tabletlerle başaramadığı şeyi 

gerçekleştirdi.
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26/DOSYA
Mühendis ve bilim insanları; iş ve 

gündelik yaşamımızın seyrini 
değiştiren gelmiş geçmiş en önemli 

35 arayüz buluşunu listeledi.

46/YAŞAM
Aşırı paylaşımcılık, bilgisayarlar ile 
büyüyen, sosyal medya ile içli dışlı 

olan ve teknolojiyle beraber 
yaşayan genç nesil için tipik bir 

davranış biçimi sayılabilir.

34/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM
Sosyal medyanın ünlü babaları 

‘Babalar Günü’ dolayısıyla 
çocuklarıyla fotoğraflarını sosyal 

medya hesaplarından paylaştı. 

12/KAPAK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, tüm dünyanın 

ilgi ile takip ettiği ulaştırma 
projelerinin Türkiye’nin büyüklüğüne 

işaret ettiğini söyledi.  
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GEÇTİĞİMİZ YIL 26 BİLİŞİM ŞİRKETİ %100’ÜN                               
ÜZERİNDE BÜYÜDÜ
Türkiye bilişim sektörünün tek referans kaynağı konumunda 
bulunan ‘Bilişim 500 Araştırması’na göre 2015 yılında sıralama-
ya giren bilişim şirketlerinin %65’i gelirlerini artırmayı başardı. 
Şirketlerin TL bazında gelirleri artarken, ortalama büyüme 
oranları ise % 48 oldu. 26 şirket ise %100’ün üzerinde bir büyü-
me göstererek Türkiye’nin Bilişim alanındaki gücünün göster-
gesi oldu. ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2015-Bilişim Pazarının 
Gelişimi, Eğilimler ve Beklentileri Araştırması’nın ortaya koydu-
ğu sıralamalar, sektörün en önemli veri kaynağı olarak kabul 
ediliyor, özellikle kurumsal şirketlerin satın alma kararlarında 
belirleyici rol oynuyor. Bu yıl ‘Zamanın dişlileri bilişim sektörü için 
dönüyor’ mottosuyla yola çıkan araştırma, sektördeki 1000’i 
aşkın firmanın veri paylaşımı ile hazırlanıyor.

/HABER TURU /HABER TURU

ARÇELİK ÇEVRE DUYARLILIĞINI BELGESELLEŞTİRDİ
“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile gelecek nesille-
re daha güzel bir dünya bırakmak için çalışan Arçelik A.Ş., çevre 
konusunda yaptığı faaliyetleri, hazırladığı 3 belgesel filmle 
aktarıyor. Enerji verimliliği, su verimliliği ve geri dönüşüm konu-
larını ele alan belgesellerde, Arçelik A.Ş.’nin son 5 yılda 233 bin 
ton sera gazı salınımını önlendiği, 774.000 m3 su tasarrufu 
yaptığı ve son 2 yılda elektrik tüketiminde 40 GWh tasarruf 
sağlandığı anlatılıyor.

TWITTER’DAN YENİ UYGULAMA
Twitter, Twitter platformunda içerik oluşturan popüler kişile-
rin hem hayranlarıyla etkileşime girmelerine hem de kitleleri-
ni korumalarına yardımcı olacak yepyeni bir uygulama 
geliştirdi. “Twitter Engage” adlı yeni uygulama; içerik oluştu-
ran ve kitleler üzerinde etkileri olan isimlerin, etkileşimlerini 
daha kolay takip etmelerini ve attıkları tweet’lerin nasıl etki-
leşimler yarattığını öğrenmelerini sağlayacak yeni çözümler 
sunuyor. Twitter’da etkili isimler arasından seçilenler, uygula-
ma sayesinde doğrudan içeriklerini yükleyip bundan bir gelir 
elde edebilecek. Twitter ayrıca herkesin 140 saniyeye kadarki 
videolarını oluşturup paylaşabileceklerini ve özel olarak seçi-
len bir grup Viner’ların daha uzun Vine videolarına ilişkin beta 
testlerine başladığını da duyurdu. Vine aynı zamanda 
Twitter’ın “Amplify Open” programıyla Vine üzerinde para 
kazanma fırsatlarını da araştırıyor.

TÜRKİYE İFTAR LEZZETLERİ HARİTASI
Yemeksepeti, Ramazan ayında verilen milyonlarca siparişi 
analiz ederek ‘Türkiye İftar Lezzetleri Haritası’nı çıkardı. 
Yemeksepeti analizlerine göre, iftarda Türkiye’nin en doğusu 
yoğun, en batısı hafif lezzetleri tercih ederken, İstanbul ve 
Ankara’da doygun lezzetler, İzmir’de ise zeytinyağlılar öne 
çıkıyor. Haritada, Ramazan süresince önceki aylara göre 
siparişini en çok artıran yemeklerin yer aldığını söyleyen 
Yemeksepeti Satış Direktörü Korhan Erçin, “Türkiye gene-
linde siparişini en çok artıran lezzetler, geleneksel olarak her 
yıl ev yemekleri ve güllaç olur. Fakat iftar sofralarının yükse-
len yıldızları, illere göre farklılık gösteriyor. Kimi iller kendi 
yerel mutfaklarına ya da yakın coğrafyalarındaki lezzetlere 
öncelik verirken, kimisi farklı kültürlerin tariflerini ilk sıraya 
taşıyor.” dedi.

TÜRKLERİN FUTBOL TWEETLERİ ARAŞTIRILDI
Media Markt, Gonzo Insight işbirliğiyle Twitter kullanıcılarının 
maç izleme alışkanlıklarını araştırdı. Toplamda 175 bin 393 adet 
tweetin analiz edilmesiyle renkli sonuçların ortaya çıktığı araştır-
mada, kullanıcıların %32’si Milli Takım’ın Euro 2016’da yarı finale 
çıkacağını söylerken, %28’i ise çeyrek finali garanti olarak gördü-
ğünü belirtti. Araştırmaya göre 18 bin 881 kullanıcının %12’si maç 
esnasında totem için formasını giyiyor, %3’ü maçı yanındakilerle 
kol kola, %3’ü ise güneş gözlüğü ile izliyor. Kritik pozisyonlara kalbi 
dayanmayan %1’lik kesim maç esnasında çay koymaya giderken, 
%1’i ise kendisini tuvalete kapatıyor. 

DİZEL ARAÇLAR 18C'NİN ALTINDA DAHA FAZLA KİRLETİYOR
Emission Analytics denetleme şirketi hava 18 derecenin altına 
düşünce dizel araçların büyük bölümünün daha çok hava kirliliği-
ne neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, hava sıcaklığı 
düştükçe pek çok farklı araç modelinin zehirli gaz salımlarında 
artış olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Özellikle gaz salım stan-
dartlarının belirlendiği 2011 yılında zorunlu kılınan Euro 5 sınıfın-
daki araçlar arasında büyük sorun yaşanıyor. Şirket 31 üretici 
arasında 213 araç modelini test etti. Araştırma milyonlarca aracın 
hava kirliliği kontrol panellerini kapalı olarak kullanıldığını ortaya 
koydu. AB yasaları üreticilere motoru korumak için kirlilik kontrol 
panellerinde kesintiye gitmesine müsaade ediyor. Mühendislere 
göre aşırı sıcak ve soğuk havalar aracın bazı parçalarına zarar 
verebilir. Ancak kimi uzmanlar otomobil şirketlerinin aracın yakıt 
verimliliğini arttırdığı için bu kuralı kötüye kullandığı görüşünde.

HİNDİSTAN 20 UYDU TAŞIYAN ROKETİ UZAYA FIRLATTI
Hindistan, 20 uydu taşıyan bir roketi uzaya fırlattı. Bu, ülke 
tarihinde tek seferde en çok uydu fırlatılan misyon oldu. 
Hindistan'ın doğusundaki Sriharikota uzay merkezinden fır-
latılan roketteki uydulardan bazıları ABD, Kanada, Almanya 
ve Endonezya'ya ait. Gözlemciler, bu adımla Hindistan'ın 
milyarlarca dolarlık uzay pazarında önemli bir aktör olarak 
yükseldiğine işaret ettiği görüşünde. Dünyada tek seferde 
uzaya en çok uydu fırlatan ülke rekoru, 2014'te 37 uyduyu 
gönderen Rusya'ya ait.

AKILLI TELEVİZYONLAR DA FİDYE YAZILIMI TEHDİDİ ALTINDA
Günümüz teknoloji dünyasında kesin çözümü bulunamamış ve 
önemli kayıplara yol açabilen fidye virüsleri her geçen gün bir 
başka versiyonu ile kullanıcıları tehdit etmeye devam ediyor. 
Trend Micro tarafından keşfedilen, akıllı televizyonları hedef alan 
fidye virüsü; bilgisayar ve mobil cihazları tehdit eden fidye 
virüslerden farklı bir yol izliyor. Kullanıcılar, televizyonlarında 
önemli kişisel bilgilerini arşivlemedikleri için, hacker’lar geliştir-
dikleri bu yazılım ile televizyonların işletim sistemlerini hedef 
alıyor. Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup 
Börekcioğlu, bu yazılıma maruz kalındığında ekranda televizyo-
nun şifrelendiğini ve açılması için ücret talep edildiğini belirten 
bir mesaj çıktığını belirtiyor. Öncesinde virüse dair herhangi bir 
uyarının bulunmadığını ve fark etmeden televizyonlara bulaştı-
ğını dile getiren Börekcioğlu, bu tehdidin tüm dünyada hızla 
yayılabileceğini öngördüklerini vurguluyor.
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VODAFONE’A THE LOYALTY MAGAZINE AWARDS’DA                             
İKİ ÖDÜL BİRDEN 
Dijital bağlantılı yaşamı birey ve kurumlar için kolay ve erişilebilir 
kılma hedefi doğrultusunda müşteri memnuniyeti odaklı prog-
ramlar geliştiren Vodafone Türkiye, müşteri sadakati alanında 
dünyanın en prestijli ödüllerinden The Loyalty Magazine 
Awards’da bu yıl da iki ödüle birden layık görüldü. Geçen yıl 
“Avantaj Cepte” mobil uygulaması ve “Vodafone Red Sadakat 
Programı” ile ödül alan Vodafone, bu yıl da başarısını sürdürerek, 
Ketchup Loyalty ve AMVG Teknoloji Ajansı ile birlikte esnaf abo-
nelerine özel olarak geliştirdiği “Avantajlı Dükkan” platformuyla 
“En İyi B2B Sadakat Programı” ve “Telekomünikasyon Sektö-
ründe En İyi Sadakat Programı” kategorilerinde büyük ödüle hak 
kazandı. Ayrıca, “En İyi CRM Kullanımı” ve “En İyi Teknoloji Kulla-
nımı” kategorilerinde de “Yüksek Takdir” unvanına layık görüldü. 

BİLİM İNSANLARI ROBOTLARA ACI ÇEKMEYİ ÖĞRETECEK
Almanya'daki bilim insanları robotlara acı hissetmeyi öğret-
mek için yapay sinir sistemi üzerinde çalışıyor. Bu çalışma 
robotlara sistemlerine gelebilecek herhangi bir hasara hızlıca 
yanıt verebilme şansı verirken, robotlarla çalışan insanları da 
koruyabilecek. Bilim insanları sistemi ‘insan ağrısı araştırma-
larına’ dayandıracak. Sistemi test etmek için robot koluna 
baskı ve ısıyı saptayan parmakucu sensörü yerleştirildi. Han-
nover kentinde bulunan Leibniz Üniversitesi'ndeki araştırma-
cılar robotların ‘beklenmedik fiziksel durumları ve 
rahatsızlıkları saptayıp sınıflandırabilecekleri, potansiyel 
hasarı değerlendirebilecekleri ve gerekli tedbirleri ya da ref-
leksleri başlatabilecekleri’ bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

/HABER TURU /HABER TURU

KİNGUİN’DEN BAĞIMSIZ TÜRK OYUN                                        
GELİŞTİRİCİLERİNE DESTEK
Kinguin’in bağımsız geliştiricilere ve yayıncılara yönelik geliş-
tirdiği Kinguin Indie Valley, bağımsız geliştiricilere ürünlerini 
oyunculara ulaştırmada yardım etmeyi amaçlıyor. Kinguin.
net’in bu yılın başında geliştirmeye başladığı Kinguin Indie 
Valley test sürecini tamamladı ve programda yer almayı iste-
yen tüm geliştiricilere kapılarını açtı. Life is Feudal’ın yaratıcısı 
Bitbox stüdyosunun CEO’su Vladimir Piskunov, platformla 
ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Kinguin gibi şirketlerin 
oyun geliştiricilerine bu şekilde destek olmaları çok güzel. 
Dışarıdan destek almak her zaman iyi bir şeydir. Kinguin’in 
sunduğu destek, bizim gibi programa katılmak isteyenlere 
büyük fayda sağlayacaktır.”

SİNGAPUR'DA DEVLET MEMURLARINA İNTERNET YASAĞI
Singapur'da devlet memurları gelecek yılın mayıs ayından 
itibaren iş bilgisayarlarından internete giremeyecek. Stra-
its Times gazetesinin haberine göre yasağın gerekçesi; iş 
e-postları ile belgelerin sızdırılmasını ve siber saldırıları 
engellemek… Yasak kapsamında devletin e-posta sistemi-
ne bağlı olan bilgisayarlar sadece kapalı ağa bağlı olacak ve 
bu bilgisayarlar üzerinden internette arama yapmak müm-
kün olmayacak. Memurlar işyerinde e-posta kullanmaya 
devam edecek ancak bu e-postaları ya da iş ile ilgili diğer 
dokümanları şahsi e-posta adreslerine göndermeleri 
engellenecek. İçeriği iş ile ilgili olmayan e-postaların şahsi 
hesaplara iletilmesinde ise bir kısıtlama olmayacak. Karar 
tüm bakanlıklar ve devlet kurumlarına bildirildi.

CAM KÖPRÜYE BALYOZ TESTİ
Dünyanın en yüksek ve uzun cam tabanlı köprüsü Temmuz 
ayında Çin'de ziyaretçilere açılacak. Mühendisler köprünün 
sağlamlığından çok emin. Bunu kanıtlamak için ilk ziyaretçi-
lerin ağırlandığı köprüde, balyoz testi yapıldı. Köprünün 
tamamen camdan yapılan tabanının üstüne deneme için 
başka bir taban yerleştirildi. Deneme tabanın üzerine bal-
yozla defalarca vuruldu. Çatlayan tabanın hiçbir şekilde bir-
birinden ayrılmadığı görüldü. Çatlayan tabanın üzerinde 
20’ye yakın işçi aynı anda zıpladı. Ancak güvenlik testinden 
başarılı bir şekilde çıkıldı. Böylece ziyaretçilerin korkmadan 
köprüyü kullanması hedefleniyor. 

CEP'TE NUMARA TAŞIMA SAYISI 95 MİLYONU GEÇTİ
GSM operatörleri arasında cep telefonu abonelerinin geçişini 
mümkün kılan numara taşımada sayı 95 milyonu aştı. Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerinden derlenen 
bilgilere göre, 73 milyon 807 bin 321 mobil abonesi bulunan 
Türkiye'de, bugüne kadar 95 milyon 79 bin 760 kez cep telefonu 
numarası başka bir operatöre taşındı. Numara taşıma işleminin 
başladığı 9 Kasım 2008'de 653 bin numara taşınırken, bu sayı bir 
sonraki yıl 9 milyona çıktı. 2010'da 15 milyon, 2011'de 14 milyon, 
2012'de 11,5 milyon, 2013'te 15,1 milyon, 2014'te 13,6 milyon, 
2015'te ise 11,8 milyon numara taşıma gerçekleşti. Bugün itiba-
riyle de numara taşıma sayısı 95 milyon 79 bin 760'ı geçti. Söz 
konusu hizmetten yararlanan kişi sayısının artmasında, opera-
törlerin sunduğu uygun tarifeler etkili oldu. Türkiye'de, 10 Eylül 
2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygula-
ması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugün itibarıyla sabit hatlarda 
toplam 1 milyon 85 bin 59 numara taşıma gerçekleşti. 

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ BİLGİSAYARI ÇİN'DE
Dünyanın en iyi 'süper bilgisayarları' (Top 500) listesinde 
Çin yapımı Sunway TaihuLight birinci sıraya oturdu. Wuxi 
kentindeki Süper Bilgisayar Merkezi'nde yer alan bilgisayar 
93 petaflop hıza sahip, yani saniyede 93 trilyon işlem 
yapabiliyor. Kullanıldığı alanların başında ileri üretim, hava 
durumu tahmini ve büyük veri analizleri bulunuyor. Bilgisa-
yarda tamamı Çin yapımı 10,5 milyon işletim sistemi çekir-
deği ile 40.960 düğüm bulunuyor ve Linux tabanlı bir 
işletim sistemi kullanılıyor. Top 10 Süper bilgisayarlar liste-
sinde ise ABD'nin 4, Çin'in 2 bilgisayarı bulunuyor. İlk 10 
listesindeki diğer bilgisayarlar Japonya, İsviçre, Almanya ve 
Suudi Arabistan'dan. 

170 BİN TL'LİK ARABAYI HACKLEMENİN YOLU BULUNDU
Mitsubishi'nin Outlander hibrid model arabalarında alarmı 
devre dışı bırakan bir güvenlik açığı ortaya çıkarıldı. Araştır-
macılar, arabadaki kablosuz internet bağlantısını kullanarak 
alarmı kapatmanın ve böylece arabayı çalmak için zaman 
kazanmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Aynı güvenlik açı-
ğını kullanarak arabanın ayarlarıyla oynamak ve aküsünü 
boşaltmak da mümkün… Mitsubishi Outlander, Türkiye'de 
170 bin TL civarında fiyatlara satılıyor. Elektrikle de çalışan 
bu hibrid arabalardan dünya çapında 100 bin adet satıldığı 
sanılıyor. Güvenlik açığını soruşturduğunu belirten Mitsu-
bishi, kullanıcılardan soruşturma tamamlanana dek aracın 
kablosuz internetini kapatmalarını istedi. 



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği 
ulaştırma projelerinin Türkiye’nin büyüklüğüne 

işaret ettiğini söyledi.  

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 
HABERLEŞME BAKANI: AHMET ARSLAN
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Dünyanın en büyük üç projesi 
Türkiye’nin
 Gelişmekte olan 13 ülkeden Bre-
zilya, Çin ve Hindistan harici 10 
ülkenin 2015 yılındaki toplam yatı-
rımının 99,9 milyar dolar olduğuna 
işaret edilen raporda, Türkiye'nin bu 
10 ülke arasında, 44,7 milyar dolar 
ile en büyük yatırımı gerçekleştiren 
ülke olduğunun altı çizildi.  Rapora 
göre, dünya üzerinde gerçekleşti-
rilen en büyük 10 proje arasında İs-
tanbul Yeni Havalimanı Projesi ilk 
sırada yer alırken, Gebze-Orhanga-
zi-İzmir Otoyolu projesi ise dünyanın 
en büyük ikinci kamu özel ortaklığı 
projesi oldu. Dünyanın en büyük 10 
projesi arasında Dalaman İç Hatlar 
Terminal Binası projesi de 9’uncu sı-
rada yer aldı.

“Türkiye dünyanın en büyük 
yatırımcısı”
 Söz konusu rapora ilişkin değer-
lendirmede bulunan Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, raporun Türkiye’nin 
son dönemde ne kadar büyüdüğüne 
işaret ettiğinin altını çizdi. Dünya 
Bankası’nın raporuna göre dünya-
da ulaştırma sektörüne 70 milyar 
dolarlık yatırım gerçekleştiğinin 
ve bunun büyük bir bölümünün 
de Türkiye'de gerçekleştirildiği-
ni söyledi. Bakan Arslan, “Dünya 
Bankası’nın raporuna göre dünyada 
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan 
projeler sıralamasında en büyük iki 
proje Türkiye’den ve Ulaştırma, De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
projeleridir. Birinci sırada İstanbul 
Yeni Havalimanı ve ikinci sırada ise 
Gebze-İzmir Otoyol Projeleri yer alı-
yor.” şeklinde konuştu.
Rapora göre Türkiye dünyanın en 
büyük yatırımcı ülkelerinden biri 
konumunda olduğunu ifade eden 
Arslan, “Ayrıca aynı raporda Avrupa 
ve Orta Asya bölgesinde toplamda 
15 proje olduğuna dikkat çekilirken 
bunların global yatırımların yüz-
de 44'ünü oluşturduğu belirtilmiş. 

Dünya Bankası 
tarafından 
yayınlanan                           

“2015 yılı Global 
Kamu Özel Sektör 
İşbirliği Raporu” 
Türkiye’nin kamu 
özel ortaklığında 
dünyanın önde 
gelen ülkesi 
olduğunu gözler 
önüne serdi.  
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duğunu ifade ederek, “Söz konusu 
projeler bir sıçrayışın, bir özgüvenin 
alametleridir. Yeni Türkiye’nin artık 
hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünün 
kanıtlarıdır.” dedi.
Dünya Bankası tarafından ya-
yınlanan “2015 Yılı Global Kamu 
Özel Sektör İşbirliği Raporu” 
Türkiye’nin kamu özel ortaklığın-
da dünyanın önde gelen ülkesi ol-
duğunu gözler önüne serdi.  Rapora 
göre Türkiye, toplamda 44,7 mil-
yar dolar yatırım bedeline sahip 7 
proje ile global yatırımların yüzde 
40'ını tek başına gerçekleştirir-
ken, 35,6 milyar dolar yatırımla 
İstanbul'da yapılmakta olan Yeni 
Havalimanı projesinin Dünya Ban-
kası veri tabanına giren en yüksek 
bedelli kamu özel ortaklığı projesi 
olduğuna dikkat çekildi.

U
laştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, son 10 yılda ulaştır-
ma ve iletişim sektöründe 
Türkiye’yi üst seviyelere 

taşıyan projeleri ve projelerde geli-
nen son aşamaları Bağlantı Noktası 
Dergisi okuyucuları için anlattı. Geç-
tiğimiz günlerde, Dünya Bankası ta-
rafından hazırlanan 2015 Yılı Global 
Kamu Özel Sektör İşbirliği Raporu’na 
göre kamu özel ortaklığı ile yapılan 
dünyanın en büyük projesinin 35,6 
milyar dolar ile İstanbul Yeni Hava-
limanı olduğunu hatırlatan Bakan 
Arslan, rapora göre, kamu özel or-
taklığı ile gerçekleştirilen en büyük 
10 projenin 3’ünün de Türkiye’de yer 
aldığına işaret etti. Bakan Arslan, 
söz konusu raporun Yeni Türkiye’nin 
ne kadar büyüdüğünün işareti ol-

  TEMMUZ 2016                13



  TEMMUZ 2016                1514               TEMMUZ 2016

mik etki analizlerine bakıldığında 
sağladıkları katkının yıllık yaklaşık 
15 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu 
projeler hizmete alındıklarında sağ-
layacakları ekonomik katkı ve istih-
dam çok daha yüksek olacak. Sadece 
İstanbul yeni havalimanı hizmete 
açıldığında 210 bin kişiye istihdam 
sağlayacak.” dedi.
Bakan Arslan, söz konusu projelerin 
söz verilen tarihlerde yetiştirilmesi 
amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre 
çalışıldığını, 6 dev projenin birer birer 
hizmete alınacağını belirtti. Osman-
gazi Köprüsü’nün 30 Haziran’daki 
törenle hizmete açıldığını anımsatan 
Arslan, şunları söyledi: “Önümüzdeki 
dönemde diğer projelerimizi de hızlı 
bir şekilde tamamlayarak hizmete 
açmayı planlıyoruz. 3. boğaz köprüsü 
olacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
26 Ağustos’ta açılacak. Avrasya Ka-
rayolu Tüp Geçişi de 20 Aralık günü 
hizmete alınacak. Kıtaları birleştire-
cek, Demir İpekyolu’nun kalbi olacak 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattıyla 
ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürü-
yor. Bakü-Tiflis-Kars hattı; Marma-
ray ve yapımı devam eden hızlı tren 
projeleriyle birlikte yalnızca Türkiye 
değil, Gürcistan ve Azerbaycan’da da 
Asya-Avrupa koridorunun en eko-
nomik ve en güvenli seçeneği haline 
gelecek.”

metredir. Bu yönü ile üzerinde ray-
lı sistem bulunan dünyanın en uzun 
asma köprüsü Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü olacak. Yatırım maliyeti ise 
2,5 milyar dolar.
3. Köprü ve bağlantı yolları projesin-
de 6 bin kişi çalışıyor ve çalışanların 
650’si mühendistir.
Köprü inşaatının bölgeye yıllık ekono-
mik katkısı 1,750 milyar liradır.

leşimi şeklinde olup, yüksek rijitlikli 
asma köprü veya hibrid köprü olarak 
adlandırılıyor. Hem bir asma köprü 
hem de bir gergin eğik askılı köprü 
olma özelliğini bünyesinde birlikte ba-
rındıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
bu özelliği ile de dünya mühendislik 
yapıları arasında önemli bir konum-
da bulunuyor. Üzerinde, gidiş ve geliş 
istikametlerinde 4’er karayolu şeri-
di ile karayolu şeritlerinin ortasında 
konumlandırılan 2 demiryolu şeridi 
olmak üzerinde toplam 10 şerit bulu-
nuyor. Köprü genişliği 59 metreyi bul-
makta olup dünyanın en geniş asma 
köprüsüdür. Yine 322 metreyi aşan 
kuleleri ile de dünyanın en yüksek ku-
lesine sahip asma köprüsü niteliği ta-
şıyor. 1.408 metre ana açıklığı ve yan 
açıklıkları ile beraber Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nün toplam boyu 2.164 

vererek ekonomimizin daha kuvvetli 
olmasını sağladık. Keza bu konuda 
ne kadar başarılı olduğumuz, Dünya 
Bankası tarafından hazırlanan 2015 
Yılı Global Kamu Özel Sektör İşbirliği 
Raporu ile de tescillenmiş oldu. An-
cak şunu da söylemek istiyorum ki bu 
tür büyük projeleri kamu özel ortak-
lığı ile gerçekleştirmek sadece siyasi 
iradeye ve ekonomiye olan güvenle 
yapılabilir. Söz konusu rapor da Yeni 
Türkiye’nin ne kadar büyüdüğünün 
işareti, söz konusu projeler ise bir sıç-
rayışın, bir özgüvenin alametleridir. 
Yeni Türkiye’nin artık hayalleri ger-
çeğe dönüştürdüğünün kanıtlarıdır.”

Dünyanın gıpta ile izlediği dev 
projelerimizi bir bir hizmete açıyoruz
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin 
yapımı devam eden 6 dev projesini; 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, 
İstanbul Yeni Havalimanı, Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir 
Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Avras-
ya Karayolu Tüp Geçişi ve Ovit Tüneli 
Projesi olarak sıraladı.
Ulaştırma yatırımlarına yapılan har-
camanın fazlasıyla geri döndüğünü 
vurgulayan Arslan, “Yatırımların va-
tandaşa sağladığı sosyal katkılarının 
yanı sıra ülke ekonomisine de önem-
li katkıları oluyor. 6 projenin ekono-

Yavuz Sultan Selim Köprüsü
 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, birçok 
özelliği ile dünya mühendislik tari-
hi için büyük bir kilometre taşı olma 
niteliğindedir. Kullanılan yeni yapım 
teknikleri ve malzeme teknolojileri 
ile ileri düzeyde bir mühendislik ya-
pısıdır. Halen dünyada inşaatı devam 
etmekte olan en önemli mühendislik 
yapılarının başında geliyor. Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü’nün tasarım, yapım 
ve malzeme temininde, alanlarında 
dünyada önemli yerleri, bilinirlikleri 
ve tanınırlıkları olan teknik personel 
grubu ve şirketler ile çalışılıyor.
Birçok en’leri bünyesinde barındıran 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, taşıyıcı 
sisteminin seçimiyle de dünya mühen-
dislik literatüründe seçkin bir yerde 
bulunuyor. Taşıyıcı sistemi, asma köp-
rü ile gergin eğik askılı köprünün bir-

Türkiye'nin 7 proje ile bu projelerin 
yarısını ve toplamda bu bölgedeki 
yatırımların yüzde 92'sini gerçek-
leştirdiğinin de altı çizilmiş. Kısacası 
rapor, Türkiye’nin son dönemin en 
büyük yatırımcısı olduğu ifade edil-
miş.” dedi.

“Ekonominin vitamini yatırımdır”
Bakan Arslan Türkiye’nin her yıl 
milyarlarca liralık yatırım yaptığını 
belirterek, “Özellikle ulaşım altyapısı 
konusunda yılların geri kalmışlığı ve 
ihmal edilmişliğini telafi etmek için 
Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu 
ve Sayın Başbakanımızın liderliği ile 
14 yılda ülkemizin, ulaştırma ala-
nında AB altyapısını hemen hemen 
yakalaması sağlandı.” dedi. 79 yılda 
yapılan 6.101 kilometrelik bölünmüş 
yol uzunluğunun da 24.300 kilomet-
reye çıktığına işaret eden Arslan, bu 
başarının sadece bütçe imkânları 
ile sağlanamayacağının altını çiz-
di. Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Eğer bütçe imkânları ile bu projeleri 
gerçekleştirmek isteseydik, ne yazık 
ki yapılan projelerin 20’de 1’i ancak 
yapılabilirdi. Ancak, kamu yatırım-
larını özel sektörün dinamizmi ile 
harmanlayarak dünyanın gıptayla 
izlediği projeleri gerçekleştirdik. Ay-
rıca ülkemizde dev yatırımları ger-
çekleştirerek ekonomimize vitamin 
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olma özelliğine de sahip. Yapımı ta-
mamlandığında dünyanın en büyük 
havalimanı olacak ve bölge ülkeleri-
ne de hizmet veren önemli bir aktarı 
merkezi olacak. 1,1 milyar avro yıl-
lık kira geliri ve 200'ü aşkın uçağın 
aynı anda yolcu alabileceği 1,5 mil-
yon metrekarelik terminali olacak. 
2018 yılında ilk etabı tamamlana-
rak hizmete alınacak.

   i
stanbul Yeni Havalimanı 
ihalesinde 25 yıllık kira be-
deli için en yüksek teklifi, 

22 milyar 152 milyon Euro artı KDV 
ile Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kal-
yon Ortak Girişim Grubu vermişti. 
Yatırım maliyeti ve yıllık kira be-
deli toplamı 33 Milyar Euro’yu ge-
çen bir proje olarak, bugüne kadar 
Türkiye’de yapılmış en büyük proje 

Beyaz yaka çalışan sayısı: 
700 büro personeli
Mavi yaka çalışan sayısı: 
3.948 vasıflı işçi
Mühendis sayısı: 262
Taşeronlar dâhil toplam çalışan sayısı: 
13.000

 2025 yılında 209.525 kişiye 
doğrudan istihdam oluşturacak

 GSMH’ye 4.52%’lik katkı 
sağlayacak

 100.000 milyon yolcu eşiğine 
ulaşacak

LİMANDA ÇALIŞAN 
PERSONEL BİLGİLERİ:

Limana dair bilgiler: 

İstanbul Yeni Havalimanı
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   T
ürkiye’de Rize-Erzurum 
arasındaki karayolunun 
İkizdere-İspir mevkiinde 

bulunan Ovit Dağı Geçidi’nin karayolu 
tüneli ile geçilmesini hedefleyen 
bir ulaşım projesidir. Çift tüp olarak 
inşa edilen tünel, 14,7 kilometre 
uzunluğundadır. Tamamlandığında 
Türkiye’nin en uzun, dünyanın ikinci 
uzun tüneli olacak. 
719 milyon liraya mal olacak olan 
tünelde 600 kişi istihdam ediliyor. 
Çalışanların 50’si mühendistir. 
Bölgeye ekonomik katkısı yıllık 
yaklaşık 60 milyon liradır.

 B   
akü-Tiflis-Ceyhan ve 
Bakü-Tiflis-Erzurum 
projelerinden sonra 

her üç ülkenin gerçekleştirdiği 
üçüncü büyük projesidir. Boğaz Tüp 
Geçişi (Marmaray) projesi ve inşası 
devam eden BTK projesinin hayata 
geçirilmesi ve ayrıca bu projeleri 
destekleyen diğer demiryolu 
projelerinin inşasıyla; Asya’dan 
Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya 
çok büyük hacimde taşınabilecek 
yüklerin önemli bir bölümü 
Türkiye’de kalacak, böylece Türkiye, 
uzun vadede milyarlarca dolar 
taşıma geliri elde edebilecek. Hattın 
işletmeye alınması birlikte 1 milyon 
yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşıma 
kapasitesi olacağı, 2034 yılında ise 
söz konusu proje hattı üzerinde 3 
milyon yolcu ve 17 milyon yük taşıma 
kapasitesi olacağı tahmin ediliyor. 
Projede bugüne kadar toplam 8 bin 
237 kişi istihdam edildi. Çalışanların 
250’si mühendis… Proje bugüne 
kadar yaklaşık 988 milyon liralık 
ekonomik katkı sağladı.

Ovit Tüneli Avrasya Tüp Geçişi Projesi

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
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İstanbul-İzmir 
Otoyolu ve Körfez Geçişi 

Köprüsü (Osman Gazi Köprüsü)
İstanbul-İzmir Otoyolu toplam 433 km 

uzunluğundadır. Proje içerisinde yapımı devam 
eden Osmangazi Köprüsü ise en büyük orta açıklıklı 

asma köprüleri arasında dünyada 4. sırada yer alıyor. 
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü projesinin 

maliyeti 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul-
İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü projesinde 7.918 

kişi fiilen çalışıyor. Çalışanların700’ü mühendis… 
Yan sektörlerle birlikte toplam çalışan sayısı 35 

bin kişi… Projede çalışan maaşları, araç gereç 
giderleri ve imalat giderlerin toplamı yıllık 

4,5 milyar liradır. Köprünün yapımı 
30 Haziran’da tamamlanarak 

hizmete alındı.
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 M
armaray’ın yanında inşa 
edilen Karayolu Avrasya 
Tüp Geçişi Projesi, 

denizin 106 metre altında inşa 
edilen dünyanın ilk projesi olma 
özelliğine sahiptir. 14,6 kilometre 
uzunluğundaki projenin 3,4 
kilometrelik bölümü deniz altından 
geçmektedir. Bu proje çerçevesinde 
tarihi yarımada bölgesinde mevcut 
yol ve kavşaklar da iyileştiriliyor, 
İstanbul'un siluetine ve tarihi 
dokusuna da herhangi bir olumsuz 
etkisi yoktur. Projenin toplam 
yatırım bedeli 1,250 milyar dolardır. 
2016 yılı sonunda hizmete alınması 
hedefleniyor. Bu projede toplam 
1800 kişi istihdam ediliyor ve 
çalışanların 150’si mühendistir. 
Bölgeye yıllık ekonomik katkısı 
yaklaşık 560 milyon liradır.

İşletmeye alındığında         
sağlayacağı ekonomik katkı:

Zamansal tasarruf: 
52.000.000 saat / yıl
Yakıt tasarrufu: 
160.000.000 TL / Yıl 
(38 Milyon Litre Yakıt)
Çevresel katkı: 
82.000 Ton Emisyon Miktarında azalma 
(Karbon monoksit,  Karbon dioksit, Azot 
oksitler, Partikül madde vb)
Devlet geliri: 
Projede, araç geçiş ücretlerinden elde 
edilecek gelirin paylaşımı sayesinde 
yılda yaklaşık 100.000.000 TL devlet 
geliri sağlanacak.

/KAPAK
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D
ünyanın en büyük havacılık 
şirketi Boeing, Yeni İstanbul 
Havalimanı’nın geliştiricisi 
ve operatörü olan İGA Hava-
limanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ile 

yeni bir Teknik Yardım Anlaşması im-
zaladığını duyurdu. 
Bu anlaşma ile Boeing’e bağlı ku-
ruluş olan Jeppesen, İGA ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’ne (DHMİ) yardım etmek 
amacıyla Total Airport and Airspace 
Modeler (TAAM) ilişkin çözümleri-
ni paylaşacak. Bu grup, yeni İstanbul 
Havalimanı hava sahası tasarımının, 
havalimanı optimizasyon program ve 
operasyonel hazırlık planının gelişti-
rilmesini destekleyecek. 
Konu ile ilgili konuşan Boeing Türkiye 
Genel Müdürü Ayşem Sargın Işıl, “Tür-

kullanılacak. Bölgesel İstanbul Termi-
nali Kontrol Alanı içerisinde güvenliği 
sağlamak ve hava sahasına ilişkin yo-
ğunluktan doğabilecek çakışmaları en 
az seviyeye indirmek projenin bir diğer 
ana unsurudur.” 

DHMİ ile işbirliği 
"Yeni havalimanının hava sahası ve 
uçak pisti optimizasyon sürecine yar-
dım etmek amacıyla birtakım operas-
yonel prosedür alternatifleri TAAM 
tarafından simüle ve analiz edilecek. 
Jeppesen’ın analizinin başarılı bir şe-
kilde teslim edilmesini takiben İGA 
ve DHMİ hâlihazırda devam etmekte 
olan kendi analiz projelerini yürütme 
yeteneğinin yanında, projeye aktif 
katılım sağlayarak TAAM çözümünü 
kullanmak üzere eğitilecektir.”

BOEING, Yeni İstanbul Havalimanı hava sahası tasarımının, 
havalimanı optimizasyon program ve operasyonel hazırlık 
planının geliştirilmesini destekleyecek.

BOEING, 3. HAVALİMANI İÇİN TÜRKİYE’DE

kiye hava sahasının altyapısına ilişkin 
tüm yatırımların bir parçası olarak, 
İstanbul için en etkili operasyonel kon-
septleri bulmak amacıyla İGA ve DHMİ 
ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekli-
yoruz. TAAM aracımızı kullanarak, tüm 
operasyonel konseptlerimizin etkisini 
gösterebilecek ve yeni havalimanı için 
en bilinçli kararları alma konusunda 
yeni İstanbul Havalimanı ekibine des-
tek sağlayacağız.” dedi.
Boeing’in konu ile ilgili yaptığı açıkla-
ma şöyle: “En gelişmiş teknolojiye sahip 
Jeppesen TAAM analiz araçları, yeni İs-
tanbul Havalimanı’nın uçak pistine iliş-
kin operasyonlarını ve hava sahasına 
ilişkin genel kapasitesi ve yeterliliğini 
potansiyel olarak azami seviyeye çıka-
rabilecek çalışmalar yürütmek ama-
cıyla İGA ve DHMİ ekipleriyle birlikte 

*10 Temmuz 2016 tarihine kadar geçerlidir.
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liyö işletmeciliğinin inşa edilmesi 
ile birlikte nüfus açısından giderek 
büyüyen ve gelişen batı tarafındaki 
yolcuların Ankara Gar’a gelmeden 
YHT’ye inip binmelerinin sağlan-
ması amacıyla Emirler’de modern 
bir gar da inşa edilecek. Kısacası 
Ankaralı vatandaşlarımız raylı sis-
temle Ankara’nın dört bir yanına 
ulaşabilecek, trafik çilesinden kur-
tulacak. Kısa bir süre sonra Ankara 
Türkiye’nin en özgün raylı sistemle-
rinden birine sahip olacak.” dedi. 

17 ayda tamamlanacak
Arslan, 17 ayda tamamlanması ön-
görülen çalışmalar kapsamında An-
kara-Kayaş-Sincan Demiryolu hattı 
üzerinde işletilecek tren seferlerinin 
de yeniden düzenlendiğini söyledi. 
YHT seferlerinin eski tarifesine göre 
işletileceğini bildiren Arslan, Doğu 
Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, Güney 
Kurtalan Ekspresi trenlerinin Irmak 
(Kırıkkale)-Ankara arası seferlerinin 
ise iptal edildiğini açıkladı. Bu hatlar-
daki tren yolcularının Irmak ile Anka-
ra arasında otobüs ile taşınacağını an-
latan Arslan, “Adana-Ankara arasında 
işlemekte olan Çukurova Ekspresi 
Adana-Kayseri arasında işletilecek. 4 
Eylül Mavi Treni ve Kırıkkale Bölgesel 
Treni iptal edildi. İzmir Mavi Trenle-
rinin Eskişehir (Hasanbey)-Ankara 
arası seferler de iptal edilmiş olup, bu 
tren yolcularının Ankara-Eskişehir 
arasındaki seyahatleri YHT ile temin 
edilecek.” dedi. 

şımını rahatlatmak amacıyla mev-
cut demiryolu hattının yenilenmesi 
ve standardının yükseltilmesini 
kapsayan Başkentray projesinin 11 
Temmuz’da başlatılacağını açıkladı. 
Başkentray ile banliyö hattının metro 
standardına getirileceğini ifade eden 
Bakan Arslan, demiryoluna alt ve üst 
geçitlerin yanı sıra köprülerin de inşa 
edilerek tüm hemzemin geçitlerin 
kaldırılacağını vurguladı. Ankara-

ra-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-
Sivas Hızlı Tren Projelerinin Ankara 
şehir içi entegrasyonunu da sağlaya-
cak. Ankara-Sincan arasında mevcut 
koridorda 19 dakika olan Yüksek Hızlı 
Tren seyahat süresi neredeyse yarı 
yarıya kısalarak 10 dakikaya inecek. 
Azalan bu süre ile Ankara-Eskişehir 
arasındaki seyahat süresi de 1 saat 5 
dakikaya düşecek.” diye konuştu. 

180 kilometre ray yapılacak
Ankara-Behiçbey arasındaki mevcut 4 
yolun, 2 adet hızlı tren, 2 adet banliyö 
ve 2 adet konvansiyonel trenler için 
olmak üzere 6’ya çıkacağını belirten 
Arslan, Behiçbey-Sincan arasında ise 2 
adet hızlı tren, 2 adet banliyö ve 1 adet 
konvansiyonel trenler için olmak üze-
re toplam 5 yol inşa edileceğini söyle-
di. Ankara-Kayaş arasında da 2 adet 
banliyö, 1 adet hızlı ve 1 adet konvan-
siyonel trenler için olmak üzere 4 hat 
yapılacağını bildiren Arslan, “Böylece 
toplam 36 kilometrelik güzergâha 
180 kilometre ray döşenecek.” 

Trafik çilesi bitiyor
Bakan Arslan, Başkentray Projesi’nin 
Ankara şehir içindeki mevcut raylı 
sistemlerle de entegrasyonu sağla-
nacağını açıkladı. Keçiören metrosu 
ile Ankara Gar’da, Batıkent met-
rosu ile Yenişehir İstasyonu’nda, 
Ankaray’la ise Kurtuluş ve Maltepe 
istasyonlarında bağlantı yapılaca-
ğını belirten Arslan, “Kayaş-Sincan 
arasında metro standardında ban-

Arslan, “Ayrıca Başkentray, Ankara 
şehir içindeki mevcut metro sistem-
leriyle de entegre hale gelecek. 18 ay 
sonra Ankaralı vatandaşlarımız raylı 
sistemle Ankara’nın dört bir yanına 
ulaşabilecek. İnşaat döneminde Anka-
ralıların sıkıntı çekmemesi amacıyla 
banliyö seferleri sabah akşam 3’er se-
fer olarak da sürdürülecek.” dedi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Arslan, Ankara şehir içi ula-

lıların çalışmalardan en az düzeyde 
etkilenmesi amacıyla çalışmaların 
başlatılması için okulların kapanma-
sını beklediklerini belirten Arslan, 
“Ayrıca bildiğiniz gibi bu yöndeki ça-
lışmaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde 
yürütülmesi amacıyla Kayaş-Sincan 
hattında banliyö taşımacılığına da 
ara verilmesi gerekiyordu. Ancak 
Ankaralı vatandaşlarımızın sıkıntı 
çekmemesi amacıyla sabah ve akşam 
saatlerinde 3’er sefer olarak banliyö 
trenlerimiz işlemeye devam edecek. 
Elbette banliyö trenlerini kullanan 
yolcularımızın kısa süreli bir zahmet 
çekecek. Ancak işletmeye açıldığında 
bu zahmete değdiğini onlar da göre-
cek.” dedi. 

Yolcu ve yük trafiği birbirinden 
ayrılacak
Bakan Arslan, Başkentray Projesi kap-
samında mevcut demiryolu hatlarının 
tamamen yenileneceğini kaydeder-
ken, söz konusu hattın Yüksek Hızlı 
Tren, banliyö ve konvansiyonel tren 
işletmeciliğine uygun olarak inşa edi-
leceğini bildirdi. Banliyö hattı ile diğer 
yolcu ve yük trafiğinin birbirinden ay-
rılacağının da altını çizen Arslan, “Yak-
laşık 187 milyon Euro bedelle yapıla-
cak bu çalışmalar kapsamında Kayaş 
yönünde 13 adet karayolu alt ve üst 
geçidi inşa edilecek. Mevcut hatların 
tamamının alt-üstyapı ve elektro me-
kanik sistemleri yenilenerek banliyö 
hattında bulunan tüm istasyonlar en-
gelli vatandaşların kullanımına uygun 
şekilde metro standardında, modern 
mimari anlayışla yenilenecek. Ayrıca 
mevcut koridorun hızlı tren, konvan-
siyonel ve banliyö tren işletmeciliğine 
uygun hale getirilmesi ile tüm istas-
yon ve peronların da standardı yüksel-
tilecek.” dedi. 

YHT artık daha hızlı gidecek
Arslan, Başkentray’ın Ankara şehir içi 
yolcu taşımacılığına büyük katkı sağ-
layacağını ve birçok yeniliği de bünye-
sinde barındırdığına dikkat çekerek, 
“36 kilometrelik Başkentray Projesi 
tamamlandığında günde ortalama 
200 bin yolcu taşıyacak. Ayrıca Anka-

U
laştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan, Ankara’nın demiryolu 
banliyö hatlarını metro kon-
foruna kavuşturacak Baş-

kentray Projesi’nde çalışmaların 11 
Temmuz’da başlatılacağını açıkladı. 
600 milyon liraya yakın bedelle ya-
pılacak Başkentray ile Yüksek Hızlı 
Tren projelerinin Ankara şehir içi en-
tegrasyonunun sağlanacağını belirten 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara 
şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla mevcut demiryolu hattının 
yenilenmesi ve standardının yükseltilmesini kapsayan Başkentray 

projesinin 11 Temmuz’da başlatılacağını açıkladı.

BAŞKENTRAY 
17 AYDA TAMAMLANACAK
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Saydığımız dertlere çareyi yine tek-
noloji buldu ve bizi LED ampullerle 
tanıştırdı. LED aydınlatma, her açıdan 
avantaj sağlıyor. Daha düşük enerji tü-
ketiyor, daha az ısı üretiyor, daha uzun 
dayanıyor. Tek farkı ilk satın alma ma-
liyetinin yüksek olması, ancak bunu 
da orta sürede telafi ediyor.
Bunun yanı sıra, ofis, apartman gibi 
daha büyük alanlarda akıllı aydınlat-
ma kullanmak ciddi bir fayda sağlıyor. 
Sadece gerektiği zaman ışığı yakan ve 
kullanılmadığında otomatik olarak 
enerjisini keserek tasarruf sağlayan 
bu aydınlatmalar, artık evler için de 
kullanılabiliyor. Farklı ruh hâlleri için 
renk değiştiren, parlaklığını artırıp 
azaltabileceğiniz ve akıllı telefon, tab-
let gibi mobil cihazlardan yönetebile-
ceğiniz Wi-Fi bağlantılı akıllı ampulle-
rin çeşitleri artıyor.
Renk ısısı ve parlaklık ev kullanımı 
için önem taşıyor. Renk ısısı Kelvin 
ile ölçülüyor ve 2700-3000 K arası sı-
cak beyaz (halk arasında sarı olarak 
bilinen) ışık oluşturuyor. Daha yüksek 
değerler soğuk (yani beyaza doğru) 
giderken, daha düşükleri de daha sarı 
tonlar oluşturuyor. Parlaklık ise lu-
men ile ölçülüyor. Bunun yanında, am-
pulün açısı da aydınlatma için önem 
taşıyor. Spot ışıkları için 40 derece, 
oda ışıkları içinse aydınlatılacak alanı 
140 derece kapsaması yeterli. 
LiFex ve Philips Hue ise uzaktan yöne-
tilebilen aydınlatma sistemleri; bun-

Led aydınlatma, her açıdan 
avantaj sağlıyor. Daha düşük enerji 

tüketiyor, daha az ısı üretiyor,        
Daha uzun dayanıyor.

Enerji tüketimimiz giderek artıyor. Çevreye ve ekonomiye zararı 
olan bu durumdan pratik çözümlerle enerji tüketimini düşürmek; 

gezegene rahat bir soluk aldırmak mümkün… 
YAZI AYTUN ÇELEBİ

DAHA ÇEVRECİ BİR YAŞAM İÇİN 
TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

T
eknoloji, enerji tüketiminde 
verimlilik sağlıyor ama tek-
nolojiye giderek daha fazla 
ihtiyaç duyduğumuzdan, gü-
nün sonunda daha fazla enerji 

tüketmemize sebep oluyor. Pratik 
çözümlerle enerji tüketiminizi düşü-
rebilir, gezegene rahat bir soluk aldı-
rabilirsiniz.

Akıllı aydınlatmalar
Aydınlatma ünitelerinden başlayacak 
olursak; bu üniteler farkında olmadı-
ğımız, gizli enerji tüketim kalemlerin-
den birisi. Evinizde ya da işyerinizde 
tüm ampullerin üzerinde ne kadar 
enerji tükettiği yazılıdır. Bunları gün-
lük kullanım ortalamalarına göre 
hesaplayarak aylık tüketiminizi bula-
bilirsiniz. Ancak aydınlatmanın çevre 
etkisi sadece enerji değil. Bu ürünleri 
üretmek için metal, cam ve çeşitli gaz-
lar kullanılıyor. Her yeni ürün ise daha 
fazla geri dönüştürülmesi güç mater-
yal anlamına geliyor. 



24               TEMMUZ 2016   TEMMUZ 2016                25

/ÇEVRE/ÇEVRE

ları bir akıllı telefon uygulamasıyla 
yönetebilirsiniz. Parlaklık, renk ve za-
manlama ayarları internet üzerinden 
dahi yapılabilen ampuller de daha ta-
sarruflu bir ortam için uygun. Bunları 
birden çok ampul ile kullanarak tüm 
evin aydınlatmasını akıllı bir sisteme 
geçirmeniz mümkün.

Çok işlevli bilgisayarlar daha çevreci
Gerektiğinde monitöre bağlayıp ma-
saüstü PC yaptığınız, çantanıza atıp 
her yere taşıdığınız bir dizüstü PC’ye 
dönüşebilen, klavyesinden de ayrılın-
ca tablet olan bilgisayarların dönemi 
başladı. Melez (hibrit) adı verilen bu 
sistemler birden fazla kullanım modu 
sunabiliyorlar. Bunun için uzun pil 
ömrü, dokunmatik ekran ve güçlü tek-

Doğalgazda %30’a kadar tasarruf 
edilebiliyor
Türkiye gibi yenilenebilir enerjiden 
nispeten az faydalanan ülkelerde, tüm 
iklimlendirme, çoğunluğu fosil yakıt-
tan elde edilen enerjiye dayanıyor. Bu 
da dünya kaynaklarına onulmaz bir 
zarar veriyor. İklimlendirme sistemini 
akıllı bir sisteme dönüştürmek ciddi 
tasarruf sağlayabilir.
Öncelikle ısıtmadan başlamak gere-
kiyor, çünkü en büyük kayıp burada 
yaşanıyor. Kombiyi en kısıkta sürek-
li mi yakmalı, kombiyi kullanmayın-
ca kapatmalı mı hesabı yerine, kom-
binizi kontrol eden ve belirli saatlere 
göre ayar yapabileceğiniz bir cihaz 
kullanabilirsiniz. Bunun için dün-
yada birçok cihaz mevcut; Nest ve 
Weemo da bunların başında geliyor. 
Bu markaların ürünleri ülkemizde 
doğrudan satılmıyor ama internet 
üzerinden sipariş verebilirsiniz. 
Avantajı ise aydınlatma, çok oda mü-
zik gibi başka sistemlere de sahip 
olmaları. Böylece tek uygulamadan 
birçok şeyi yönetebilirsiniz. Yerli bir 
çözüm isterseniz, Cosa akıllı kombi 
kiti satın alabilirsiniz. Bu cihaz da 
mobil uygulama ile uzaktan yöneti-
lebiliyor. Birçok kombi ile uyumlu 
kit, kolayca kuruluyor ve yüzde 30’a 
varan miktarda doğalgaz tasarrufu 
sağlayabiliyor.

Çok oda ısıtma ve soğutma için 
seçenekler bol
Kullanılmayan odası ya da alan-
ları bulunan mekânlarda ise oda 
termostatları kullanarak, yakıtın 
sadece kullandığınız zaman tüke-
tilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece 
boş yere ısıtarak hem enerji hem 
de para kaybetmemiş olursunuz. 

nik özellikleri birleştiriyorlar. Bunun 
sonucunda belki fiyatı artıyor, ancak 
birden fazla cihaz almanız gerekme-
diği için aslında tasarruf etme olanağı 
sağlıyor. Hem üretim açısından hem 
de enerji tüketimi açısından sürdürü-
lebilir katkı sağlaması da cabası. 
Bu cihazların teknik özelliklerine göre 
asıl işlevleri değişebiliyor. Örneğin 
Microsoft Surface 4 daha çok tablet ve 
giriş seviyesi bir bilgisayar olarak kul-
lanılabilir. Samsung Galaxy Tab Pro S 
ve Huawei Matebook da bu tip cihazla-
ra örnek verilebilir. Dizüstü bilgisayar 
öncelikli bir cihaz, yani daha güçlü bir 
işlemci, ekran kartı gibi donanımlar 
taşısın ve depolama alanı geniş olsun 
isterseniz, o hâlde HP Spectre ya da 
Lenovo Yoga serisine göz atabilirsiniz. Honeywell Evohome ve Heat Genius 

adlı ürünler, kalorifer vanalarının 
yerini alıyor. Bunlar maliyetli ge-
liyorsa, başlangıç için termostatik 
vana kullanarak ısının belli bir de-
receye geldiğinde durmasını sağla-
yabilir ve boş yere yakıt tüketme-
miş olursunuz.
İklimlendirme denildiğinde işin 
içine soğutma da giriyor. Wi-Fi bağ-
lantılı bir kombi ile evinizi henüz 
gelmeden serinletebilir, bir anda 
klimaya yüklenmeyerek hem ömrü-
nü uzatır hem de daha akıllı enerji 

Eski PC’lerinize yeni bir şans verin
Sık kullanmadığınız cihazlarınızı 
yenileyecekseniz, geri dönüşümlü 
bir alana gittiğinden emin olun. An-
cak hemen atmaya karar vermeyin, 
belki de bu cihazı farklı bir iş için 
kullanabilirsiniz. İlk seçeneğiniz 
güncellemek olmalı. Örneğin eski 
bir PC’ye bellek ekleyebilir, sabit 
diskini SSD yapabilirsiniz. Bu size 
yüzde 20-30 kadar performans ka-
zandırabilir. 
Daha sonra bunu bir dosya, yazıcı 
sunucusu yapabilir, dosya indirme 
hatta medya merkezi olarak kulla-
nabilirsiniz. Ayrıca ailenin bilgisa-
yara yeni başlayan fertleri için de-
neme tahtası olarak kullanmak da 
mümkün. sarfiyatı yapmış olursunuz. Klimayı 

açık unutursanız da mobil uygulama 
ile uzaktan kapatmanız mümkün. 
Samsung’un AR9000+ ve AR9500 
modelleri ile Bosch’un B1ZMA serisi, 
saydığımız işlevleri taşıyorlar.

İnternet sayesinde birçok kaynak 
korunabilir
Birçok işi yapmak için kaynak har-
camaya gerek yok. Yüz yüze ya da fi-
ziksel olarak bir konumda bulunarak 
yaptığınız birçok işi evinizden çıkma-
dan, bir taşıt kullanmadan masrafsız 
ve daha çevreci bir şekilde halledebi-
lirsiniz. Bir toplantı için şehir değiş-
tirmeniz illa gerekli mi? Skype gibi 
yazılımlar ile bu toplantıyı yapamaz 
mısınız? Banka şubenize gitmeden 
internet bankacılığı kullanmak prob-
leminizi çözmez mi? Bu gibi soruları 
daha sık sorarak hayatınızı kolaylaş-
tırabileceğiniz gibi, çevreye de ufak 
da olsa katkı sağlayabilirsiniz.

‘Kombiyi en kısıkta sürekli mi yakmalı, 
kullanmayınca kapatmalı mı?’ hesabı yerine, 

kombinizi kontrol eden ve belirli saatlere göre ayar 
yapabileceğiniz bir cihaz kullanabilirsiniz.

Gerektiğinde masaüstü, gerektiğinde diz üstü 
ve gerektiğinde de tablete dönüşebilen hibrit 

sistemler birden fazla cihaz almanız gerekmediği 
için tasarruf ettiriyor. 
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Mühendis ve bilim insanları; iş ve gündelik yaşamımızın seyrini değiştiren 
gelmiş geçmiş en önemli 35 arayüz buluşunu listeledi.

HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN
35 ARAYÜZ BULUŞU

İ
nsan elinin dokunduğu 
hemen her teknoloji bir 
arayüze sahiptir. Ara-
yüzler basit cihazların 
daha akıllı hale gelme-

sini sağlarken; akıllı cihaz-
ların da daha basit şekilde 
kullanılmasına imkân ta-
nır. Tarihten bugüne haya-
tımızı değiştiren her tek-
noloji ve buluşun popüler 
olmasında arayüzler belir-
leyici bir rol oynadı, komp-
leks sistem ve teknoloji-
lerin potansiyelini ortaya 
koymasına yardımcı oldu. 
Dünyanın en büyük tek-
noloji ve iş süreç yönetimi 
şirketlerinden Xerox’un 
mühendisleri ve bilim in-
sanlarının tanımladığı en 
önemli arayüz buluşları 
listesinde, gelmiş geçmiş 
en iyi 35 arayüz buluşu ve 
bu arayüzlerin önemi şu 
şekilde açıklanıyor:

ÇEVİRMELİ ARAMA
Günümüzde çevirmeli arama ile ça-
lışan bir telefon bulmak için muhte-
melen teknolojiye ayak uydurmakta 
direnen bir büyüğümüzün evine git-
memiz gerekir. Ancak 1891’de icat 
edildiğinde bu telefon çok şeyi de-
ğiştirdi. O zamana kadar birini tele-
fonla aramak için döndürme kolunu 
çevirmek, operatöre sinyal gönder-
mek ve kendisi ile iletişim kurarak 
bizi aramak istediğimiz kişiye bağ-
lamasını istemek gerekiyordu. Çe-
virmeli arama yapan telefonlar ise 
arama yapmanın otomatik ve kulla-
nıcı kontrollü hale gelmesini sağladı. 
Bugün kullandığımız bir dokunma-
tik akıllı telefon ile kıyaslandığında 
teknolojideki gelişime şaşırmamak 
elde değil.

rundaydı. 1964’te mühendis Douglas 
Engelbart ahşap bir dış yüzey, devre 
kartı, bir çift metal tekerlek ve kab-
loları bir araya getirerek bilgisayar 
ile etkileşim kurmayı başardı. Bugün 
kullandığımız bilgisayar faresi ise 
Xerox PARC’ta geliştirilerek insanla-
rın kullanımına sunuldu.

SANAL ASİSTANLAR
Bugün Siri ve Cortana gibi sanal asis-
tanları daha çok ‘evi ara’, ‘hava na-
sıl?’ gibi komutlar için kullanıyoruz. 
Ancak doğal dil arayüzleri geliştikçe 
sağlıktan finansa birçok sektördeki 
kompleks süreçlerin bu teknoloji ile 
yönetilmesi sağlanacak. 

iPOD KLİK TEKERLEĞİ
Çevirmeli telefonlardan onlarca yıl 
sonra, Steve Jobs tüm pazarın rota-
sını değiştirecek bir başka çevirmeli 
teknolojiyi tanıttı. iPod herkese ce-
binde binlerce şarkıyı taşıma imkânı 
vermekle kalmıyor; aynı zamanda 
yeni cihazlarla etkileşim yöntemi 
sunuyordu. Klik tekerliğinin olduk-
ça fonksiyonel ve ergonomik tasa-
rıma sahip olması, o dönem 
pazardaki birçok taşına-
bilir müzik oynatıcısının 
tasarımına ilham oldu.

HIZ ÖLÇER
İnsan beyni hızlanma ve yavaşla-
mayı algılayabiliyor ancak tam hızı 
algılamakta başarısızdı. Otomobil-
lerin ortaya çıkmasından önce hızı 
algılayamamak önemli bir sorun 
olmasa da otomobillerin icadı ve hız 
kapasitelerinin giderek artması hız 
ölçümünü gerekli kıldı. Enter Otto 
Schulze ve onun hızölçeri, bu ihtiya-
cımızı gidermemizi sağladı.

SESLİ METİN OKUMA
Bazı arayüzler teknolojinin potansi-
yelini ortaya çıkarırken bazıları kul-
lanıcınınkini çıkarır. Metin okuma 
arayüzü, okuma ve görme engeli bu-
lunan veya kendini ifade edemeyen 
kişilerin çevresindeki insanlarla ile-
tişim kurmasını sağlayan ve bir içe-
riği anlamasına imkân veren önemli 
bir teknoloji. Sesli metin okuma ara-
yüzü, görme engelli bir kişinin bir 
metni anlamasını sağlarken, Step-
hen Hawking gibi ALS hastası bir 
dâhiye ses vererek onu anlamamızı 
sağlayan önemli bir teknoloji.

BİLGİSAYAR FARESİ
Bilgisayar faresinden önce bilgisa-
yarda bir işlem yapmak istenildiğin-
de komutlar klavye ile verilmek zo-
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QWERTY KLAVYE
İlk daktiloların önemli bir sorunu 
vardı. Yan yana bulunan iki harfe 
hızlıca basıldığında harfler birbi-
rine karışır, daktilonun tuşları ta-
kılırdı. 1870’lerde, Milwaukee’de 
bir gazete editörü olan Christopher 
Latham Sholes, bu soruna çözüm 
bulmak amacıyla en yaygın kulla-
nılan harfleri not etti ve bu harf-
lerin birbirinden uzakta yer aldığı 
bir yerleşim düzeni oluşturdu. Bu 
düzenin adı ise QWERTY olarak 
adlandırıldı. Aynı ihtiyaçtan yola 
çıkarak birçok ülke kendi dil yapı-
sına uygun bir harf dizilimi gerçek-
leştirerek daktilo geliştirdi. Türkçe 
için en uygun klavye de F klavye 
olarak tanımlandı. 

TAHMİNE DAYALI YAZMA
Geçmişteki küçük telefonlardan 
bugünün akıllı tuşsuz telefonlarına 
kadar hemen her cihazda yazmak 
bir zorluk olmuştur. T9 gibi tahmine 
dayalı yazma sistemleri, yazma süre-
lerini kısaltırken daha kolay iletişim 
kurmamızı sağladı.

ATM
“2 Eylül’de bankamız saat 9’da açıla-
cak ve bir daha hiç kapanmayacak.” 
1969 yılında bir banka bu sloganla 
duyurmuştu ilk ATM’yi. O günden bu 
yana, ATM’ler günün her saati ver-
diği hizmetle banka müşterileri için 
büyük kolaylık sağladı.

OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ
Gişelerde durup, para ödeyip yolcu-
luğumuza devam ettiğimiz günler 
çok eski değil. Gişelerde kilomet-
relerce kuyruk oluşmasına sebep 
olan bu sistem yerine getirilen ve 
elektronik olarak ücret tahsil eden 
otomatik geçiş sistemleri, sürücüler 
için önemli bir sorunun çözümü oldu.

ABAKÜS
Yazılı numerik sistemin icadından 

çok önce Babiller gibi antik kültür-
lerde ticaret yapılıyordu ve hesaplama 

işlemleri zorluk yaratıyordu. Abaküs, 
toplama çıkarma işlemlerinin kolayca 
yapılmasını sağlayarak, e-ticaretten 
önce ticareti kolaylaştıran, hızlandı-
ran ilk buluş oldu. Evrensel olarak her-
kesçe kullanılabilen basit ve taşınabi-
lir görüntüsü ile abaküs gelmiş geçmiş 
en iyi arayüzlerden biri. 

ARAMA MOTORU
Sör Tim Berners-Lee Dünya Çapın-
da İnternet Ağı’nı (World Wide Web) 
kurduğunda içeriği manuel olarak 
dizinliyordu. Bu bilgi paylaşım ağı-
nın zamanla milyonlarca link barın-
dırmaya başlaması ile daha kolay bir 
yol bulunması gerekti. İlk arama mo-
toru sayfaları onlarca link ve yazı ile 
göze çok karmaşık gelse de Google’ın 
ana sayfadan her şeyi kaldırıp yal-
nızca bir arama çubuğu koyması ara-
ma motorunun evrensel bir arayüze 
dönüşmesini sağladı. 

GRAFİK KULLANICI ARAYÜZÜ
Tıklamak, sürükleyip bırakmak; açı-
lan pencereler, ikonlar, menüler gibi 
kavramların hiçbiri, bir grup vizyo-
ner bilim insanının masaüstü olarak 
bilinen kullanıcı arayüzünü icat et-
mesine kadar hayatımızda yer almı-
yordu. Alan Kay ve bir grup çalışma 

arkadaşı, bilgisayarları komut satırı 
arayüzünden bugünkü kullanıcı ara-
yüzüne taşıyan kişiler oldu. 

ALFABELEŞTİRME
Yazının ortaya çıkması ile listeler, 
kataloglar ve rehberler de oluşturul-
muştu; ancak alfabeleştirme bulun-
madığı için bunlar arasında bir şey 
aramak büyük zahmet gerektiriyor-
du. Alfabeleştirme ile bilginin orga-
nize edilmesi sağlandı ve bugün dahi 
insanlık için önemini koruyor.

UZAKTAN KUMANDA
1898’de Nikola Tesla dünyanın ilk 
uzaktan kontrol edilen teknesini ta-
nıttığında insanlık araçları belli bir 
mesafeden kontrol edebilecek bir 
yöntemi de öğrenmiş oldu. Tesla bu 
‘tele-otomasyon’ sisteminin savaş-
larda kullanılabileceğini öngörmüş 
olsa da hayatımızda bu denli önemli 
bir rol oynayacağını düşünmemişti. 
Bugün herkes televizyonunu uzaktan 
kumanda ile kontrol edebilme şansını 
Tesla’ya borçlu.

LAMP TUTACAĞI
1945’te Thomas Lamb’in kesici alet-
lerin tutulması için tasarladığı ve 
kendi adı ile anılan, insan elinin ana-

tomisine uygun tutacak, o zamana 
kadar üretilenlerin en iyisiydi. Sağ 
ve sol ellerin bir nesneyi en iyi şekil-
de kavraması esas alınarak geliştiri-
len bu tasarım, zaman içinde bıçak 
saplarından, çaydanlık saplarına, 
cerrahi araçlardan bavullara kadar, 
insan elinin tuttuğu her eşyada do-
ğal kavrama hissi verecek şekilde 
kendine kullanım alanı buldu.

GÖSTERGE TABLOSU
1950’lere kadar uçak, vapur ve tren 
gibi ulaşım araçlarının hareket saat-
lerini gösteren hareketli harf ve ra-
kamlardan oluşan gösterge tabloları 
manuel olarak güncelleniyordu. Saat 
ustası iki İtalyan kuzenin geliştirdi-
ği sistem ile bu ekranların uzaktan 
otomatik olarak güncellenmesi sağ-
landı.

DİJİTAL ZAMAN ÇİZELGESİ
LucasFilm’de geliştirilen EditD-
roid; dijital bir zaman çizelgesi, 
montajı yapılmamış klipler için 
simgeler ve doğrusal olmayan di-
jital film ve sesler için düzenleme 
yapma fikri ile tasarlandı ve tanı-
tıldı. Bu andan sonra dijital düzen-
leme film yapımcıları için olmazsa 
olmaz haline geldi. 

7 PARÇALI DİJİTAL GÖSTERGE
Yedi parçalı çubuktan oluşan bu 
arayüz, 1’den 9’a kadar rakamların 
ve “A,b,C,d,E,F” harflerinin elektro-
nik olarak gösterilmesini sağladı. 
Bu arayüz buluşu kendini yaygın 
olarak dijital hesap makineleri, di-
jital saat ve kronometrelerde gös-
terdi. Dijital saatler, panolar ve 
dijital hesap makineleri günümüze 
kadar en yaygın kullanılan dijital 
gösterge arayüzü oldu. 

İNTERNET AKTARMALI SOHBET 
Slack, Whatsapp ve hatta AIM’den 
(AOL instant messenger) önce inter-
net üzerinden IRC ile sohbet edili-
yordu. Arayüzü ilkel ve ham olsa da 
çevrimiçi sohbeti hayatımıza sokan 
ilk araç IRC oldu. 

WEB TARAYICISI
İnternetin niş bir teknolojiden 
kitle piyasa fenomenine dö-
nüşmesi için güçlü bir arayüz 
gerekiyordu. Bu arayüz stan-
dart bir grafik kullanıcı arayü-
zü yaratmak için oluşturulan 
ilk web tarayıcısı Mosaic oldu. 
NSCA’nın (National Center for 
Supercomputing Applications) 
Mosaic adını verdiği tarayıcı, 
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Bilgisayar faresi, uzaktan kumanda, atm, 
dondurma çubuğu, web tarayıcısı, gps, ogs gibi            

35 önemli buluş bugün iş ve özel hayatımızı daha 
kolay, hızlı ve düzenli yaşamımızı sağlıyor. 

yı başarmadan önce çalan bir telefon 
tam bir muammaydı. Telefonların ara-
yan kişinin numarasını, bilgisini gös-
termesi ile telefonlarla olan ilişkimiz 
de büyük değişim geçirdi. 

KAPASİTİF DOKUNMATİK EKRAN
iPhone ilk dokunmatik telefon olma-
sa da bu özelliği doğru kullanan ilk te-
lefondu. Komut için baskı gerektiren 
dirençli dokunmatik ekranların ter-
sine; kapasitif dokunmatik ekranlar 
dokunurken, kaydırırken, büyütür-
ken parmak uçlarımızdaki elektrik-
sel yükü kullanıyor. Bu dokunmatik 
ekranlar mobil teknolojilerin bu denli 
yaygınlık kazanmasında çok önemli 
bir rol oynadı. 

SANAL GERÇEKLİK
Sanal gerçeklik teknolojisi askeri, sağ-
lık eğitimi, fobi terapisi, mimarlık, ta-
sarım, arkeoloji ve eğlence gibi birçok 
alanda kullanılıyor ve kendisi için hala 
kuluçka döneminde diyebiliriz. Ancak 
daha şimdiden her alanda büyük adım-
lar atılmasına yardımcı oluyor.

UYDU SEYİR SİSTEMİ VE GPS
Hiçbir harita kusursuz değildir. Ancak 
bugün kullandığımız haritalar mükem-
mele çok yakın. Arabalarımızda, mobil 

cihazlarımızda ve daha birçok araçta 
kullandığımız bu teknolojiler en doğru 
coğrafi bilgiyi bize sunuyor, adres bul-
mak, bir yere kolayca ulaşmada bize 
uydu destekli bir konfor sağlıyor. 

JEST-MİMİK ALGILAMA
Yeni yazılım ve donanımların çalışma 
prensibinin jest ve mimikler ile oluş-
turulması yönünde günümüzde büyük 
bir çaba var. Bugün perakendecilerin 
müşterilerin işaret dilini incelemesi, 
bilim insanlarının jestlerle kontrol 
edilebilen robot üretme çabaları, gele-
cek teknolojilerinin jest ve mimikleri-
mizi birer arayüz olarak kullanacağını 
gösteriyor.

YAKIN ALAN İLETİŞİMİ
Günümüzde insanlar ve makineler 
arası olduğu kadar makineler arası 
iletişim de olağan hale geldi. Ma-

kineler arası etkileşimin en büyük 
zorluklarından olarak kabul edilen 
güvenlik akreditasyonunun üstesin-
den NFC ile gelmek mümkün. NFC, 
mobil ödeme imkanını konsept bir 
kavram olmaktan çıkarıp pratiğe dö-
nüştürdü. 

UYGULAMA PROGRAMLAMA 
ARAYÜZÜ 
Bugünlerde tüm objeler bir yazılıma 
sahip olmaya başlarken yazılımlar 
arasında köprü görevi gören API’nin 
önemini unutmamak gerekiyor. API 
olmaksızın kullanıcılar Facebook he-
saplarını istedikleri her yerden kulla-
namaz, geliştiriciler Google Maps gibi 
uygulamaların yazılımlarından yeni 
uygulamalar yaratmak için faydalana-
mazdı. API’ler, geliştiricilerin web’i gü-
nümüzdeki gücüne ulaştırmalarında 
önemli bir yardımcı rol üstlendi.

kullanıcılara ilk kez bir URL çubu-
ğu, geri/ileri/tekrar yükle tuşları 
ve görüntüler ile yazıların aynı pen-
cerede görünmesini sağlayan satır 
içi grafikler sundu. Bu da o yıllarda 
milyonlarca, şu an ise milyarlarca 
kullanıcının interneti daha kolay 
ve işlevsel bir şekilde kullanmasını 
sağladı.

DONDURMA ÇUBUĞU
Bütün bir dondurmayı hiçbir yere dök-
meden, bulaştırmadan yememizi sağ-
ladı. Ama her zaman başarılı olduğu 
söylenemez. 

WYSIWYG
İngilizcede, ‘What You See Is What 
You Get’ sözünün baş harflerinden 
oluşan bir bilgisayar terimi. Türk-
çede, “Ne Görüyorsan Onu Alırsın” 
anlamına geliyor. Bilgisayarların 
henüz pek gelişmediği dönemler-
de, bilgisayarda yazı yazılması ve 
çıktı alınması zahmetli ve karma-
şık bir işti. Ekranda görünen yazı 
standart bir yazı karakterindeydi 
ve kelimeler arası boşluklar, bas-
kı alındığında ekranda göründüğü 
gibi çıkmıyordu. Aynı zamanda bir 
yazıyı koyu (bold) olarak yazabil-
mek için kelimenin başına ve so-

nuna ‘^B’ yazmak gerekiyordu. Bir 
zaman sonra mühendisler, bir do-
küman düzenleme aracı geliştirdi 
ve bu araçla ekranda görünen ya-
zının aynı şekilde baskısını almak 
mümkün oldu. Bugün bu paradigma 
WYSIWYG adı ile biliniyor. 

YELKOVAN
İlk saatler zamanı doğru olarak 
göstermek konusunda oldukça 
zayıftı. Saatlerde yalnızca akrep 
bulunduğundan dakikalar hesapla-
namıyor ve gösterilemiyordu. Saat 
sarkacının icadı ile dakikalar da 
hesaplanmaya başlandı ve saatler 
kesinlik kazandı.

HAMBURGER İKONU
Hamburger ikonu, Xerox buluşu gra-
fik kullanıcı arayüzünde saklı menü 
öğelerini belirtmek için kullanılan bir 
stenografiydi. Şimdilerde mobil tek-
nolojilerdeki ilerlemeler ve web tasa-
rımın geçirdiği evrim ile hamburger 
ikonu da ortadan kalktı.

E-KİTAP OKUYUCULAR
İnternetin basılı kitap okuma alış-
kanlıklarını kötü yönde etkilediği 
söylense de; e-kitap okuyucular, 
kitap satın alma ve okuma biçimi-

ni değiştirdi. Ayarlanabilir font ve 
parlaklık, kelimenin sözlük anla-
mını gösteren hyperlinkler, not 
alma kolaylığı ve geniş depolama 
alanıyla birçok kitabın tek cihazda 
toplanabilmesi e-kitap okuyucula-
rının rağbet görmesini sağladı. 

HİPERMETİN (HYPERTEXT)
Hipermetin kavramı, bir yazının refe-
rans ve link ile başka bir yazıya yön-
lendirilmesini ifade ediyor. Douglas 
Engelbart’ın ve daha sonra Sör Tim 
Berners-Lee’nin geliştirdiği hiperme-
tin, bugün internetin temel arayüzle-
rinden biri konumunda.

HASHTAG
Hashtagler, insanların sosyal ağ-
lar üzerinden örgütlenmesinin ve 
iletişim kurmasının yeni ve güçlü 
bir yolu. Özellikle toplumsal tepki 
yaratan olaylarda hashtagler ile 
yazılan mesajların sayısı milyonla-
ra ulaşabiliyor. Hastagler, referans 
konu kelime ve tanımlamaların 
gruplanması ve takip edilmesi için 
de kullanılıyor. 

ARAYAN KİMLİĞİ
Ted Paraskevakos alfanumerik bilgiyi 
telefon hatları üzerinden ulaştırma-

/DOSYA/DOSYA
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A
kıllı telefonlar sayesinde 
teknolojiden uzak kalmak 
artık çok da mümkün değil. 
Ancak kapsamı alanı dışın-
da kalmanın birçok insanda 

stres yarattığını biliyor muydunuz? 
Üstelik bu durum birçok hastalığı da 
beraberinde getiriyor. Teknoloji ar-
tık ‘nomofobi, özçekimfobi, egosörfü’ 
gibi yeni birçok hastalığı da literatü-
rümüze kattı. Anlayacağınız tekno-
lojinin hastası olduk! 
Teknolojik aletler ekmekle su gibi 
ihtiyaç listemizin en başında artık. 
Öyle ki en temel ihtiyacımız olan 
yemek yemek için bir restorana gir-
diğimizde bile menüden önce ‘Wifi 
şifresini’ sorar olduk! Teknolojinin 
hayatımızdaki birçok şeyi kolaylaş-
tırdığı bir gerçek... Ne var ki tekno-
lojiyle bu kadar içli dışlı olup bağımlı 
hale gelmekte beraberinde olumsuz 
sonuçlar doğruyor. Getirdiği yenilik-
lerin yanı sıra tıp literatürüne yeni 
hastalıklar bile kazandırdı. Tele-
fonsuz kalma korkusundan tutun, 
egosörfü denilen kendini arama 
hastalığı bile artık dijital hastalık-
ların başında geliyor. Bunlardan bir 
kısmının sizde olduğunu da düşüne-
bilirsiniz. Ne var ki bazıları ileri de-
recede ise doktordan yardım alma-
nızı tavsiye ederiz. İşte sanal âlemin 
hastalıkları…

Özçekimfobi: Bu hastalık ‘selfie’nin 
moda olmasından sonra ortaya çıkan 
bir hastalık. Bu hastalıkta kişiler ge-
nellikle fotoğraflarda kötü çıktıkla-
rını, fotojenik olmadıklarını düşünü-
yorlar. Bu durumun aşırıya kaçması 
sonucu bazen selfie çekemeyen ya da 
fotoğraflarına bile bakamayanlar var.
Egosörfü: Narsist kişiliklerde sıkça 
görülen bir durum. Kendi ismini sü-
rekli arama motorunda aratıp hak-
kında kimler ne yazmış, araştırmış 
diye inceliyorlar. Hatta abartıp bu 
insanların peşine düşenler bile var.   
Fomo: Sosyal medyadan anında bil-
giye ulaşmamızla birlikte yeni yeni 
fobiler ortaya çıktı. Bu da onlardan 
biri… İngilizcesi ‘Fear Of Missing 
Out’ yani ‘Gelişmeleri Kaçırma Kor-
kusu’. Sanal ortamda yer almama 
durumunda boşlukta hissetme, dep-
resyon, huzursuzluk veya sinirlilik 
halleri, hastalık belirtilerinden. Bu 
kişiler sanal ortamlardayken ken-
dilerini daha iyi hissediyor, sanal 
ortamda değilken kontrollerini kay-
bedebiliyorlar. 
Nomofobya: Cep telefonundan mah-
rum kalma korkusu olarak biliniyor. 
Cep telefonu kullanıcılarının yarı-
sından fazlasının nomofobya hastası 
olduğu düşünülüyor. Nomofobikler 
telefonlarını yanlarından hiç ayır-
mıyor. Evde unuttuğunda, şarjı bitti-

ğinde, kontörleri tükendiğinde veya 
kapsama alanı dışında kaldığında en-
dişeleri artıyor. Bu gibi durumlarda 
kişilerde nefes darlığı, baş dönmesi, 
titreme, terleme, kalp hızının artma-
sı, göğüs ağrısı ve bulantı gibi fiziksel 
etkiler beliriyor. Bu da hastalığın ileri 
seviyede olduğunu gösteriyor. 
Stalking: İnsanların sosyal medya 
hesaplarını gizlice takip etme duru-
mu. Bu herkesin biraz yaptığı bir şey 
olsa da bunu takıntı haine getirenler 
var. Bu şahıslar saplantı derecesinde 
takıntılı oldukları kişileri takip edip 
sayfalarında neler paylaştıklarına 
bakıyorlar.

Photolurkıng: Stalking’in değişik 
bir çeşidi. Kişiler tanımadıkları ki-
şilerin fotoğraflarına bakıp duruyor-
lar. Özellikle Instagram’da gezinir-
ken birden kendinizi tanımadığınız 
insanların hayatlarının içinde bu-
luyorsanız, siz de bu hastalığa sahip 
olabilirsiniz. Bunun ileri boyutu ise 
tanımadıkları kişilerin fotoğraflarını 
ezberlemek.
Teknofobi: Teknolojiye karşı duyu-
lan korku, olumsuz psikolojik tepki, 
teknolojik alete düşmanca bakmak 
gibi düşüncüler teknoloji fobisini 
oluşturuyor.
Sberhondrik: En sık rastlanan 
teknolojik hastalıklardan biri. 
Hastalık hastalığının siber hali... 
Bu hastalar doktora gitmek yerine 
internetten araştırma yapıyor. Ar-
dından da buldukları yalan yanlış 
bilgilerle kendi kendilerine teş-
his koyuyorlar. Aralarında yaptığı 
teşhise reçete yazdırıp ilaç bulan-
lar dahi var. Doktorların en fazla 
şikâyet ettiği hastaların başında 
bunlar geliyor.
Elektro-fobi: Elektro-fobisi olanlar 
yeni çıkan teknolojilerin sağlığımız 
üzerindeki etkileri konusunda aşırı 
hassaslık gösteriyor. Sürekli hangi 
cihazın ne kadar radyasyon yaydığı, 
bunların zararıyla ilgili korkuya sa-
hip olan elektro-fobiklerden kimi-
leri telefonların bulunduğu odada 
bulunmak istemiyorlar. 

Teknoloji artık 
‘nomofobi, 
özçekimfobi, 
egosörfü’ gibi yeni 
birçok hastalığı da 
literatürümüze kattı. 
Anlayacağınız 
teknolojinin hastası 
olduk!
YAZI BERİL ŞEN 

TEKNOLOJİNİN HASTASIYIZ!

Telefonsuz kalma korkusundan tutun, egosörfü 
denilen kendini arama hastalığı bile artık dijital 

hastalıkların başında geliyor.
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Sosyal medyanın ünlü babaları ‘Babalar Günü’ dolayısıyla 
çocuklarıyla fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. 
Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü vesilesiyle biz de 
ülkemizdeki sosyal medyanın ünlü babalarını araştırdık.  
YAZI BERİL ŞEN

SOSYAL MEDYANIN ‘EN BABA’ ÜNLÜLERİ

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

G
ünümüzde dijital mecralar, özel-
likle sosyal medyanın gelişmesiy-
le ünlüler dünyasını bambaşka bir 
noktaya taşıdı. Facebook, Twitter, 
Instagram ve Snapchat gibi sosyal 

medya hesapları kanalıyla artık ünlü isim-
lere ulaşmak çok daha kolay. Bu sayede her 
gün milyonlarca kullanıcı, takipçisi olduğu 
ünlü ismin her haline şahitlik ediyor. Takip-
çilerin en fazla merak ettiği şey ise ünlüle-
rin özel hayatları… Bu mecranın her geçen 
gün önem kazandığının farkına varan ünlü 
isimler de özel hayatlarını sosyal medya 
hesaplarından paylaşmaktan çekinmiyor. 
Bunların içerisinde elbette ünlü babalar da 
sosyal medyada etkin olarak yer alıyor. Ha-
ziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü 
vesilesiyle ülkemizde sosyal medyanın ünlü 
babalarını araştırdık.

34               TEMMUZ 2016
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KUZEY VE UZAY’LA 
VAKİT GEÇİRMEKTEN 

HOŞLANIYOR   
Ünlü müzisyen Emre Altuğ 

da iki erkek çocuk sahibi 
ünlü babalardan. Manken 

Çağla Şıkel’le olan 
evliliğinden Uzay ve Kuzey 
isimli iki oğlu olan Altuğ da 
çocuklarıyla fotoğraflarını 

Instagram hesabından 
paylaşıyor. Babalar günü 

dolayısıyla, ‘babam ve 
oğlum’ notu ile babası ve 

oğlunun doğumundan 
sonrakini fotoğrafını 

paylaşan Altuğ, eşinden 
boşanmış olsa bile 

çocuklarıyla sıkça vakit 
geçiriyor.   

SNAPCHAT’Lİ 
PAYLAŞIMLARI 

BEĞENİLİYOR 
Sosyal medyanın ünlü 

babalarından biri de ünlü 
komedyen ve sunucu 
Mehmet Ali Erbil. Dört 

evliliğinden 2 kız bir erkek 
çocuğu bulunan Erbil, 

çocuklarıyla fotoğraflarını 
Instagram hesabından 

paylaşıyor. Nergis 
Kumbasar’dan olan kızı 

Yasemin Erbil’le Snapchat 
üzerinden paylaşımları ise 

en fazla beğenilen 
videoları.

PİYANO DERSİ DE 
VERİYOR KURAN DA 
ÖĞRETİYOR
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli 
de bir erkek çocuk sahibi 
olan babalardan. 5 yaşındaki 
oğlu Arın’la birlikte çok 
sayıda fotoğraf paylaşan 
Ceceli, kimi zaman oğluna 
piyano dersi verirken kimi 
zaman da Kuran’ı Kerim 
öğretirken objektife 
takılıyor. Cem Yılmaz’ın oğlu 
Kemal gibi Arın Ceceli’nin de 
hem Instagram hem de 
Twitter hesabı bulunuyor. 
Arın Ceceli’nin takipçi sayısı 
da 15 bin. 

KIZIYLA PAYLAŞIMLARI 
BEĞENİ REKORU KIRIYOR 
Uğradığı suikast sonrasında 
hayata yeniden tutunan ünlü 
türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal 
medyada sonradan etkin 
olanlardan… Dört evlilikten altı 
çocuk sahibi olan Tatlıses en 
fazla Instagram hesabını 
kullanıyor. 3 yaşındaki kızı Elif 
Ada ise Tatlıses’in gözdesi. Kızı 
Ada’nın her halini sosyal 
medyada paylaşan ünlü 
türkücünün kızıyla birlikte şarkı 
söylediği videolar paylaşım 
rekorları kırıyor.  

MUSTAFA CECELİ

EMRE ALTUĞ

MEHMET ALİ ERBİL

İBRAHİM TATLISES
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SOSYAL MEDYANIN                        
EN TAZE BABASI 
Diriliş Ertuğrul dizisinde 
gösterdiği başarılı performans 
ile bu yıl adından sıkça söz 
ettiren Engin Altan Düzyatan ilk 
kez babalar günü heyecanı 
yaşayan ünlülerden. Hülya 
Koçyiğit’in torunu Neslişah 
Alkoçlar’la geçtiğimiz yıl evlenen 
ünlü isim, Emir adını verdikleri 
oğullarının haberini de sosyal 
medya hesabı üzerinden 
paylaştığı bir fotoğrafla 
hayranlarına duyurmuştu. 
Geçtiğimiz ay Şahan 
Gökbakar’la tatile çıkan 
Düzyatan çifti, yine Instagram 
hesabından, ‘babalar ve oğulları’ 
notuyla bir fotoğraf paylaştı.  

BİR OĞLUNU KAYBETTİ BİR 
OĞLU DAHA OLDU
Dünya Supersport Şampiyonu 
milli motosikletçi Kenan 
Sofuoğlu da sosyal medyanın 
ünlü babalarından. Sofuoğlu, 
2015 yılında Hamza ismini 
verdiği oğlunu beyin kanaması 
sonucu kaybetmişti. Yaşadığı 
acıların ardından birkaç ay önce 
tekrar baba olan milli 
motosikletçinin bir oğlu daha 
dünyaya geldi. Amir ismini 
verdiği oğlunu alarak, kaybettiği 
oğlunun mezarı başına giden 
sporcu, Instagram hesabından 
paylaştığı fotoğrafa, “Bir oğul 
alıp bir oğul veren Rabbime 
hamdolsun.” yazısını 
takipçileriyle paylaştı. 

/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM/ÜNLÜLERLE İLETİŞİM

DOĞDUĞUNDA OĞLUNUN 
AYAKLARINI PAYLAŞTI
Sosyal medyanın en taze 

babalarından biri Şahan Gökbakar. 
2015 yılının Mayıs ayında Prag’da 

evlenen Şahan Gökbakar-Selin 
Ortaçlı çiftinin erkek bebeği 2015 

yılının Kasım ayında dünyaya 
gelmişti. Oğlunun ilk fotoğrafını ‘ayak 
kadrajı’ ile paylaşan Şahan Gökbakar, 
duygularını Instagram hesabından şu 

notla paylaşmıştı: "Ve Baba oldum. 
Ne kadar sevgim varsa kalbimde 

evlat için; hepsi senin olsun oğlum! 
Hayatımızın bir ömür boyu sürecek 

en özel filminde sağlıkla, huzurla yer 
almak nasip olsun seninle beraber 

oğlum. Bildiklerimi ben sana 
öğreteyim bilemediklerimi de sen 

bana yaşat…” Ünlü komedyen 
oğluyla birlikte fotoğraflarını ve 

videolarını sık sık Instagram 
hesabından paylaşıyor. 

ŞAHAN GÖKBAKAR

OĞLUNUN 10 BİN 
TAKİPÇİSİ VAR 

Sosyal medyada en fazla 
takipçisi olan isimlerden 

biri de ünlü komedyen 
Cem Yılmaz. Manken ve 

oyuncu Ahu Yağtu’dan 
olan evliliğinden Kemal 
ismini verdiği bir erkek 

çocuğu olan ünlü 
komedyen, oğluyla 

geçirdiği vakitleri 
hesaplarından paylaşıyor. 

Ayrıca Cem Yılmaz’ın 
yönettiği oğluna ait 

‘KMLYLMZ2012’ Twitter 
hesabı da bulunan 

Kemal’in 10 bine yakın 
takipçisi var.   

CEM YILMAZ

KENAN SOFUOĞLU

ENGİN ALTAN DÜZYATAN
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A
nkara’da bayram derken 
resmi bayramları kastet-
miyoruz, hoş, o da tatlı bir 
“Ankara yazısı” konusudur, 
nihayetinde resmi bayram-

lar, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos 
gibi günler başkentte diğer illerden 
daha görkemli, daha renkli kutlan-
maktadır lakin konumuz Ramazan ve 
Kurban Bayramlarıdır, bu bayramlar-
da Ankara’nın hali nice olur, ahalinin 
davranışlarında nasıl bir başkalık var-
dır, bakalım ve yazalım.
Esasında Ankara’da Kurban Bay-
ramı da, kurbanlıklarıyla, kaçan 
kurbanlıklarıyla, bayram namazın-
dan üçüncü gün akşamına kadar 
özellikle kenar semtlerin değişen 
yüzüyle, ziyaretler ve ziyafetlerle, 
mesire yerlerinde kurbanlı piknik-
lerle başka bir hale bürünmektedir; 
biz en iyisi bayramları ayıralım, bu 
yazı sadece Ramazanlık olsun…
Bayrama gelmeden önce Ankara 
Ramazanları diğer şehirlerin Rama-
zanlarından birçok yönüyle ayrılır, 
bunu Mehmet Aycı’nın Şehir Mek-
tupları kitabına aldığı Ankara Ra-
mazanlarına dair üç yazısında ayan 
beyan görmek mümkündür, niha-
yetinde bu yazı da şehir mektupları 
aşiretinden bir yazıdır ve Ankara’da 
bayrama dair ilk yazı olma gibi bir 
ayrıcalığı vardır, geçelim…
Efendim, arife gününden başlarsak, 
sahiden bayramı tatil görmeyenler 
indinde, başkentte hatırı sayılır bir 
sokağa çıkma eylemi olmakta, alış-
veriş merkezleri, çarşılar, sosyete 
pazarından semt pazarına bilumum 
pazarlar bayramlık alışverişiyle 
şenlenmektedir ki tarifi evlere şen-
liktir.

Bayram alışverişi esasında aride gü-
nünden önce başlamaktadır lakin 
önce başlayan kısmı bayramlıktan zi-
yade şeker şerbet faslında zikredilme-
si gereken alışveriştir. Hâlâ ev yapımı 
tatlıların, böreklerin kenar semtlerde 
revaçta olduğunu söyleyelim ki, ham-
dolsun milletimizin bayram tüketimi 
bile tüketim toplumunun üretim-tü-
ketim çarkına direnmeye devam et-
mektedir.
Lafı uzatmayalım, bayramda semt ca-
milerinden ulu camilere yaşanan he-
yecan en ulvi, en manalı atmosferini 
Hacı Bayram Camii’nde bulmaktadır 
ki, tek başına bu camideki bayram fo-
toğrafı bile resmi Ankara algısını de-
ğiştirmeye yetecek saf sıklığındadır. 
Başkentin Kocatepe Camii ise, adeta 
mini bir Osmanlı imparatorluğu cema-
atini andırır insan zenginliğindedir.
Namazdan çıktık, evimize geldik, ev 
ahalisiyle bayramlaştık; arife günü 
kenar semtlerden merkeze doğru olan 
insan akını, bu sefer yönünü merkez-
den kenar semtlere, dahası kenar ille-
re, dahası Türkiye’nin dört bir yanına 
çevirmiş olacaktır.
Esasında, bayram tatilinin başladığı 
günden itibaren Ankara boşalmaya, 
bayramın ilk gününden itibaren de 
şehir merkezi sabahtan itibaren bo-

şalmaya başlayacak, boşalan şehir 
merkezi, bayramın ikinci ve üçüncü 
gününden itibaren tekrar kenar semt-
lilerin akınına uğrayacak, özellikle 
Gençlik Parkı başta olmak üzere eğ-
lence ve dinlence mekânları sadece 
bayramlarda görülen tuhaf bir curcu-
na ve hareketlilik yaşayacaktır.
Ne kadar hareketli olursa olsun, An-
kara bayramlarda boşalan bir şehirdir. 
Şehrin insan haritasının hemşerilik 
bağlamında hangi vilayetlere daha 
çok bağımlı olduğunu en çok bayram-
larda görmek mümkündür.
E, ne yapalım, her şehirde bayram aşa-
ğı yukarı böyledir diye hemen itiraz 
etmeye kalkmayın, “Ankara’dan abim 
gelmiş, evde bir bayram havası” diye 
şenlenedursun bir ucu Ankara’ya bağlı 
Anadolu evleri, bayramda Ankara’da 
kalmak başkenti gözlemek için bire-
birdir demek de yetmez, nerdeyse ay-
rıcalıktır.
Ayrıcalıktır zira hemşeri dernekle-
rinde, sivil toplum örgütlerinde, sen-
dikalarda, siyasi partilerde bayram-
laşma sadece büyük şehir olmanın 
değil, başkent olmanın da kodlarını 
taşımaktadır.
Bunca sözden sonra tek cümlede 
özetleyelim: Ankara’da bayram Hacı 
Bayram’dan başlar.  Az şey midir?

Bayramda semt camilerinden ulu camilere yaşanan heyecan en ulvi,                         
en manalı atmosferini Hacı Bayram Camii’nde bulmaktadır. 
YAZI MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

ANKARA’DA BAYRAM

Ne kadar hareketli olursa olsun, Ankara 
bayramlarda boşalan bir şehirdir. Şehrin insan 

haritasının hemşerilik bağlamında hangi vilayetlere 
daha çok bağımlı olduğunu en çok bayramlarda 

görmek mümkündür.
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var ama hepsinin buraya sığması 
mümkün değil. Bu yüzden ilk akla ge-
lenlerde eğitim ile başlayalım. Rachel 
Pi adlı proje, sunucu tabanlı bir eğitim 
aracı ortaya çıkartıyor. Tüm eğitim 
dokümanlarını sunucuya yükledikten 
sonra, sınıflara konacak Pi’ler ile hem 
tekrar tekrar kitap baskı maliyetleri 
ortadan kalkıyor hem de her öğrenci-
nin bilgisayar erişimi çok daha düşük 
maliyetle gerçekleşiyor.
Dünyanın birçok ülkesi çocuklara 
programlama öğretmek üzerine ça-
lışmalar sürdürüyor. Zira gelecekte 
programlamanın diğer disiplinler 
içinde de kendine yer bulacağı düşü-
nülüyor. Pi, hem geliştirilebilir hem 
de ekonomik oluşu ile bu anlamda da 
farklı projelerde kendine yer buluyor. 
İngiltere’de Pi ile programlama yapan 
çocukların yüzde 40’ının kız çocuğu 
olması, kadınlara fırsat eşitliği anla-
mında da önem taşıyor.

Hem uzayda hem okyanusta 
kullanılıyor 
Doğa ve ekolojide de kendine kolayca 
yer bulan Raspberry Pi, gergedanların 
kaçak avlanmasını engellemek için 
Kenya’da kullanılmıştı. Ortama ku-
rulan kameralarla kaçak avcılar ger-
gedanların yaşam alanına girdiğinde 
uyarı yapılabiliyor ve avcılar yakalana-
biliyordu. Pi, kendi evi İngiltere’de ise 
kuş evleri ve ufak mağaralardaki hay-
vanları gözlemlemekte kullanılıyor. 
Bunun dışında meteoroloji ölçüm nok-
taları oluşturmak, güvenlik sistemleri 
kurmak için ideal bir çözüm sunuyor.
RaspiWhale adlı proje ise doğayla il-
gili olanlardan en çılgını olabilir. Suya 
dayanıklı bir kasaya yerleştirilen ve 
bir gün yetecek pil ile donatılan Rasp-
berry Pi, bir balinaya yapıştırılarak 
onun günlük rutinini ve yaşam işlevle-
rini gözlemliyor.
İngiliz astronot Tim Peake ise Ulusla-
rarası Uzay İstasyonu’nda programla-
ma yapmak, çeşitli görevleri tamam-
lamak ve müzik dinlemek için bir 
Raspberry Pi kullanıyor. Astro Pi adı 
verilen bu cihazlar, Avrupa Uzay Ajan-
sı (ESA) ile ortak bir çalışma sonrasın-
da özel olarak hazırlanmış.

Monitör almadan da 
kullanabilirsiniz
Yukarıdaki işletim sistemlerini kur-
duğunuz Rasberry Pi’yi uzaktan yö-
netmek mümkün. Bu bağlantının en 
basiti ise terminal bağlantısı olarak 
adlandırılıyor ve metin tabanlı bir 
iletişim sağlıyor. Yani bunu bir DOS 
komut satırı gibi düşünün ve buradan 
komutları girdiğinizi hayal edin. Bunu 
gerçekleştirebilmek için Putty adlı 
bağlantı aracı emrinize amade. Her 
sistemde kurulabilen Putty, cihaz ile 
aynı ağdaki cihazlarda telnet protoko-
lüyle bağlantı kuruyor.
Şöyle kanlı canlı bir masaüstü bağlan-
tısı olsun, nerede ne olduğunu göreyim 
derseniz, bunun için de ücretsiz çözüm 
VNC. Herhangi bir VNC masaüstü 
paylaşım yazılımı kullanarak cihazın 
başındaymış gibi Raspberry Pi’yi kul-
lanabilirsiniz. Bu yöntem bir monitör 
bağlamadan kullanabilmenizi de sağ-
ladığından, sizi belli durumlarda mo-
nitör maliyetinden kurtarabilir.

Evin ya da ofisin sunucusu 
yapabilirsiniz
Ağ bağlantısı ve Linux tabanlı işletim 
sistemleri düşük sistem kaynağı har-
cayan sunucular için yeterli. Örneğin 
bir sabit disk bağlayıp bu diski ağa 
paylaştırabilirsiniz. Pi üzerine kuraca-
ğınız bir torrent yazılımı, cihazınızı bir 
dosya indirme sunucusu yapacaktır. 
Herhangi bir yazıcıya bağlanabilmesi 
ise onu yazıcı sunucusu yapar. Üstelik 
bunların sadece birini değil, hepsini de 
aynı anda yaparak bu 40 dolarlık PC’yi 
evinizin ya da ofisinizin sunucusu bile 
yapabilir.

Eğitimde fırsat eşitliği, teknoloji ve 
ekonomi dönemi
Cihazın sunduğu diğer fırsatlara ge-
lince, aslında dünyada birçok örnek 

kasa olan hem de USB hub, klavye gibi 
eklentiler sağlayan ve BASIC prog-
ramlama dili destekleyen aksesuarı 
alabilirsiniz. Yaklaşık 100 dolarlık bu 
cihaz ile Pi’niz eski Commodore ya da 
Amiga bilgisayarlar gibi görünecektir.

Basit deneyler yapabilmek için ideal
Bir diğer ilgi çekici aksesuar ise Pi Sense 
Hat adını taşıyor. 80 dolarlık bu devre, 
Raspberry Pi’ye nem, ısı ve hava basıncı 
ölçen algılayıcılar ekliyor. Ayrıca Pi’ye 
barometre, jiroskop ve ivmeölçer özel-
likleri katıyor. İçinizdeki bilim insanını 
ortaya çıkartabilen Pi, bu eklentiyle çe-
şitli deneylere de önayak olabilir.
Kendi işletim sistemi Raspbian’ı kulla-
nabileceğiniz gibi cihaza özel Ubuntu 
Mate ya da OpenELEC’i kurabilirsiniz. 
Ubuntu Mate, tanınmış Linux dağıtımı 
Ubuntu’nun Pi’nin özelliklerine göre 
en iyi hâle getirilmiş hâli. OpenELEC 
ise Pi’yi bir medya merkezi yapıyor. 
Doğrudan Kodi adını taşıyan yazılımı 
ekrana getiren sistem, hem web’den 
hem de mobil cihazlardan da kolayca 
yönetilebiliyor. 

U
ygun fiyatlı bir bilgisayar 
üretmek birçok idealistin ha-
yaliydi. Bir teknoloji şirketin-
de çalışırken kurduğu şirketi 
ile 8 milyon eve giren Rasp-

berry Pi’yi üreten Eben Upton ise dün-
ya devlerinin tabletlerle başaramadığı 
şeyi gerçekleştirdi. 
Bu yıl dördüncü yaşını kutlayan Rasp-
berry Pi, Broadcom adlı çip üreticisin-
de teknik yönetici olarak çalışan bir 
mühendis olan Eben Upton tarafın-
dan kuruldu. Cambridge Bilgisayar 
Mühendisliği bölümüne başvuruların 
azalmasına çare olarak düşündü-
ğü ucuz bilgisayar için 2009 yılında 
Raspberry Pi Vakfı’nı kuran Upton’ın 
hedefi, konuya ilgi çekmeyi sağlaya-
cak ucuz ve erişilebilir bir donanım 
üretmekti. İlk model 2012’de piyasaya 
çıktı. O günden bu yana Raspberry Pi, 
8 milyon cihaz satışı gerçekleştirerek 
İngiltere’de en çok üretilip satılmış 
bilgisayar olmayı başardı. Şirketin 
kurucusu ve CEO’su olan Upton, ilk 
başlarda hedefinin 10 bin ünite oldu-
ğunu söylerken, Google’ın eski CEO’su 
Eric Schmidt’in verdiği tavsiyenin de 
etkisinden bahsetmeden geçemiyor. 
Schmidt, Upton’a pahalı ‘premium’ 
ürünler yerine ucuz ‘standart’ şeyler 
üretmesini tavsiye etmiş.

olmadan da satılıyor ve bir akıllı tele-
fondan daha büyük değil. Bunu alıp, 
bir monitöre, televizyona, klavyeye, 
fareye, kablolu ya da kablosuz ağa ta-
kabilir ya da başka projeler üretebilir-
siniz. İlk seçenek size basit bir tabletin 
işlem gücünü sunuyor, buna birkaç 
disk bağlayıp dosya sunucusu yapabi-
lir, TV’ye bağlayıp medya merkezinize 
dönüştürebilirsiniz. Ancak daha çılgın 
projeler gerçekleştirmek de mümkün. 
Fiyatı bu kadar düşük olunca, yaratıcı-
lığı artırması da kaçınılmaz.

Dokunmatik ekranı da hesaplı
Bunu farklı alanlarda kullanmak için bir 
de dokunmatik ekranı var. 7 inçlik bu ek-
ran, bir satış noktasındaki akıllı sipariş 
ve kasa sistemi olabileceği gibi, otomo-
bilde koltuğun içerisine yerleştirilmiş bir 
eğlence sisteminin uzantısı da olabilir. 
Aksesuarlar arasında Wi-Fi bağlantısı 
için bir USB adaptör, uzaktan kuman-
da desteği için kızılötesi alıcı, kamera 
gibi modüller yer alıyor. Tam bir bilgi-
sayar gibi kullanmak isterseniz, FUZE 
adını taşıyan ve hem Raspberry Pi’ye 

8 milyon eve giren 
Raspberry Pi’yi üreten 
Eben Upton dünya 
devlerinin tabletlerle 
başaramadığı şeyi 
gerçekleştirdi.
YAZI AYTUN ÇELEBİ

40 DOLARLIK 
MUCİZE BİLGİSAYAR

Bu tavsiye, Pi’nin ufak bir cihaz olarak 
kalmasında etkili olmuş. Ancak hiçbir 
zaman monitörün arkasına saklanan 
bir cihaz olmasını istememişler. Up-
ton, “Bu fikir önümüze birçok kez çık-
tı. Ancak bizim yapmaya çalıştığımız 
şeyle etik olarak zıt; bilgisayarımızın 
ekranın arkasında değil, önde, görüle-
bileceği ve değişiklikler yapılabileceği 
bir noktada olmasını istiyoruz.” diyor.

Zero hem daha küçük hem daha da ucuz
Raspberry Pi’nin kendi adını taşıyan 
ve ünlenmesini sağlayan ilk modeli 30 
dolar fiyatla satılıyordu. Şimdi Rasp-
berry Pi 3 tanıtıldı, ancak 5 dolarlık 
Raspberry Zero da oldukça ilgi çekici 
ve yeni bir model. Broadcom BCM2835 
mimarisi, ARM11 işlemcisi, 512 MB 
belleği, microSD kart yuvası, ikişer 
adet micro USB ve mini HDMI yuvala-
rıyla standart bir Pi’ye göre belki daha 
zayıf ama basit projeler gerçekleştir-
mek isteyenler için uygun. Üstelik bu 
cihaz 65 x 30 x 5 mm büyüklüğünde 
bir devreye sığıyor.
Raspberry’nin yarattığı mucize, as-
lında tam da burada saklı. Ufak ve ye-
tenekli... Bir anakart, işlemci, bellek, 
depolama için bellek kartı, internet 
ve ağ bağlantısı ile USB, HDMI gibi di-
ğer bağlantı yuvaları. Üstelik bir kasa 

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt’in ‘premium’ 
ürünler yerine ucuz ‘standart’ şeyler üretmesini 

tavsiye etmesi, Upton’a yol gösterdi. 
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Özellikle müşteri hizmetleri tarafında 
geliştirme alanları bulunuyor. Çalışan-
ların bilgi birikimi ve şikâyet çözüm 
süresi konusunda, diğer şehirlerde 
yaşayan kullanıcılara oranla ilk 3 bü-
yük şehirde yaşayanlar müşteri hiz-
metlerinden daha memnun olduğunu 
belirtiyor. 

Kullanıcılar son iki senede veri 
performansının geliştiğini düşünüyor 
Akıllı telefon mobil internet kullanı-
cılarının yüzde 40’ı veri hızı ve kapsa-
ma gibi alanlarda son iki seneye göre 
iyileşme olduğuna işaret ediyor; fakat 
halen bazı gelişim alanları bulunu-
yor. Türkiye genelinde kullanıcıların 
yüzde 20’si, ilk 3 büyük şehirde yüzde 
14’ü, diğer şehirlerde ise yüzde 31’i 
günde beş kez veya daha fazla ses ve 
veri bağlantı sorunu yaşadığını ifade 
ediyor. Büyük şehirler dışında per-
formans arttırma konusunda gelişim 
alanı mevcut.
Performansı değerlendirirken kulla-
nıcıların yarısı WhatsApp gibi uygula-
malar üzerinden dosya transfer hızını 
ana kriter olarak kabul ediyor. Kulla-
nıcıların yaklaşık 40’ı ise performansı 
değerlendirirken videonun yükleme 
süresi, internet aramalarında ses ve 
görüntü netliği, uygulama indirme 
süresi ya da sosyal medyaya fotoğraf 
yükleme süresine bakıyor. 

dan, çalışmamız 4.5G’nin akıllı telefon 
kullanıcıları tarafından olumlu karşı-
landığının ve potansiyel arz ettiğinin 
de altını çiziyor” dedi.

Türkiye, pek çok servisin kullanım 
sıklığında lider
Akıllı telefon mobil internet kulla-
nıcıları son iki seneye kıyasla mobil 
servisleri daha yüksek sıklıkta kulla-
nıyor. 2014’te mobilden anlık mesaj-
laşma servislerini kullananların yüz-
de 67’si her gün kullanım yaparken, 
2016’da bu rakam yüzde 80’e ulaştı.  
Benzer şekilde, sosyal ağ kullanımı ise 
yüzde 73’ten 79’a, internette dolaşma 
ise yüzde 59’dan 72 seviyelerine çıktı. 

Kullanıcılar, Facebook, Instagram vb. 
uluslararası markalar ile mobilden 
servis deneyimini geliştirmek için 
işbirliği yapan bir 4.5G operatörünü, 
benzer yerel servisler ile işbirliği ge-
liştiren operatörlere göre daha fazla 
tercih edeceğini iletiyor. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 
kullanıcılar daha memnun
Kullanıcıların operatörlere ilişkin müş-
teri memnuniyeti son iki senede 3 puan 
artarak yüzde 68 seviyesine ulaştı. Bu 
oran İstanbul, Ankara, İzmir’de yüzde 
77 iken, diğer şehirlerde yüzde 51 sevi-
yelerinde gözlemleniyor.
Akıllı telefon kullanıcıları arasında, 
daha fazla sayıda uygulama ve ser-
vis kullananların memnuniyet skoru 
daha yüksek seviyede. Diğer bir an-
latımla akıllı telefon üzerinden her 
gün 9’dan fazla uygulamayı birkaç 
kez kullananların yüzde 83’ü opera-
törlerinden memnun, buna karşılık üç 
veya daha az uygulama kullananların 
memnuniyeti yüzde 59 seviyesinde 
bulunuyor. 
Hız, kapsama gibi performans kriter-
lerinin kullanıcı memnuniyetine olan 
etkisi halen büyük olmakla birlikte 
(2016’da genel memnuniyete yüzde 
40 oranında etki); müşteri hizmetleri, 
paranın karşılığını almak ve ilk satın 
alma süreci gibi farklı hizmet kriter-
lerinin etkisi son iki senede yüzde 
42’den yüzde 60’a yükseldi.  

Rapora ilişkin konuşan Ericsson Tür-
kiye Genel Müdürü Ziya Erdem, “Bu 
sene sekizincisini gerçekleştirdiğimiz 
çalışmamızın sonuçlarına göre, Tür-
kiye’deki akıllı telefon kullanıcıları 
mobil interneti günlük yaşamın ger-
çek bir parçası haline getirdiler. Türki-
ye’deki operatörlerin yoğun yatırım-
ları ve çalışmaları sayesinde, özellikle 
ilk 3 şehirde müşteri memnuniyetin-
deki artış dikkat çekiyor. Diğer yan-

Günlük olarak sosyal ağ kullanımı, 
anlık mesajlaşma, internetten müzik 
dinleme ve video izleme oranlarıyla 
Türkiye; Amerika, İngiltere, Almanya, 
Brezilya ve Güney Kore gibi ülkeleri 
geride bırakıyor. 2014 senesindeki 
çalışmada da sosyal medya ve anlık 

mesajlaşmadaki bu lider-
lik dikkati çekmişti. 

Kullanıcıların yüzde 
42’si 4.5G’ye geçmek 
istiyor

4.5G’ye geçiş yapmak 
isteyen kullanıcıların 
ana motivasyonları daha 
geniş kapsama ile ke-

sintisiz bağlantı (yüzde 
37), yeni teknolojiye duyulan 

ilgi (yüzde 35), kırsal alanda 
daha iyi kapsayacağı dü-
şüncesi ve sosyal medyaya 

resim yükleme hızındaki 
yavaşlık (yüzde 33) olarak öne 

çıkıyor. 
4.5G kullanmak istemeyenlerin 

ise çeşitli nedenleri bulunuyor. 
Örneğin, bu kullanıcıların yüz-
de 44’ü 3G’den farklı olmaya-

cağı düşüncesine sahipken, 
yüzde 41’i, 3G’nin kendile-
rine yeterli olduğunu düşü-

nüyor. Mobil veriye ödenen 
faturaların artması endişesi 

(yüzde 37) ise diğer önemli 
sebepler arasında.

E
ricsson (NASDAQ: ERIC), 
Türkiye’de akıllı telefon üze-
rinden mobil internet kulla-
nıcıları ile yaptığı Consumer-
Lab araştırmasını tamamladı. 

Türkiye’nin 26 şehrinde bin 500 kul-
lanıcıyla yapılan araştırmada, akıllı 
telefon kullanımında son iki senedeki 
değişim, kullanıcıların 4.5G hakkın-
daki düşünceleri ve müşteri memnu-
niyeti konularını mercek altına alındı.

Ericsson ConsumerLab raporuna göre 
Türkiye’deki akıllı telefon mobil 
internet kullanıcıları;  sosyal ağlar, anlık 
mesajlaşma gibi farklı servislerinin 
mobilden kullanımında dünya devlerini 
bu sene de geride bıraktı. 

TÜRKİYE MOBİL İNTERNET          
KULLANIMINDA LİDER

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem
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Paylaştığınız fotoğraf ve 
videolar için polis gibi davranın: 
Paylaşımlarınızda bulunan bütün 
detayları inceleyin ve hassas 
verilerinizin ortaya çıkmadığından 
emin olun. Buna en iyi örnek, yeni 
aldığınız arabanızın fotoğrafını 
paylaşırken plaka bilgilerinizin 
gözükmesi, fazla ev anahtarınızı 
sakladığınız yerin ortaya çıkması 
ya da yeni pasaport numaranızın 
gözükmesidir. Bu bilgiler yanlış 
ellere geçtiğinde size zarar 
verebilecek bilgilerdir.
Özel bilgileri paylaşmayın: 
Kredi kartı detayları, parolalar, 
telefon numaraları ya da kimlik 
numarası gibi hassas bilgileri 
asla mesaj uygulamaları ya da 
e-posta ile göndermeyin. Eğer 
mecburen bu tip verileri göndermek 
zorundaysanız, bu bilgileri halka 
açık online alanlarda göstermeyin ve 
paylaşmayın.
Parola uygulaması: Verilerinizi 
güvende tutmak için güçlü 
parolalar yaratın ve sıklıkla 
değiştirin. Parolalar, verileriniz 
ve kötü niyetli aktörler ile onların 
yapışkan elleri arasında duran en 
önemli engellerden biridir. Eğer 
parolaları hatırlamak sizin için 
zor ise, güvenilir bir şifre yönetim 
uygulaması kullanın.

Bazı paylaşma(ma) önerileri 
Ondrej Kubovic, bu çerçevede 
aşırı paylaşım rutinlerinizi 
sınırlandırmanıza yardımcı olacak 
bazı ipuçları öneriyor: 
Sosyal medyadaki gizlilik 
ayarlarınızı gözden geçirin: 
Paylaşımlarınızı sadece ilgili kişilerin 
gördüğünden emin olun. Eğer emin 
değilseniz, yakın arkadaşlarınız, 
uzak arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız 
ve aile üyeleriniz için ayrı gruplar 
oluşturun. Mümkün olduğu kadar 
seçici olun.
Lokasyonunuzu tüm dünya ile 
paylaşmayın: Sosyal ağlar sıklıkla 
kullanıcıların lokasyonlarını belirtir. 
Ama siz gerçekten herkesin nerede 
olduğunuzu ya da tatile gittiğinizi 
ve yaklaşık 2 hafta boyunca evde 
kimsenin olmayacağını bilmelerini 
istiyor musunuz? Kendi iyiliğiniz için 
bu özelliği kapatın ve geçmiş lokasyon 
bilgilerinizi silin.
Geçmişte katılmış olduğunuz 
gruplara tekrar bir göz atın: Bazıları 
eski ayarlarınızı kullanıyor olabilir. 
Eğer hala herkese açıklarsa, ne 
paylaştığınıza dikkat edin, paylaşım 
içeriğiniz herkes tarafından 
okunabilir ya da paylaşılabilir. Diğer 
bir seçenek ise gruptan ayrılmak 
ya da grup yöneticisinden ayarları 
değiştirmesini istemektir.
Otosansür uygulayın: Herhangi bir 
yorum paylaşmadan ya da fotoğraf/
video yüklemeden önce, yüksek 
seviyede kendi oto-sansürünüzü 
uygulayın. Paylaşımınızı büyük 
annenize ya da sokaktaki herhangi 
birine gösterdiğinizi hayal edin. Bu 
durum sizi rahatsız ediyor mu? Eğer 
ediyorsa, paylaşımınızı kendinize 
saklamanız daha iyi olacaktır.

T
atilde güzel bir an mı yakala-
dınız? Paylaşın. Lezzetli bir 
yemek mi pişirdiniz? Paylaşın. 
Yeni pasaport mu aldınız? Pay-
laşın. Paylaşın. Paylaşın... Ama 

dikkat! Aşırı paylaşımcı olabilirsiniz. 
ESET Güvenlik Araştırmacısı Ondrej 
Kubovic’e göre internette aşırı pay-
laşımcılık siber hırsızlar tarafından 
soyulmanıza neden olabilir. “Biraz oto-
sansür uygulayın.” diyen Kubovic, bazı 
paylaşma(ma) önerilerinde bulundu. 
Aşırı paylaşımcılık, bilgisayarlar ile 
büyüyen, sosyal medya ile içli dışlı 
olan ve teknolojiyle beraber yaşa-
yan genç nesil için tipik bir davranış 
biçimi sayılabilir. Hayatlarının her 
detayını paylaştıkları için, bu nesil 
pek çok ülkede “selfie nesli” olarak 
ün kazanmış durumda. 

Fazla paylaşımcı olmanın maliyeti var 
Fakat ESET Güvenlik Araştımacısı 
Ondrej Kubovic’e göre, bu gençlerin 
pek çoğu, online olarak bu kadar faz-
la bilgiyi paylaşmanın ciddi sonuçları 
olabileceğini pek düşünmüyor. Kubo-
vic, “Microsoft’un çeşitli anketlerine 
göre 2013 yılından bu yana itibar ze-
deleyen finansal hasarlar 1.4 milyar 
dolara ulaştı.” bilgisini paylaştı. 

Aşırı paylaşınca ne oluyor?
Kayıpların büyük bir kısmı isteye-
rek ya da istek dışı olarak online 
hesapların şifresi de olabilecek olan 
doğum tarihi, telefon numarası, açık 
adres ya da köpeklerinin adı gibi 
hassas verileri paylaşan kullanıcı-
lardan kaynaklanıyor. Bu tip veriler, 
siber suçlular tarafından kimlik avı 
saldırısı için ya da kimlik hırsızlığı 
ile sosyal medya hesaplarının gasp 
edilmesi için kullanılabilir. 

Aşırı paylaşımcılık, bilgisayarlar ile büyüyen, sosyal medya ile 
içli dışlı olan ve teknolojiyle beraber yaşayan genç nesil için 

tipik bir davranış biçimi sayılabilir.

AŞIRI PAYLAŞIMCILIK
neslinin dramı:

Güvenlik araştımacısı Ondrej kubovic'e göre,                
bu gençlerin bir çoğu, online olarak bu kadar fazla 

bilgiyi paylaşmanın ciddi sonuçları olabileceğini 
pek düşünmüyor.

Güvenlik araştımacısı Ondrej kubovic



Gelecek, ihtiyaca göre tasarlanan inovatif teknolojilerin yaşamımıza 
kattığı fonksiyonelliklerle şekillenecek. YAZI SELİN AKGÜN

İHTİYAÇTAN FAZLASINI ÖNGÖREN 
TASARIMLARIN DEVRİ BAŞLADI

H
er geçen gün yaşamımızı 
kolaylaştıran teknolojilere 
bir yenisi ekleniyor. Çocuğu-
nuzun nerede, ne yaptığını 
gösteren akıllı saatlerden 

çamaşırlarınızın kuruduğunu bildiren 
akıllı mandallara, şarj aleti olarak kul-
lanılabilen saksılardan görme engelli-
lerin sosyal medya ile etkileşim içinde 
olmasını kolaylaştıran saatlere kadar 
pek çok yenilik, yaşam kalitemizi hız-
la yükseltiyor.

BİSİKLETE BİNERKEN TELEFONUNUZU YÖNETEBİLECEKSİNİZ 

akıllı ceket, hareketlerimizi algılayan bir asis-
tana benziyor. Hedef kitlesi bisiklet ve moto-
siklet sürücüleri olan ve akıllı telefon 
bağlantısını Bluetooth teknolojisi üzerinden 
kuran ceketin, özel tasarımlar ve renklerle 
2017’de raflarda yer alması bekleniyor.

yan ceket, bir kulaklık üzerinden kullanıcıya 
yapılacak işlemlerle ilgili komutlar veriyor. Sol 
kolunda yer alan sensörler yardımıyla gelen 
aramaları yanıtlayabildiğimiz, yol tarifi alabildi-
ğimiz, dinlediğimiz müziği değiştirebildiğimiz 
ve yakınlardaki mekânları öğrenebildiğimiz 

Project Jacquard adını verdikleri bir çalışma 
kapsamında bir araya gelen Google ve Levis, 
akıllı kot ceket Commuter’ı geliştirdi. Kullanıcı-
nın akıllı telefonunda yaptığı şeyleri, üzerin-
deki dokunmaya ve baskıya duyarlı sensörler 
sayesinde çok daha kolay yapmasını sağla-

DÜNYANIN İLK AKILLI MANDALI 

ve nem oranını ölçerek kullanıcısına 
çamaşır yıkamak ve kurutmak için en 
ideal zamanı bildiren, çamaşırlar kurudu-
ğunda ve yağmur yağma ihtimali oldu-
ğunda çamaşırların toplanması için akıllı 
telefondaki uygulamasına bildirim gön-
deren akıllı bir mandal olarak öne çıkıyor.

Avustralya merkezli ünlü deterjan mar-
kası OMO, günlük yaşantımızda kullandı-
ğımız birçok ürünün akıllanmaya 
başladığı şu günlerde teknoloji dünyasına 
yepyeni bir ürün kazandırdı: Peggy. Üze-
rinde Wi-Fi modülü, ısı, ışık ve nem sen-
sörleri bulunan Peggy, havadaki sıcaklığı 



SAKSINIZ VARSA ŞARJ ALETİNE İHTİYACINIZ YOK

rin bakteriler tarafından parçalanmasıyla 
ortaya çıkan elektrik enerjisini, elektron-
ların hareketi ile saksının üzerinde yer alan 
USB girişine iletiyor. Gün boyunca elektrik 
depolayan saksı ile beş yıl boyunca günde 
en fazla 3 kez akıllı telefonunuzu şarj ede-
bilirsiniz. 

esnasında açığa çıkaran enerji ile gerçek-
leştirmeyi hedefleyen akıllı saksı, şarj 
etme esnasında daha az elektrik ve daha 
temiz enerji kullanılmasını sağlıyor. Prizle-
ri ve kırılıp bozulan şarj aletlerini bir kenara 
iten saksı, içindeki bitkinin fotosentez 
yapması sonucu oluşan organik bileşikle-

Barselona merkezli teknoloji şirketi Ark-
yne Technologies, fotosentez ile açığa 
çıkan enerjiyi elektriğe dönüştürerek akıl-
lı telefonların şarj edilebilmesini sağlayan 
bir saksı olan BiooLite’ı geliştirdi. Çoğu 
insanın günde en az bir kere yaptığı telefon 
şarj etme işlemini, bitkilerin fotosentezi 

AYLIK BÜTÇEYİ AŞMAYA SON

aylık bütçeye göre yapılan harcamaları 
takip ediyor ve harcama miktarı belirlenen 
bütçeyi aştığında 255 voltluk bir elektrik 
akımıyla kullanıcıyı uyarıyor.

bileklik Pavlok’u geliştirdi. Akıllı telefona 
yüklenen Pavlok uygulaması ile Bluetooth 
4.0 teknolojisi üzerinden bağlantı kuran 
bileklik, kullanıcının uygulamada belirlediği 

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Intelligent 
Enviroments, parasının hesabını bilmeyen 
kullanıcıları, gereğinden fazla harcama 
yapıldığı zaman elektroşok ile uyaran akıllı 

AKILLI ETKİNLİK 
TAKİP CİHAZINIZ        
İŞ BAŞINDA
Lifebeam, giyilebilir 
teknoloji dünyasına 
geçtiğimiz aylarda katılan 
bir etkinlik takip cihazı. 
Yapısındaki optik kalp 
atış hızı sensörü 
sayesinde herhangi bir 
göğüs kemeri 
gerektirmeden 
kullanıcının kalp hızını 
ölçen şapka, aynı 
zamanda atılan adım 
sayısını ve yakılan kalori 
miktarını da ölçüyor. 
ARM Cortex işlemci 
tarafından desteklenen 
şapka, kullanıcının 
etkinlik verilerini iOS ve 
Android işletim sistemine 
sahip akıllı telefona 
yüklenen uygulamasına, 
Bluetooth 4.0 teknolojisi 
üzerinden aktarıyor ve 
akıllı telefon, saat ve 
bisiklet ile kablosuz 
bağlantı kurarak entregre 
olabiliyor.

KAHVE SANATINIZI KONUŞTURUN

veya görüntü basabilen bir kahve maki-
nesi… Gövdesine yerleştirilen tablet üze-
rinden yönetilen makine, Wi-Fi özelliği 
sayesinde internet sitesi ve mobil cihaz-
lar üzerinden de kolaylıkla yönetilebiliyor. 
10 saniye içinde muhteşem bir köpük 
sanatı ortaya çıkıyor.

Sıradan bir fincan kahveyi bir sanat ese-
rine dönüştüren Ripple Maker, bir fincan 
kahve ile milyonlarca insana mesaj ulaş-
tırmayı hedefleyen teknoloji şirketi Ripp-
le tarafından geliştirildi. Ripple Maker, 
patentli baskı teknolojisini kullanarak 
kahvenin üzerindeki köpüğe bir metin 



GÖRME ENGELİNİ AŞAN 
TEKNOLOJİ
Dokunmatik ekranların görme 
engelli kişiler tarafından 
kullanılamadığının farkına varan 
Güney Kore merkezli teknoloji şirketi 
Dot, akıllı dokunmatik telefonların 
kullanılabilirliğini artırmak amacıyla 
dünyanın ilk görme engellilere özel 
akıllı saati DotSmartwatch’ı geliştirdi. 
Üzerinde bir ekran yerine altışar 
gruplar haline toplam 24 nokta olan 
saat, görme engelli insanların 
dokunarak okuduğu Braille alfabesini 
destekliyor. Saat, Bluetooth 
teknolojisi sayesinde kullanıcının akıllı 
telefonu ile bağlantıya geçiyor ve 
akıllı telefona gelen mesaj, tweet, 
e-posta gibi içeriklerin yanı sıra GPS 
ile yol tarifi, saat ve tarih bilgileri de 
yükselip alçalan noktaların 
oluşturduğu Braille alfabesi 
karakterleri sayesinde ekrana 
yansıtılıyor. 

ÇOCUĞUNUZU AN BE AN TAKİP EDEBİLECEKSİNİZ

yer alan etkinlik ölçen sensörler sayesinde 
çocuğun gün içinde kaç adım attığı ölçümle-
nerek ebeveynlere rapor ediliyor. Acil 
durumlarda çocuklar SOS tuşuna basarak 
ebeveynlerine ve daha önceden belirlenen 
kişilere konumlarını gönderebiliyor. 

geliştirilen telefon ve uygulaması sayesinde 
aileler çocuklarını her an takip edebiliyor. 
Kimlerin onlarla telefon üzerinden iletişim 
kurabileceğini belirleyebiliyor ve çocuk belir-
lenen alanın dışına çıktığında bir mesajla 
uyarılıyor. Tüm bunların yanı sıra telefonda 

Çocuğunuzu an be an takip edip ondan 
haber almanızı sağlayan akıllı telefon Wiky 
Watch, New York merkezli bir teknoloji şir-
keti tarafından geliştirildi. Çocuğunun daha 
cep telefonu kullanamayacak kadar küçük 
olduğunu düşünen anne ve babalar için 

ANNELERİN EN BÜYÜK YARDIMCISI SMARTBE

düşürüyor veya artırıyor. Akıllı bebek ara-
bası otomatik modda iken elle kontrol edil-
meksizin kullanıcının önünde belli bir 
mesafede ilerliyor ve iOS ve Android 
uyumlu uygulaması üzerinden kullanıcının 
hareketlerini algılayarak, o yavaşladığında 
yavaşlıyor, hızlandığında hızlanıyor.

büyük bir kolaylık getiren bebek arabası, 
kendi kendini otomatik olarak itebiliyor, 
bebeğin biberonunu ısıtabiliyor, müzik 
çalabiliyor ve telefon şarj edebiliyor. Sen-
sörleri sayesinde sürüş esnasında kullanı-
cısı ile belli bir mesafeyi koruyan araba, 
yoldaki engelleri algılayarak sürüş hızını 

New York merkezli bir teknoloji şirketi tara-
fından, bebeğini güvenle ve rahatça taşı-
mak isteyen teknoloji meraklısı anneler için 
geliştirilen Smartbre, akıllı bir bebek araba-
sı. Yokuş yukarı çıkarken, alışveriş yapar-
ken veya koşarken bebek arabasını 
zorlanmadan sürmeyi hayal eden annelere 

BİRAZ RAHATLAMANIN TAM ZAMANI 

soluk pembe renkte bir gölge düşüyor. 
Kıyafetin yüzü örten kısmının ağ tasarımı 
ile geliştirilmesiyle de kişinin oksijen alımı-
nın azaltılarak daha derin nefes alması ve 
kalp atışlarının yavaşlayarak sakinleşmesi 
hedefleniyor.

Aleksandır Schauss’un, 15 dakika boyunca 
Baker Miller pembesine maruz kalan 
mahkûmların saldırgan davranışlarından 
kurtulduğu sonucuna vardığı bir dizi bulgu-
nun kaynak alındığı giysinin fermuarı 
kapandığı zaman, kullanıcının görüş alanına 

İngiliz teknoloji şirketi Vollebak’ın kurucula-
rı Steve Tidball ve Nick Tidball kardeşler, 
stres azaltıcı kapüşonlu giysi Baker Miller 
Pink Hoodie’yi geliştirdi. Tasarımında 1980’li 
yıllarda Amerikan Biyososyal Araştırmalar 
Enstitüsü Yaşam Bilimleri Bölüm Başkanı 
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ederken, paslanmaz krom cam çı-
taları ve arka stop çerçeveleri hem 
sportifliği desteliyor, hem de kalite 
algısını yükseltiyor. Kalite algısını 
yükselten detaylar tavan çizgisi bo-
yunca uzanan ve arka spoylerde son 
bulan krom çıtayla devam ediyor. 
Yine bu krom aplikasyonlar arkaya 
doğru yükselen omuz çizgisine vurgu 
yaparak dinamik ve güçlü bir görü-
nümü beraberinde getiriyor ve 3008 
GT’yi rakiplerinden ayırıyor. Geniş 
çamurluk ağızları, 19 inçlik alaşım 
jantlar, alüminyum tavan rayları ve 
bakır rengi GT logosu gibi detaylar-
la desteklenen dış tasarım özellik-
le "Coupe France" tasarım boyayla 
benzersiz bir görsel şölen sunuyor. 
Kapı aynalarına entegre LED çevre 
aydınlatmasının yere ‘Aslan’ logosu-
nu yansıtıyor olması tasarımcıların 
detaya göstermiş olduğu hassasiye-
tinin göstergesi niteliğinde.

Ve duygusal yolculuk devam ediyor. 
Konsol ve kapı panellerinde kulla-
nılan gerçek eskitme meşe yüzeyler 
sadece görsel bir şölen sunmakla kal-
mıyor, aynı zamanda dokunma hissi 
uyandırıyor. Modern ev tasarımından 
esinlenerek şekillendirilen yine bu 
eskitme meşe yüzeyler kalite algısını 
da yükseltiyor. GT’nin iç mekanında 
kullanılan ve kalite algısını güçlen-
diren; saten krom aplikasyonlar, pas-
lanmaz çelik pedallar, sol ayak des-
teğiyle kapı eşikleri, bakır renkli çift 
dikişli paspaslar ve siyah tavan ile 
direk kaplamaları gibi detaylar mar-
kanın ferah ve prestijli yaşam alanla-
rı yaratma konusundaki bilgi birikimi 
ve deyiminin yansıması. 
Kokpitteki seçkinlik hissi ve yüksek 
kalite algısı i-Cockpit® Amplify ile 
devam ediyor. Sadece görsel bir şölen 
olmakla kalmayan i-Cockpit® Amplify 
bünyesinde barındırdığı özelliklerle 

yonunda tüm bu karakteristik öğeleri 
aynen korurken, 3008’i GT yapan ve 
büyük bir titizlikle işlenen detayları 
abartmadan ve 3008’in ruhunu boz-
madan entegre ettiler. 
Ön tarafta sportif ve çekici bir radya-
tör ızgarası dikkat çekiyor. Radyatör 
ızgarasının etrafını çevreleyen kum-
lanmış krom kalın çerçeve sportif ve 
dinamik bir görünüm sergilerken, 
krom radyatör ızgarasının ortasında 
bulunan ‘Aslan’ logosu ise marka aidi-
yetini ortaya koyuyor. Tüm bu yapı şık 
tasarımlı tampon ve tam LED farlar ta-
rafından tamamlanıyor. Ön tasarıma 
hakim olan güçlü ve sportif görünüm 
sahibinin iddialı kişiliğini ifade eder-
ken, aynı zamanda markanın gücünü 
ortaya koyuyor. Gerçek bir Peugeot, 
Gerçek bir GT.
Ön bölüme hakim olan güçlü ve spor-
tif tasarım zarif çizgilerle şekillen-
dirilen yan cephe boyunca devam 

gerçekleştirmesini sağlayan Peugeot 
i-Cockpit® sürücüyü yüksek teknolo-
jinin nimetleriyle baş başa bırakıyor. 
Sportif olduğu kadar zarif detaylara 
yer veren tasarımcılar GT versiyonuna 
son derece şık ve sportif bir ambiyans 
kazandırırken aynı zamanda kalite al-
gısını da yükseltiyor. 
On konsolda, kapı panellerinde ve orta 
kol dayamada kullanılan bakır renkli 
çift dikişli detay bir yandan kalite al-
gısını yükseltirken, diğer yandan ise 
sportifliği vurguluyor. Yandan des-
tekleri güçlü bakır renkli çift dikişli 
koltuklarda standart olarak sunulan 
üç malzemeli Alcantara dışında isteğe 
bağlı olarak Nappa deri de sunuluyor. 
Rahat ve konforlu koltuğuna oturan 
sürücü kompakt boyutlara sahip bakır 
renkli çift dikişli sportif direksiyon 
simidiyle baş başa kalırken direksiyo-
nun düz alt kenarı krom GT logosuna 
ev sahipliği yapıyor. 

aynı zamanda görme dışındaki tüm 
diğer duyuları da harekete geçiriyor. 
3008 GT’te standart olarak sunulan ve 
orta konsolda bulunan düğmeyle aktif 
hale gelen i-Cockpit® Amplify ile sü-
rüş dinamiklerini ayarlamak (Driver 
Sport paketi ile birlikte), aydınlatma 
şiddetini ayarlamak, ekran modlarını 
kişiselleştirmek, akustik ortamı ya-
pılandırmak, hoş kokular yaymak ve 
hatta ön koltuklardaki çok nokta ma-
saj özelliğinin keyfini sürmek müm-
kün. Hiçbir şey unutulmamış. Böylece 
Peugeot 3008 GT kullanıcısı tüm du-
yularıyla kaliteli bir dünyanın keyfini 
sürebiliyor. 

Sportif ve iddialı dış tasarım
Yeni Peugeot 3008 son derece güçlü 
bir dış tasarıma sahip ve bünyesinde 
barındırdığı karakteristik SUV detay-
larıyla etkileyici bir tasarımı gözler 
önüne seriyor. Tasarımcılar GT versi-

Y
eni Peugeot 3008’i lanse et-
tikten sadece birkaç hafta 
sonra Fransız üretici yeni SUV 
modelinin dinamik ve özel 
versiyonu olan GT’yi tanıtıyor. 

2.0L BlueHDi 180 S&S EAT6 motor ve 
şanzıman ile donatılan yeni Peugeot 
3008 GT modele has bir dizi özel niteli-
ğin yanı sıra “Coupe Franche” çift renk 
boya tasarımıyla da dikkat çekiyor. 
Buna ek olarak GT Line versiyonu daha 
uygun fiyatlı motor alternatiflerini 
sportif ve üst versiyon görünümüyle 
bir arada sunuyor. Markanın sınıf at-
lama stratejisinin bir parçası olan yeni 
Peugeot 3008 GT ve GT Line Ekim 2016 
itibariyle satışa sunulacak. 
 
Yeni gelişmiş Peugeot i-Cockpit® ile 
hayat bulan iç mekan
Doğal olarak GT versiyonunun geneli-
ne hakim olan teknolojik, şık ve spor-
tif dokunuşlar iç mekanda da kulla-
nım buluyor. Standart olarak sunulan 
yeni Peugeot i-Cockpit® büyüleyici ve 
teknolojik görünümüyle dikkat çeki-
yor. Gösterişli ve futuristik yapısıyla 
ön konsol hemen dikkat çekiyor. Bün-
yesinde barındırdığı ileri teknolojiyi 
görselliğiyle vurgulayan yeni nesil 
Peugeot i-Cockpit® kokpitin genelini 
domine ederken, otomobil dünyasın-
daki kokpit algısında tamamen yeni 
bir sayfa açıyor. Tamamen sürücü 
odaklı tasarlanan ve sürücünün dik-
katini dağıtmadan keyifli bir sürüş 

Sürüş keyfine tamamen yeni ve modern 
bir yaklaşım getiren ve tamamen yeni 
bir sürüş deneyimi arayışı içerisinde 
olanlara hitap eden GT versiyonu 
Peugeot’nun yeni SUV ürün gamını 
taçlandırıyor. 

YENİ PEUGEOT 3008 GT: 

SUV TARZI, GT RUHU
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nucunda Yeni Tiguan, üstün güvenlik 
teknolojileri, optimize edilmiş gövde 
yapısı, son derece etkin emniyet 
kemerleri / koltuk ve hava yastığı 
kombinasyonu ve yenilikçi asistan 
sistemleriyle EuroNCAP'in kapsamlı 
testlerini başarıyla tamamladı.
Birbirinden zorlu EuroNCAP test-
lerini birer birer başarıyla geçen 
Yeni Tiguan, kazandığı 5 yıldızla 
Avrupa'nın en güvenilir otomobille-
rinden biri oldu.

Dış tasarımında göz alıcı yeni LED 
farlar, kusursuz LED ışık çizgisi, LED 
arka stop lambaları ve karartılmış 
arka ve arka yan camlar ile kapı kol-
larındaki yeni krom detaylar prestij 
algısını en üst seviyeye taşıdı.
Yeni Corolla’nın kabininde ise yal-
nızca araç içi teknolojik özelliklerde 
değil, aynı zamanda premium algı-
sını arttıran önemli iyileştirmelere 
de imza atıldı. Kabinde yapılan bu 
kapsamlı düzenlemeyle birlikte ye-

nilenen özellikler arasında, sportif 
klima paneli, 7” Toyota Touch 2 do-
kunmatik ekran, 4.2” renkli (TFT) 
çok fonksiyonlu ekran yer alıyor. 
Ayrıca yumuşak doku malzemeler, 
saten krom detaylar ve lake siyah 
kaplamalar iç kabin dizaynında so-
fistike görünümü güçlendirdi. Ayrı-
ca benzinli modellerde geliştirilmiş 
yeni nesil Yokuşta Kalkış Destek Sis-
temi (HAC3) Yeni Corolla’da sunulan 
bir diğer özellik.

1
997 yılından bugüne Avrupa'nın 
kaza güvenliği alanındaki en 
önemli kurumlarından biri ha-

line gelen EuroNCAP, bu yıl zorluk 
seviyesini daha da yukarıya taşıdığı 
testleriyle otomobillerin güvenlik 
standartlarını detaylı bir şekilde test 
etmeye devam ediyor.
"Yetişkinler ve çocuklar için yolcu 
güvenliği", "Yaya güvenliği" ve "Asis-
tan sistemler" olmak üzere 4 alt bö-
lümde yapılan değerlendirmeler so-

T
oyota ürün gamının en popüler aracı 
olmayı sürdüren Corolla şimdi 50. yı-
lını kutluyor. 1966 yılından bu yana 

150 ülkede 44 milyondan daha fazla satış 
adedine ulaşan Corolla, Toyota’nın top-
lam global satışlarının da yüzde 20’sini 
oluşturuyor. Güçlü tasarım ve üstün ka-
liteyi daha fazla ön plana taşıyan Yeni 
Corolla,  D segment araç görünümünü, 
sunduğu daha geniş ön alt ızgara, yeni 
tampon tasarımı ve yenilenmiş bagaj 
üstü krom detayı ile kuvvetlendirdi.

YENİ TIGUAN’A EURONCAP’TEN 5 YILDIZ!
TOYOTA COROLLA ŞİMDİ 
DAHA PRESTİJLİ!

Nissan GT-R motor kaputunun altında 
gizlenen çift turbo beslemeli, 24 su-
paplı, V6 silindirli, 3,8 litrelik yüksek 
performanslı motorun ürettiği gücü 
dört tekerleğe birden aktarıyor. 
Nissan Nismo’nun yarış pilotu Ricardo 
Sanches yeni GT-R’nin direksiyonuna 
geçerken, GT-R Drone’un pilotajını 
ise 2015 İngiltere Ulusal Drone Yarış 
Şampiyonu James Blowles üstlendi. 
Pist olarak ise Silverstone’da 1,93 
km’lik özel bir parkur oluşturuldu.

D
ünya Drone Yarış Şampiyonu 
Tornado XBlades Racing tara-
fından geliştirilen GT-R Drone, 

bünyesinde barındırdığı teknoloji ve 
özel yarış konfigürasyonu sayesinde 
0’dan 100 km/s hıza sadece 1,3 sa-
niyede ulaşıyor. Hem spor otomobil, 
hem de drone olmak üzere her iki 
GT-R neler yapabileceğini göster-
mek için GT-R Drone, süper spor 
otomobili takip etmek üzere efsane 
Silverstone pistine çıkartıldı.

NISSAN, GT-R DRONE İLE GOODWOOD’A DAMGASINI VURDU
kilometre hıza kadar kaza riskini 
tespit ederek  otomatik fren yapan 
Çarpışma Önleme Sistemi ve öndeki 
araç ile arasındaki  mesafeyi koru-
yan "Adaptif Hız Sabitleme Sistemi" 
gibi üstün güvenlik  teknolojilerini 
sınıfında ilk kez standart donanım-
lar olarak sunuyor.
Otomobil dinamik tasarımı ve seg-
mentindeki en geniş iç hacmiyle 
de  dikkati çekiyor. Fiat Egea Hatc-
hback, 5 kişilik geniş yaşam alanı ve 

arka koltuk  diz mesafesi ile sadece 
sürücüsü için değil, tüm yolcuları 
için konfor ve  ferahlık vaat ediyor.                
Uconnect multimedya sisteminin 7 
inç boyutundaki HD tablet ekranın-
da  sunulan geri görüş kamerası sa-
yesinde tüm park manevraları kolay 
ve güvenle  yapılabiliyor. 
Sahip olduğu 12 litrelik kabin içi 
saklama alanı ve kolay  erişilebilen 
kumanda sistemi sayesinde konfor 
ve kullanışlılık bir arada  yaşanıyor.      

1
.4 litre 95 HP benzinli,  1.4 litre 
T-jet 120 HP benzinli, 1.3 litre 
95 HP ve 1.6 litre 120 HP Multi-

jet motor seçenekleriyle piyasaya 
sürülen Fiat Egea Hatchback'lerin 
başlangıç fiyatı  53 bin 900 TL ola-
rak belirlendi.
Fiat Egea Hatchback, sınıfının ilk ve 
tek ileri sürücü destek  sistemleri-
ne sahip otomobili olarak öne çıkı-
yor. Üstün teknolojik donanımlarla 
üretilen Fiat Egea Hatchback, 200 

FIAT EGEA HATCHBACK SATIŞA SUNULDU!
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22’ye yükseldi. Önümüzdeki dönemde servis-
lerdeki data kullanımının daha da artmasını 
bekliyoruz.”

Turkcell TV+ fiber kullanıcıları Euro 2016’yı 
4K Ultra HD izleyecek
A Milli Futbol Takımı’mızın Ana Sponsoru 
olan Turkcell, 2016 Avrupa Futbol Şampi-
yonası maçlarını ekran başından izleyecek 
taraftarlar için seyir kalitesini üst seviyeye 
taşıyacak. Maç keyfini Turkcell TV+ fiber 
kullanıcıları 4K Ultra HD kalitesiyle yaşaya-
cak. Turkcell TV+ ile 4K Ultra HD teknoloji-
sinin keyfini çıkarmak isteyenler aylık 5TL 
karşılığında yeni TV+ kutusunun sahibi ola-
biliyorlar. 4K Ultra HD, şu an yaygın olarak 
kullanılan HD görüntü kalitesinden 4 kat 
daha yüksek çözünürlük sağlıyor.

Mobilde futbol için işbirliği yapabiliriz
Terzioğlu, futbol yayınlarıyla ilgili şunları 
söyledi: “Türkiye insanı futbolla iç içe yaşıyor 
ve maçları her an her yerde izlemek istiyor. 
Mobilde futbol içeriğini müşterilerimize 
ulaştırabilmek için ihaleye girebilir, farklı 
işbirliklerine de gidebiliriz. Şu an Türkiye’de 
futbol içeriğini küçük ekranlarda halka 
ulaştırma şansına sahip en yetenekli firma 
Turkcell.”

ğiniz sanatçıları her yerde dinleyebilir-
siniz.” diye konuştu.

Drone’dan 360 derece müthiş 
fotoğraflar
Mağazalarda yer alacak ürünlerden 
örnekler veren Turkcell Genel Müdürü 
Terzioğlu, “Mağazalarımızda satılmaya 
başlanacak yeni nesil cihazlar ile müt-
hiş deneyimler yaşayabilirsiniz. 360 
derece kameraları drone’lara bağlayıp 
müthiş video ve fotoğraf çekimleri ya-
pabilir, bu video ve fotoğrafları ise Turk-
cell Akıllı Depo’da saklayabileceksiniz. 
Drone’ların yakın bir gelecekte lojistik 
sektöründe kullanıldığına da şahit ola-
caksınız. Bu küçük insansız hava araçla-
rı ilaçtan, kitaba kadar birçok şeyi kısa 
sürede ayağınıza kadar getirecek. Ma-
ğazalarımızda akıllı saat modelleri, na-
bız ölçer gibi cihazlar ile çocuklarımızın 
güvenliği için takip cihazları da alacak.” 
ifadesini kullandı.

Ekranlar küçüldü Turkcell TV+ izleyen 
abonelerin sayısı iki katına çıktı
Türkiye’nin 4.5G’yi kullanmaya başladığı 
ilk iki aylık sürede 4.5G datasının toplam 
dataya oranının yüzde 22’ye ulaştığı anla-
tan Terzioğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“4.5G ile data trafiğindeki artış ise yüzde 
26 oldu. Turkcell’in 4.5G’li abone sayısı 13 
milyona, aktif 4.5G kullanıcı sayısı ise 4.5 
milyon kişiye ulaştı. 4.5G’de Turkcell ser-
visleri itici güç oldu. Toplam akıllı telefon 
kullanıcılarında yüzde 5 olan Turkcell 
TV+ kullanım penetrasyonu 4.5G kulla-
nıcılarında iki kattan fazla artışla yüzde 
11 olarak gerçekleşiyor. Aynı şekilde fizy 
kullanım oranları akıllı telefon kullanıcı-
larında yüzde 10 iken 4.5G’li abonelerde 
bu oran yüzde 19’e, BIP’in yüzde 12 olan 
payı da 4.5G kullanan abonelerde yüzde 
20’ye ve Akıllı Depo’da ise yüzde 10’dan 

T
ürkiye’nin 4.5G’ye geçmesiyle 
birlikte Turkcell Mağazaları’nın 
konsepti de değişiyor. Daha 
önce mağazalarını birleştiren 
ve müşterinin sabit internetten 

mobil hattına kadar her ihtiyacını aynı 
noktadan karşılamaya başlayan Turk-
cell, 3 bine yakın mağazasında şimdi de 
drone’dan sanal gerçeklik gözlüğüne 
kadar Türkiye’nin yeni tanıştığı birçok 
ürünü satmaya başlayacak. Turkcell 
Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell 
mağazalarında başlayacak yeni dönemi 
ile Turkcell’in yeni atılımlarını anlattı.

Gözlük sanal, alışveriş gerçek
4.5G’nin Türkiye için dijital çağın baş-
langıcı olacağını ifade eden Terzioğlu, 
hızlı ve kesintisiz internetin hem iş ha-
yatını hem ekonomiyi hem de sosyal 
hayatı değiştireceğini söyledi. 4.5G ile 
Türk halkının yeni ürünlerle tanışacağı-
nı vurgulayan Terzioğlu, “Türkiye sanal 
gerçeklik gözlüğü, drone olarak adlan-
dırılan küçük insansız hava araçları, 
son teknoloji akıllı saatler ve taşınabilir 
televizyonlar gibi yeni cihazlar ile tanış-
tı. Turkcell Mağazaları’nda artık hem bu 
gibi yeni çıkan ürünler hem de önümüz-
deki dönemde çıkacak yeni ürünler sa-
tılacak.” dedi. Sanal gerçeklik ürünleri 
ile evde otururken dünyada sanal gezi 
yapmanın mümkün olacağını anlatan 
Terzioğlu, “Sanal gerçeklik ürünleri ve 
akıllı telefonunuzu kullanarak, dile-
diğiniz mekanda dilediğiniz deneyimi 
yaşamanız artık mümkün. Maçlar sanki 
stadyumdaymış gibi izlenecek, mağaza-
daymış gibi alışveriş yapılabilecek. Taşı-
nabilir TV ile Turkcell TV+ uygulaması 
sayesinde dilediğiniz yerden maç, dizi 
veya filmleri dev ekranda izleyebilirsi-
niz. Suya dayanıklı kablosuz hoparlör ile 
fizy uygulamasını kullanarak beğendi-

Turkcell, 3 bine yakın 
mağazasında şimdi de 
drone’dan sanal gerçeklik 
gözlüğüne kadar Türkiye’nin 
yeni tanıştığı birçok ürünü 
satmaya başlayacak.

TURKCELL MAĞAZALARINDA 
KONSEPT DEĞİŞECEK

Turkcell abonelerinin teknoloji 
ürünlerine daha rahat ulaşmasını 
sağlamak için 4 ay önce faaliyete 
geçen Turkcell Finansman A.Ş., 
aradan geçen kısa süreye rağmen 
sektörün ikinci büyük firması oldu. 2 
Şubat-8 Haziran tarihleri arasında 
865 milyon TL’nin üzerinde kredi 
kullandıran Turkcell Finansman A.Ş., 
akıllı telefondan tablet ve 
aksesuarlara kadar binlerce ürünün 
satışına aracılık etti. Turkcell Genel 
Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell 
Finansman A.Ş.’nin 575 milyon TL’lik 
ödenmiş sermayesi olduğunu ve 3 
binin üzerindeki Turkcell 
Mağazası’nda müşterilerine hizmet 
verdiğini söyleyerek, “Bugüne kadar 
Turkcell Finansman A.Ş. üzerinden 
kullanılan kredi adedi de 727 bini 
geçmiş durumda.” dedi.

TURKCELL FİNANSMAN 865 
MİLYON LİRALIK KREDİYE ULAŞTI

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ KAAN TERZİOĞLU:
 “4.5G ile data trafiğindeki artış yüzde 26 oldu. 

Turkcell’in 4.5G’li abone sayısı 13 milyona, aktif 4.5G 
kullanıcı sayısı ise 4.5 milyon kişiye ulaştı.”
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dijitalleşmesi için önemli bir adım atmış 
bulunuyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin 
ortalama Dijitalleşme Endeksi'ni %75'e 
çıkarmak. Türkiye’nin Dijital Dönüşü-
münü sağlamak amacıyla gerçekleştir-
diğimiz bu çalışmalara devam edeceğiz.”

42 bini aşkın işletmenin dijitalleşme 
endeksi hesaplandı
Yapılan araştırmalar, dijitalleşen şir-
ketlerin kaynaklarını artırmadan 
gelirlerini sektörlerinin ortalama %9 
üzerinde büyüttüğünü ortaya koyar-
ken, kârlılıklarını sektörlerinin orta-
lama %26 üzerinde gerçekleştirdiğini 
gösteriyor. Ayrıca dijitalleşen şirketler, 
pazar değerlerini de yükseltebiliyor. 
Vodafone Türkiye, Türkiye'nin önde ge-
len şirketlerinin dijitalleşme endeksi-
nin hesaplandığı Accenture Dijitalleş-
me Endeksi’ne destek vermenin yanı 
sıra şirketlerin dijital dönüşümleri için 
çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürü-
yor. Vodafone Türkiye’nin şirketlerin 
dijitalleşme ihtiyaçlarını gidermek 
amacıyla kurduğu Yarına Hazırım Plat-
formu, otomotivden beyaz eşyaya her 
sektörden şirketin ihtiyaçlarını analiz 
ederek, bu ihtiyaçlara uygun çözüm-
ler sunuyor. Vodafone, Yarına Hazırım 
Platformu ile Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki 42 bin işletmenin Dijitalleşme 
Endeksi'ni hesapladı. Vodafone Grubu 
ise global çapta 462 milyon bireyin ve 
20 milyon işletmenin dijitalleşmesi için 
önemli yatırımlar yapmayı sürdürüyor.
İşbirliği kapsamında Dijitalleşme 
Endeksi’ni ücretsiz olarak hesaplayan 
KOBİ'ler, Akbank Direkt'teki belirli 
işlemleri 3 ay boyunca ücretsiz gerçek-
leştirmenin yanı sıra ‘Vodafone Yarına 
Hazırım’ ekibi ile dijital durum ve ihti-
yaç analizi de yaparak bu endeksi yük-
seltmek için kullanılabilecek teknolo-
jik çözümlerle ilgili bilgi alabilecek.

da oldukça önemli bir role sahip bulunu-
yor. Dijital Dönüşüm ise tüm dünyada 
iş yapış şekillerini değiştirmeye devam 
ederken, işletmelerin daha az maliyetle 
ve daha fazla kar ve verimle çalışmala-
rına imkân tanıyor. Ülkemizdeki işlet-
melerin de bu değişime hazır olmaları 
gerekiyor. KOBİ’lerin de dijitalleşmenin 
getirdiği bu fırsatlardan yararlanmaları 
için Dijital Dönüşümü en hızlı şekilde 
tamamlamaları şart. Vodafone olarak, 
hem bireyleri hem de kurumları dijital 
dünyanın oyuncusu haline getirme he-
defiyle yaklaşık 2 yıl önce ‘Dijital Dönü-
şüm Hareketi’ni başlattık. Türkiye'nin 
uçtan uca dijital kalkınmasını hedefle-
diğimiz bu program kapsamında mil-
yonlarca bireyi dijitalleştirdiğimiz gibi, 
kurumlarla da dijitalleşme diyaloğunu 
başlattık. Türkiye'de işletmelerin diji-
tal haritasını ve ihtiyaçlarını Temmuz 
2014’ten bu yana 'Yarına Hazırım Plat-
formu' ile belirmeye devam ediyoruz. 
www.yarinahazirim.com adresinden 
tüm işletmelere ücretsiz olarak Dijital-
leşme Endeksi'ni hesaplama fırsatı su-
nuyoruz. 

“İşbirliği ile 1 milyonu aşkın KOBİ’yi 
hedefliyoruz”
“Şimdi de Türkiye’nin en önemli ban-
kalarından Akbank ile 1 milyonu aşkın 
işletmenin dijitalleşmesine katkıda 
bulunmak için işbirliğine imza atıyo-
ruz. İşletmeler bu kampanya sayesinde 
hem Dijitalleşme Endeksi’ni ve ihti-
yaçlarını öğrenirken hem de Akbank 
Direkt’te 3 ay boyunca ücretsiz işlem 
yapma fırsatına sahip olacaklar. Voda-
fone olarak, Yarına Hazırım Platformu 
aracılığıyla yaptığımız çalışmalar sonu-
cunda Türkiye'de KOBİ’lerin ortalama 
Dijitalleşme Endeksi'ni %48'den %53'e 
çıkarmayı başardık. Şimdi de Akbank’ın 
hizmet verdiği 1 milyonu aşkın KOBİ’nin 

V
odafone Türkiye ve Akbank, 1 
milyonu aşkın KOBİ’nin Dijital 
Dönüşüm'de yerini alması için 
güçlerini birleştirdi. İşbirli-
ği kapsamında, Vodafone’un 

www.yarinahazirim.com sitesi üzerin-
den tüm işletmelere sunduğu Dijital-
leşme Endeksi’nin özel bir uyarlaması 
Akbanklı KOBİ’lere sunulurken, bu 
uyarlama üzerinden ücretsiz olarak ih-
tiyaçları ve dijitalleşme skorları ile ilgili 
bir rapora sahip olan işletmeler, bura-
dan aldıkları raporla iş yapış şekillerine 
yönelik ihtiyaçlarını öğreniyor. Değişen 
pazar koşullarına ayak uydurmak için 
hangi ürün ve hizmetleri kullanmaları 
gerektiği hakkında bilgi sahibi olabiliyor.
İşbirliği kapsamında Dijitalleş-
me Endeksi’ni hesaplayan KOBİ’ler 
Akbank’a özel uyarlanmış platform 
üzerinden aldıkları raporla birlikte 
verilen referans numarası sayesinde 
Akbank’ın bankacılık işlemlerini ko-
laylaştıran mobil uygulaması Akbank 
Direkt’te belirlenen işlemleri ücretsiz 
yapma fırsatına da sahip oluyorlar. 
Vodafone’un Akbanklı KOBİ’lere sun-
duğu Dijitalleşme Endeksi’nin özel 
versiyonunu Akbank müşterisi olsun 
olmasın, tüm işletmeler kullanabili-
yor. Akbank müşterisi olan ve olmak 
isteyen işletmeler ise 8885’e bu özel 
referans numarasını SMS atarak, 
anında aktif hale gelebiliyorlar.

Daha az maliyet, daha fazla kâr
Yarına Hazırım Platformu aracılığıyla 
Türkiye’nin dijitalleşmesini sağladık-
larını belirten Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 
şunları söyledi: “Günümüz iş dünyasında 
şartlar ve rekabet koşulları çok hızlı bir 
şekilde değişiyor. Türkiye'deki şirket-
lerin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'ler, 
bugün ülke ekonomisinin kalkınmasın-

Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında Türkiye'nin uçtan uca dijital 
kalkınmasını hedefleyen Vodafone ve Akbank, KOBİ’lerin 

dijitalleşmesi için güçlerini birleştirdi.

VODAFONE, KOBİ’LERİ DİJİTALLEŞTİRİYOR

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ENGİN AKSOY: 
“Dijital dönüşüm ise tüm dünyada iş yapış şekillerini değiştirmeye devam ederken, 

işletmelerin daha az maliyetle ve daha fazla kar ve verimle çalışmalarına imkân tanıyor.”
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Marmara Üniversitesi’yle işbirliği 
kapsamında seçmeli olarak açılan 
Telekomünikasyon Kurulum Elemanı 
Sertifika Programı kapsamında Türk 
Telekom iç eğitmenleri destekli 
verilecek eğitimler sonunda, vize ve 
final sınavlarından başarılı olan 
öğrenciler sertifika sahibi olacak. 14 
hafta boyunca haftada bir gün olarak 
düzenlenecek olan program 
kapsamında; 56 saat teori ve 
uygulama, e-eğitimler ve Türk 
Telekom sistem salonu ziyaretleri 
gerçekleştirilecek. İlk etapta 60 
öğrencinin kabul edileceği eğitimlerde 
Meslek Yüksekokulu Elektronik 
Haberleşme Teknolojisi Programı 
öğrencilerine eğitim verilmesi 
hedefleniyor. 
Türk Telekom, Meslek Yüksekokulu 
İşbirliği Projesi kapsamında daha 
önce; Erciyes Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi ve Ege Üniversitesi ile iş 
birliği yaptı. Şirket yeni iş birlikleri ile 
yıl sonuna kadar dokuz üniversiteyi 
daha bu programa dâhil etmeyi 
planlıyor.

/SEKTÖRDEN/SEKTÖRDEN

ile ülke genelindeki pek çok üniver-
sitede bilişim teknolojileri alanında 
dersler vermeyi, ilgili bölümlerde 
okuyan gençleri uzmanlıklarına göre 
yetiştirmeyi, eğitimlerini uygulamalı 
almalarını sağlamayı; tüm bunların 
sonucunda da hem şirketimiz hem 
sektörümüz için zengin ve nitelik-
li bir istihdam havuzu oluşturmayı 
amaçlıyoruz. Bu işbirliği aynı zaman-
da meslek yüksekokullarını ekono-
miye kazandırıp, mezunlarına kendi 
alanlarında nitelikli istihdam imkânı 
da oluşturacaktır.”

olan Marmara Üniversitesi ile ger-
çekleştirdiğimiz işbirliği ile teleko-
münikasyon alanındaki gelişmelerin 
öğrencilere ve mezunlara aktarılma-
sını, telekomünikasyon alanında ihti-
yaç duyulan iş gücünü yetiştirmeyi ve 
mezunlarımızın istihdamını hızlan-
dırmayı amaçlıyoruz. Türk Telekom 
olarak Marmara Üniversitesi’nde kur-
duğumuz laboratuvarımız ile öğrenci-
lerin teorik olarak alacağı eğitimleri, 
pratik olarak da uçtan uca uygulaya-
bilecekleri teknolojik bir ortam yarat-
tık. Böylelikle öğrencilerimiz, mezun 
olduktan sonra iş dünyasına çok daha 
hızlı adapte olabilecekler. Marmara 
Üniversitesi’nin eğitim alanındaki de-
neyimi ile Türk Telekom’un teknoloji 
alanındaki 175 yıllık deneyim ve bilgi 
birikiminin bir çıktısı olan işbirliğimi-
zim, sektörümüz adına başarılı sonuç-
lar yaratacağına inanıyorum.” 

Mezunlar için Türk Telekom’da 
istihdam önceliği olacak
Türk Telekom İnsan Kaynakları Ge-
nel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın 
da, Marmara Üniversitesi ile gerçek-
leştirilen projenin sadece bir eğitim 
değil, aynı zamanda istihdam projesi 
olduğuna dikkat çekti. Teknolojinin, 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
genç kuşağın en çok tercih ettiği ve 
en fazla istihdam edildiği sektörler-
den biri olduğunu söyleyen Aydın, 
sektörün en önemli sorunlarından 
birinin de yetişmiş insan kaynağı ol-
duğunu ifade etti. Aydın, konuşma-
sını şöyle sürdürdü: "Türk Telekom 
olarak, Türkiye’nin en büyük entegre 
kurumsal okulu Türk Telekom Aka-
demi çatısı altında, üniversite-sanayi 
işbirlikleri geliştirerek Türkiye’nin 
en önemli üniversiteleriyle ortak ça-
lışmalar yürütüyoruz. Bu iş birlikleri 

İ
nsana yatırımı stratejik odak nok-
tası olarak gören Türk Telekom, 
eğitim alanında gerçekleştirdiği 
yeni iş ortaklıkları ile teknoloji sek-
törünün gelişimine katkısını sür-

dürüyor. Şirket, Türkiye’deki nitelikli 
çalışan ihtiyacını karşılamak ve genç-
lerin istihdamına katkıda bulunmak 
üzere hayata geçirdiği Meslek Yükse-
kokulu İşbirliği Projesi kapsamında 
son olarak Marmara Üniversitesi ile 
güçlerini birleştirdi. 
Telekomünikasyon teknolojileri ala-
nında sabit, genişbant ve mobil operas-
yonların uçtan uca anlatıldığı eğitimle-
ri içeren Meslek Yüksekokulu İşbirliği 
Projesi, sektör çalışanlarının mesleki 
gelişimlerine katkı sağlarken, meslek 
yüksekokullarından mezun olan genç-
lere uzmanlık alanlarında derinlemesi-
ne kariyer yapma imkânı da yaratıyor. 
Sunduğu teorik ve pratik deneyimlerle 
gençlerin teknik yetkinliklerini artır-
mayı da hedefleyen program kapsamın-
da yetişecek teknik uzmanlara, mezun 
olduktan sonra Türk Telekom’da işe 
girme fırsatı da sunuluyor.

“Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü 
yetiştirmeyi amaçlıyoruz”
Konu ile ilgili bilgi veren Türk Telekom 
Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Coşkun Şahin, Türk Telekom ve Mar-
mara Üniversitesi’nin eğitim ve tekno-
lojiyi bir araya getiren iş birliğinin sek-
tör ve Türkiye’nin geleceği için değer 
yaratacak uzun vadeli bir birliktelik 
olduğu noktasının altını çizdi. 
Türk Telekom’un başlattığı Meslek 
Yüksekokulu İşbirliği Projesi’nin 
üniversite-sanayi işbirliği alanında 
Türkiye’de atılmış en önemli adımlar-
dan biri olduğuna dikkat çeken Şahin 
şöyle konuştu: “Türkiye’nin en köklü 
ve itibarlı eğitim kurumlarından biri 

Türk Telekom; Meslek Yüksekokulu İşbirliği Projesi kapsamındaki iş 
ortaklığı ağına, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden biri olan Marmara 
Üniversitesi’ni de ekledi. Eğitimleri içeren programın temel amacı; 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan sayısını arttırmak... 

TÜRK TELEKOM, SEKTÖRE 
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ SAĞLAYACAK

TÜRK TELEKOM TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR. COŞKUN ŞAHİN: 
“Öğrencilerin teorik olarak alacağı eğitimleri, pratik olarak da uçtan uca 

uygulayabilecekleri teknolojik bir ortam yarattık.”

SEKTÖRDE İSTİHDAM ODAKLI 
EĞİTİM YAYGINLAŞIYOR
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Huawei Türkiye 2015’te görüşmelere 
başladığı Flextronics Türkiye ile Nisan 
2016’da, 4.5G ürün gamı üzerinde 
çalışmaya başladı ve Türkiye’de bu 
alandaki ikinci büyük girişime imza 
attı. Flextronics Türkiye ayrıca, 
Huawei Türkiye tarafından 4.5G 
ihalesi sonrasında bu alandaki lokal 
üretim projeleri vesilesiyle ödüle layık 
görüldü. Flextronics Türkiye’nin bu 
alandaki ürün gamı,  4.5G baz 
istasyonları ile ağ enerji sistemleri 
üretimini kapsıyor. 

/SEKTÖRDEN/SEKTÖRDEN

rini bir adım ileri taşıyıp üretime yöne-
lik bu tesisiyle, Türkiye’de 1.700 çalışanı 
ve 200’den fazla iş ortağı ile 5.000 kişilik 
bir eko-sistem oluşturmuştur.” 

Beklenti yüksek
“Bilgi ve iletişim sektörünün ve doğal 
olarak ekonominin gelişimi açısından 
Huawei’nin çalışmaları bizim için önem 
taşıyor. Bugün Huawei ve Flextronics’in 
bu özel ortaklığı için burada bulunmak-
tan mutluluk duyuyorum. Bu tesiste 
kullanılacak birçok ürünün patentinin 
de Huawei Ar-Ge merkezinde geliştiğini 
burada vurgulamak istiyorum. Bununla 
birlikte Huawei’nin Ar-Ge Merkezi’nden 
beklentimizin yüksek olduğunu da söy-
lemeliyim.” 

popüler teknolojilerinin gelişimi için 
kullanmaya devam edecek. Bu gelişi-
min devamlılığı için de Türkiye’deki BT 
sektörü ile birlikte çalışmayı sürdüre-
ceğiz. BT sektörünün yerelleşmesi ve 
operatörlerin bu yönde desteklenmesi, 
Türkiye kamu kurumları açısından 
stratejik olarak da önem taşıyor. Hu-
awei Türkiye, buradaki iş ortakları ile 
yakın bir ilişki içinde, bu gereksinimle-
ri karşılamak için de yoğun bir şekilde 
çalışıyor. Sektörün belli bir seviye ve 
olgunluğa erişmesi için, yerelleşme 
anlamındaki iş planlarımızı daha da 
artıracağız."  

Milli üretim seferberliği
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan da yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi: “Ülke-
mizde her alanda yerli ve milli üretimin 
artması yönündeki seferberliğe, bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörü özelinde 
katkı sağlayacak olan Huawei 4.5G yerli 
üretim tesisinin açılışında bulunmak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Huawei, Türkiye’de bilgi ve iletişim tek-
nolojileri sektörü için gerek yazılım ge-
rek donanım gerekse Ar-Ge konusunda 
öncü bir rol oynamaktadır. Bugün de 
üretim faaliyetleri ile işletmecilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir 
tesisi Flextronics ile birlikte hayata ge-
çiriyorlar. Huawei, özellikle 380 kişinin 
çalıştığı Ar-Ge merkezindeki faaliyetle-

H
uawei Türkiye; Ar-Ge, ürün ve 
servisleri ile 4.5G teknolojisini 
dünya çapında yaygınlaştırma-
ya devam ederken, Türkiye’de 
kullanılacak 4.5G donanımları 

özelindeki yerli üretim politikalarına 
yönelik desteğini de farklı projelerle 
sürdürüyor. Huawei bu amaçla geçtiği-
miz yıl ön görüşmelerine başladığı 4.5G 
ekipman üretim tesisleri için, dünyanın 
lider üretim şirketlerinden olan Flext-
ronics ile iş ortaklığına gitti. İki şirket, 
22 Haziran 2016’da 4.5G baz istasyonu 
ve ağ güç sistemleri üretecek tesislerin 
açılışını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın 
da katıldığı törenle gerçekleştirdi. 
Konuyla ilgili değerlendirmede bulu-
nan Huawei Türkiye Genel Müdürü Li 
Shen şunları söyledi: “Geçtiğimiz 10 
yıl, Türkiye’nin ekonomik gelişimi açı-
sından son derece önemliydi. Huawei 
Türkiye de bu süreçte büyük bir gurur-
la, Türkiye’nin bu özel ve önemli bü-
yüme sürecinde, ülkenin yanında yer 
alan markalardan biri olarak konum-
landı. 2002 yılından bu yana Türkiye 
ofisinde faaliyetlerini sürdüren Hua-
wei, bugün %92’si Türk çalışanlardan 
oluşan 1.700 kişilik ekibiyle yoluna 
devam etmektedir. Huawei Türkiye, 
kurumsal vatandaş kimliği ile hükü-
metin; yabancı firmaların yerel üreti-
me desteği konusundaki politikaları-
nı da son derece olumlu bulmakta ve 
içtenlikle desteklemektedir. Huawei 
Türkiye bu süreçte; geniş ölçekli bir 
Ar-Ge Merkezi, Eğitim Merkezi ve 
200’den fazla lokal iş ortaklığına imza 
attı. Yaklaşık 6 ay süren özenli bir ha-
zırlık sürecinin ardından, Huawei Tür-
kiye olarak 10 farklı üretici arasından 
Flextronics ile işbirliğine gitme kararı 
aldık. 4.5G baz istasyonları ve ağ ener-
ji sistemleri üretimine Ekim 2016’da 
başlamayı hedefliyoruz.” 

BT sektörü ile çalışmaya devam
"Huawei Türkiye, Ar-Ge merkezinin 
sunduğu teknolojik üstünlüğü, Türki-
ye’deki mobil operatörlerin kullanımı 
için yenilikler geliştirmek üzere ve 
nesnelerin internet, büyük veri, bu-
lut sistemleri gibi bugünün ve yarının 

Dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojisi markalarından 
Huawei, mobil iletişimdeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 
4.5G’de yerli üretim için, alanının önemli üretici markalarından 
Flextronics ile işbirliğine gidiyor. 

4.5G’DE YERLİ EKİPMAN 
ÜRETİMİNE HUAWEI DESTEĞİ

HUAWEI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ Lİ SHEN: 
“HUAWEI Türkiye, büyük bir gururla, Türkiye’nin 

önemli büyüme sürecinde, ülkenin yanında yer alan 
markalardan biri olarak konumlandı.”

İKİNCİ BÜYÜK GİRİŞİM
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‘Allah korusun’ 
anlamında bir söz

Lağım döşemi

Züppe (argo)

Balgam taşı

Rey

Baş, kafa

İnce ses

Bir tür zamk

Ski

Döllenmiş yumurta 
hücresi

Alt, aşağı

Özür, bahane

Varsayım

Yasalara aykırı 
yapılan

Kadınlar 
hamamında bir 

görevli

Ün

Aleyh karşıtı

Yabancı 

Aksata

Erkek torunlar

Açlığını gidermiş

Mürekkep kurutucu 
kum

İşaret

Kira geliri 
getiren mülk

Bir yere kapatıp 
salıvermeme

Tam anlamıyla

Arıların ürettiği 

Yaklaşık 3.14 
olan sayı

Paylama, 
azarlama

Müzekker

Endüstri Meslek 
Lisesi (kısaca) 

Satrançta 
yenilgi

Kırmızıya çalan 
eflatun

Susama, susuzluk 

Haddi olmayan

Resimde 
gördüğünüz 

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 

Bakanımız

Kadın

Doğal olarak, 
elbette

Spor Kulübü 
(kısaca) 

Açık ve kesin yargı 

Macun

Beyaz bir içecek

Tanrıtanımaz

Bazı mantarlarda 
üreme organı 

Hafniyumun 
simgesi

Derman, kuvvet 

Derviş

Bir atıf biçimi

Bir şaşkınlık ünlemi

İvedi

Türk Lirası 
(kısaca)

Doymak 
bilmeyen

Amca (halk 
arasında) 

Toplum içindeki 
en küçük birlik

İskambilde birli 

Saydam ve 
çabuk kırılır bir 

cisim

Karışık renkli, 
çok renkli 

Nobelyumun 
simgesi 

Soylu

Görülmemiş, 
işitilmemiş olaylar 

İlerleme

/BULMACA HAZIRLAYAN EYYÜP CEYLAN 




